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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka i vilken grad socialt tryck inverkar på elever vid 

gymnasieskolan och vilka eventuella konsekvenser detta kan leda till. Frågeställningarna i 

studien är således; Kan elever på gymnasieskolan påverkas av socialt tryck i den mån att de 

konformerar/ändrar åsikt till gruppens felaktiga svar och vilka konsekvenser innebär detta för 

skolvärlden? Samt vilken typ av elever är det som är mer eller mindre benägna att 

konformera? Data inhämtades genom en experimentsituation i ett klassiskt 

konformitetsexperiment där en riktig elevs åsikter mättes i en enkel bedömningssituation 

under påverkan av tre falska försökspersoner. Resultatet visade att 82,5% av eleverna under 

socialt tryck konformerar till gruppens åsikter. Resultatet visade inga signifikanta samband 

mellan personlighetsvariabler och konformitet. Slutsatserna studien drar är att konformitet är 

en vanligt förekommande faktor vilken är svår att förutse utifrån personlighetsfaktorer. En 

större medvetenhet kring socialt tryck från både lärare och elevers sida tenderar att motverka 

konsekvenserna av socialt tryck. 

 

 

Nyckelord: gymnasieskola, konformitet, pedagogik, riktighet, självkänsla, socialpsykologiskt 

perspektiv, tillhörandeskap.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord    
 

Under min tid på lärarprogrammet och främst inom den verksamhetsförlagda utbildningen vid 

olika gymnasieskolor i Halmstad har jag kommit till insikt att en rad olika faktorer spelar in 

och påverkar undervisningen. När jag började min inriktning med psykologi stod det klart att 

sociala influenser är något som ständigt inverkar och påverkar lärare såväl som elever i 

skolans värld. Därför började jag fundera kring vilka pedagogiska konsekvenser dessa sociala 

influenser skulle kunna leda till. Med avstamp i detta vill jag visa på hur socialpsykologin är 

kopplad till pedagogiken. 

    

Det har varit en krävande process att utföra en experimentell situation vid en gymnasieskola 

och krävt mycket arbete. Datainsamlingen har utförts mycket strukturellt vilket är av högsta 

vikt eftersom resultaten sedan skall bearbetas i statistikprogram och väldigt mycket tid har 

lagts ner på att kontrollera utomstående variabler som påverkat undersökningen. Precis som 

Gravetter och Forzano (2006) menar är det av största vikt att psykologiska experiment 

planeras in i minsta detalj innan själva utförandet för att resultaten skall vara tillförlitliga. 

 

Jag vill skänka ett stort tack till alla de elever vid Sturegymnasiet i Halmstad som ställde upp 

som försökspersoner i min studie. Ett enormt tack till Joel Ströbaek, Torunn Folkesson, 

Emelie Johansson och Frida Bengtsson som ställde upp som ”falska försökspersoner” i 

studien och som avsatte mer än två veckor av sin skoltid för att arbeta för mig, utan er hade 

arbetet inte varit möjligt. Ytterligare ett stort tack till Peter Hjälm, då biträdande rektor vid 

Sturegymnasiet och som gav sitt godkännande till att studien genomfördes. 

 

Tack även till Anders Nelson som låtit mig lämna in mitt arbete i efterhand och få en chans att 

redogöra för något som jag verkligen brunnit för att genomföra.        
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Inledning 

Pedagogikens praktiska grund stod från början att finna i psykologin. Trots att den nu 

omfattar discipliner som filosofi, statsvetenskap, ekonomi och sociologi utgör psykologin 

fortfarande stora delar av det pedagogiska fältet. De områden inom psykologin som intresserat 

sig för skolvärldens pedagogik har bland annat varit behaviorismen där operant betingning 

(instrumentell inlärning) dominerat, ett annat område har varit kognitiv psykologi, ett 

tvärvetenskapligt forskningsfält som inriktat sig på delar såsom medvetande, fri vilja, 

emotion, problemlösning, minne och beslutsfattande (Granström, 1981). Inriktningen på den 

här studien kommer att behandla huruvida socialpsykologi påverkar och inverkar på 

pedagogiken och vilka konsekvenser man kan se av denna påverkan.  

Skolvärldens pedagogik innefattar relationen lärare – elev, men även relationer elever 

emellan. Hur påverkar eleverna egentligen varandra i skolsammanhang, hur inverkar lärarens 

roll på eleverna och finns det konsekvenser att finna i hur skolans aktörer medvetet och 

omedvetet influerar varandra? Socialpsykologin har intresserat sig för hur individer påverkar 

varandra och vilka oftast felaktiga antaganden som skapas just därför att individer förutsätter 

och placerar felaktiga preferenser/antaganden i sin omgivning. 

Om man för att hårdra exempel och ser till krishanteringssituationer i skolvärlden så brukar 

fenomenet gruppmobbning förklaras med hierarki teorier (Heinermann, 1987). Eller att 

mobbarnas tragiska bakgrund ses över och blir i många fall den självklara orsaken (Höistad, 

1994). Mobbning förklaras även som frustration över annat i elevernas liv som projiceras till 

mobboffren på fikarasten (Jansson, 1995). Men det behöver inte vara så här, många gånger 

har uppföljningsintervjuer visat att endast en eller två elever i en mobbningsgrupp faktiskt 

kunnat ge skäl till varför de trakasserat en annan elev. Det vanligaste svaret som kommer från 

resterande elever brukar vara att; ”jag vet inte riktigt varför jag gjorde så” eller ”alla andra 

gjorde det ju med!” (Fors, 1995).   

Detta får gruppmobbning att till viss del framstå som en tanklös, irrationell process där elever 

egentligen inte vet varför de trakasserar en utomstående individ. Så hur kommer det sig då att 

elever, utan någon egentlig form av problematisk bakgrund, helt tanklöst kan följa gruppen 

och begå avskyvärda handlingar bara för att ”de andra gör det”? Vad är det egentligen för typ 

av sociala influenser som påverkar dem och får dem att följa gruppen? 

Ett annat exempel på sociala influenser som påverkat pedagogiken i skolvärlden är 

Rosenthaleffekten eller Pygmalioneffekten. Denna effekt handlar om att ett antal lärare på en 

skola får falsk information om att en viss grupp elever kommer att prestera mycket bra under 

året som kommer. Eftersom läraren får fel preferenser (uppfattning) om eleverna börjar denne 

omedvetet att favorisera den ”välpresterande gruppen” och uppmuntra dessa mer än de övriga. 

I slutändan leder denna självuppfyllande profetia till att den ”välpresterande gruppen” faktiskt 

får ett högre genomsnittligt betyg än sina kamrater och de uppfattas även av läraren som 

intressantare och mer välanpassade än de övriga (Rosenthal, 1968).  
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Återigen är det sociala influenser som påverkar och leder till konsekvenser för den pedagogik 

som skolan är uppbyggd på. Men dessa felaktiga antaganden behöver inte statueras av någon 

person för att individer skall skapa fel förutsättningar om andra. Uttrycket ”du får inte en 

andra chans att göra ett första gott intryck” bygger på det socialpsykologiska fenomenet 

Haloeffekten. Denna effekt handlar om att individer har väldigt lätt för att bedöma andra 

personer efter en enda egenskap. Exempelvis en person som för ögonblicket framstår som 

glad kommer att uppfattas som en genomgående munter person och en person med neddragna 

mungipor kommer att framstå som en dyster människa (Rommetveit, 1960).   

Detta är bara få exempel på alla de sociala influenser som påverkar och inverkar på individer 

hela tiden och inte minst i skolans värld. Denna studie kommer att behandla ett 

socialpsykologiskt fenomen som inom skolans pedagogiska fält inte är speciellt utforskat, 

nämligen gruppkonformiteten. Det finns ett personligt intresse i att utföra denna 

socialpsykologiska studie i skolans värld inte minst eftersom jag utbildar mig till 

gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap. Under de år jag vistats på olika skolor har 

många av de ovanstående fenomenen blivit väldigt tydliga i och utanför olika 

klassrumssituationer och jag har fått insikt i att relationen mellan elever och lärare påverkas i 

hög grad av omedvetna påtryckningar.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka huruvida konformitet förekommer i gymnasieskolan och 

diskutera kring på vilka sätt socialt tryck inverkar på skolmiljön. Studien avser även med 

hjälp av tre centrala personlighetsfaktorer; självkänsla, tillhörandeskap och riktighet 

undersöka om någon typ av elev har svårare/lättare att konformera till gruppen. För att 

undersöka huruvida socialt tryck och konformitet förekommer på gymnasieskolan tillämpas 

ett experiment med 100 försökspersoner som alla är gymnasieelever med jämn fördelning av 

program och kön. 

 

Frågeställningar 

Studien grundar sig på följande frågor; 

 

 Kan elever på gymnasieskolan påverkas av socialt tryck i den mån att de konformerar 

till gruppens felaktiga svar och vilka konsekvenser innebär detta för skolvärlden? 

 Vilken typ av elever är det som är mer eller mindre benägna att konformera? 
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Litteraturgenomgång 
Följande är en presentation av de olika begrepp som studien kommer att belysa samt en 

genomgång av tidigare empirisk forskning på området. Först presenteras den teoretiska 

utgångspunkten i arbetet sedan följer huvudbegreppet konformitet med indelningen i normativ 

och informativ. Efter detta följer en presentation av de tre personlighetsvariablerna 

självkänsla, tillhörighet och riktighet samt deras relation till konformitet. Sist kommer en 

presentation om tidigare forskning vad det beträffar pedagogiska konsekvenser och socialt 

tryck; pluralistisk ignorans, konformitet och ungdomsnormen, konformitet och grupparbete 

samt lärarrollen och konformitet. 

 

Teoretisk utgångspunkt   

Studien grundar sig på ett socialpsykologisk synsätt och söker bevisa det faktum att 

skolvärlden vilken innehåller en rad relationer, elev – lärare, elev – elev, lärare – elev etc. i 

hög grad påverkas av faktorer som verkar på en omedveten nivå. Aspelin (2009) lägger vikt 

vid kommunikationen i klassrumssituationen och menar att den nya tidens lärare måste ha 

medvetenhet kring sociala relationer.   

Millon (1996) menar att den starkaste formen av socialt tryck som inverkar på individer ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv är konformitet, det är dels en livsviktig kraft som gör att 

individer följer samhällets seder och bruk men det är samtidigt en kraft som leder till 

konsekvenser när individer konformerar åt fel håll och skapar felaktiga preferenser 

(antaganden kring sin omgivning).   

Elever såväl som lärare skapar lätt fel preferenser kring varandra och anammar lätt fel 

gruppnormer vilket i hög grad påverkar undervisningen. Det finns ett ständigt tryck på 

skolans aktörer att passa in på rätt sätt, bete sig på rätt sätt och söka uppskattning vilket 

formar aktörerna på en omedveten nivå (Cialdini & Goldstein, 2004). För att undvika detta 

fenomen krävs det att lärare gör sig medvetna om sociala influensers inverkan och att de 

måste bortse från dessa för att kunna se eleverna som de egentligen är (Aspelin, 2009).     

   

Konformitet 

”Samstämmighet/konformitet inom gruppen möjliggörs genom ett samspel mellan 

medlemmarnas sätt att uppfatta, tänka, känna och bete sig. Man kan tala om ett delat 

accepterande av normerna. Den enskilde har accepterat och internaliserat kraven som sina 

egna och handlar efter dem, även när gruppens kontroll inte finns...” (Maltén, 1992). 

Det finns många olika definitioner på konformitet men även om beskrivningarna skiljer sig 

något mellan olika forskare inom området talar alla om samma sak. Konformitet innebär 

likformighet, att anpassa sin uppfattning och/eller sitt beteende efter verkligt eller inbillat 
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grupptryck. Den mest framstående forskaren inom fältet för gruppkonformitet var Asch som 

utförde den mest erkända studien inom ämnet. Asch lät fyra deltagare bedöma och besvara 

vilket av tre stycken vertikala streck, vilka visades på en bildskärm som bäst stämde överens 

med längden på ett annat. Uppgiften var av otroligt enkel natur och ensamma försökspersoner 

svarade 100 % rätt när de ensamma utförde testet. Däremot när fyra personer besvarade 

undersökningen visade det sig att 60 % av försökspersonerna svarade fel. Anledningen var att 

endast en av de fyra individerna var en riktig försöksperson och de övriga var så kallade 

konfederater med uppgiften att missleda den riktige försökspersonen genom att ge felaktiga 

svar i testet (Asch, 1955).  

Konformitet handlar om hur en individ kan missledas att omedvetet följa gruppens felaktiga 

svar/handling trots att denne egentligen är helt säker på att den har rätt/beter sig riktigt. Att 

följa gruppen eller konformera handlar inte bara om situationer med moraliska rätt eller fel 

utan konformitet har en djupare innebörd. Epley och Gilovich (1999) menar att en annan av 

de grundläggande förutsättningarna för gruppdynamisk forskning är att individer som är 

medlemmar i gruppen delar även värderingar och åsikter, därför finns det stora tendenser i 

grupper för dess medlemmar att anamma de övertygande gruppnormerna. Denna process som 

kallas socialt inflytande sker både på en aktiv och passiv nivå och den förändring som sker i 

åsikter och tro är det som kallas konformitet(Epley & Gilovich, 1999). 

Tidigare forskning har även konstaterat att det finns en klar skillnad mellan individers 

mottaglighet och i vilken mån de tillåter sig konformera till gruppen. Exempelvis finns det en 

optimal ålder för vem som är mest benägen att konformera till gruppen, tester som har utförts 

har visat att individer som är antingen väldigt unga eller väldigt gamla konformerar lättare till 

gruppen än individer som är i 30-40 års åldern. Det har även visat sig att individer som är mer 

hängivna till gruppen lättare konformerar även om de egentligen vet att de har rätt (Jetten & 

Spears, 1997). 

 

Det finns även en könsmässig skillnad i konformitet vilken har visat att kvinnor är mer 

benägna att konformera sina åsikter i mer offentliga situationer men mindre i mer privata 

situationer. Förklaringen till detta går att koppla till den mansnorm som råder i samhället och 

genom det faktum att kvinnan medvetet/omedvetet underordnas mannen i viss utsträckning, 

leder detta till att kvinnan är mer benägen att konformera (Stangor, 2004). Medan yngre 

generationer av kvinnor och ena sidan generellt uppvisar en lägre grad av självkänsla än män 

uppvisar de oftare en högre grad av behovet att ha rätt och en lägre grad av 

tillhörighet(Cialdini & Goldstein, 2004). 

 

Det som kan sammanfattas kring tidigare forskning rörande konformitet, sett ur kvantitativa 

forskningsstudier är att det faktiskt finns en stark påvisande trend. Individer konformerar till 

majoriteten trots att de vet att de har rätt. Men vad som är speciellt intressant när man närmare 

granskar forskningsmaterialet är att alla individer faktiskt inte konformerar lika mycket och 

en del konformerar inte alls. Hur kommer det sig att medan 600 personer konformerar till 

gruppen har 300 personer förmågan att till viss del står emot trycket och ett hundratal 

konformerar inte alls? 
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Med utgång i det faktum att alla individer inte konformerar i samma grad till gruppen har 

denna studie för avsikt att undersöka just den personlighet som är mer eller mindre benägen 

att konformera. För att undersöka denna personlighet gentemot konformitet måste en viktig 

faktor först fastslås, individer konformerar inte till majoriteten av ett, utan av två olika skäl. 

Konformitet sker enligt Hogg och Vaughan (2005) av två olika syften, normativt och 

informativt.  

 

Normativ konformitet 

Denna variant av konformitet handlar om att individer vill bli önskvärda och uppskattade av 

sin omgivning. Att konformera till gruppen uppfyller i detta fall målet med att bli accepterad 

av gruppmedlemmarna och omtyckt, detta kallas normativ konformitet (Hogg & Vaughan, 

2005). Normativ konformitet handlar vidare om att man i offentliga sammanhang håller med 

gruppen men man behåller sin privata åsikt, människor säger och gör saker offentligt som de 

egentligen inte tror på privat. Det handlar i stora drag om konformitet till gruppen för att 

undvika åtlöje eller skammen som följer på ensamhet, individer vill vara med i gruppen och 

”låtsas” dela dess åsikter och normer trots att de innerst inne behåller sin privata åsikt 

(Liebermann, 2004 ref i Stangor et al).  

 

Individer som haft högre behov av att tillhöra gruppen/högre grader av behovet 

tillhörandeskap har enligt tidigare forskning konformerat mer normativt eftersom dessa söker 

efter socialt godkännande från sin omgivning och börjar därför bete sig efter gruppen. Likaså 

individer som varit benägna att skydda sitt självkoncept/har en högre grad av självkänsla 

konformerade mer normativt (Cialdini & Goldstein, 2004). Dessutom har det visat sig att 

individer som först blivit ignorerade av gruppen har uppgivit lägre grad av självkänsla och en 

högre grad av tillhörandeskap vilket lett till mer normativ konformitet (Baron & Vandello, 

1996). 

 

Informativ konformitet 

Individer som har stora behov av att ha rätt/högre grader av behovet riktighet tenderar att 

konformera mer informativt. Denna typ av konformitet handlar om att individer konformerar 

till gruppen därför att de söker rätt och riktig information och att de antar att gruppen har det 

rätta svaret. Denna typ av individer söker i mindre grad social uppskattning, i mindre grad att 

ingå i gruppen samt i mindre grad att anamma gruppens normer och värderingar (Cialdini & 

Goldstein, 2004).   

 

Informativ konformitet är generellt starkare och framförallt tydligare än normativ konformitet, 

däremot är den inte lika bestående. Individer konformerar kortsiktigt till gruppen för att 

erhålla fakta de själva inte är införstådda med men följer i längden inte gruppens åsikter och 

värderingar. Skillnaden mellan de båda varianterna är att normativ konformitet handlar om en 

offentlig internalisering av gruppens åsikter för att få det sociala uppskattandet, informativ 

konformitet handlar enbart om informationssökande, ett ”utnyttjande” av gruppen individen 

konformerar till för att få fram rätt svar, rätt sedvänja eller beteende (White, 2004). Tester 
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som utförts av Ross och Nisbett (1991) där försökspersoner fått ranka sina in grupper efter 

avslutade konformitets tester har visat att de individer som deltagit i normativa tester satte 

högre värde vid sin in grupp efteråt än de individer som deltog i informativa tester. Detta 

stödjer tesen kring att informativ konformitet handlar om att erhålla fakta/svar ifrån in 

gruppen men de behöver varken uppskatta den eller hålla med om dess åsikter.    

 

Cialdini och Goldstein (2004) menar att konformitet inte renodlat förekommer i en av de två 

ovanstående formerna. Socialt tryck påverkar ständigt på flera olika sätt och det är svårt 

nästintill omöjligt att avgöra vilken form som bidrar mer eller mindre. Studier som finner spår 

av den informativa konformiteten finner i regel spår av den andra vilket sätter mycket press på 

uppgifternas utformning som försökspersonerna tar del av (Cialdini & Goldstein, 2004). 

 

Med utgångspunkt i de två olika inriktningarna för konformitet avser studien att undersöka de 

tre kort nämnda, ovanstående variablerna som inverkar på huruvida individer konformerar 

normativt resp. informativt, nämligen; behovet av självkänsla, behovet av tillhörandeskap och 

behovet av riktighet. Syftet med detta är att med hjälp av de tre faktorerna söka ringa in den 

personlighet/typ av elev som är mer eller mindre benägen att konformera till gruppen.  

 

Följande är en presentation av de tre centrala personlighets/motivationsfaktorer som studien 

kommer att undersöka och deras samband med konformitet; 

 

Självkänsla och konformitet 

Självkänsla är en psykologisk personlighetsfaktor som kan mätas i grader av låg, normal och 

hög. Det vanligaste sättet att mäta självkänslan är att använda Rosenbergs (1965) Self-esteem 

scale, en likert skala som är utformad med 10 påståenden vilka rankas på en fempunkt skala 

från ”håller inte med alls” till ”håller med fullständigt”. Skalan är ett vanligt förekommande 

verktyg inom socialpsykologisk forskning och är konstruerad för att fungera på ett globalt 

plan (Rosenberg, 1965).  

 

Begreppet innebär att individer som rankas med höga värden av självkänsla har en god 

förmåga att uppskatta det egna värdet och att känna sig uppskattade av individer i sin 

omgivning. Höga grader av självkänsla innebär även att individen sätter såpass stark tro till 

sig själv att denne inte har behov av att ändra sin åsikt efter vad andra tycker (Rosenberg, 

1965). 

 

En vanlig missuppfattning vad det beträffar självkänsla är just att den mäts i enbart nivåer av 

hög och låg. I själva verket spelar fler faktorer in för hur självkänslan egentligen fungerar.  

Tidigare studier kring våldsamt beteende har spekulerat kring att våldsbenägna brottslingar 

generellt haft en lägre grad av självkänsla och att detta lett till narcissistiskt och aggressivt 

beteende (Donnellan, Trzesniewski, Moffit, Caspi & Robins 2005). Dock visar studier av 

Baumesiter, Bushman och Campbell (2000) att det är brottslingar med höga och ostabila 

grader av självkänsla som är mer benägna att begå brott. Distinktionen dessa gör är att 
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självkänsla delas upp i låg-stabil/ostabil eller hög-stabil/ostabil och att det är den sistnämnda 

kategorin som är mest benägna att utföra narcissistiska beteenden.  

 

Indelningen av låg-stabil/ostabil, hög-stabil/ostabil handlar om i vilken mån individen känner 

att självkänslan är hotad. Kort sagt krävs det en hög självkänsla för att en brottsling skall våga 

utöva våld och det är just när självkänslan är ostabil och den kriminelle kämpar för att bevara 

denna som våldet bryter ut (Baumesiter, Bushman och Campbell, 2000).  

 

I förhållande till konformitet handlar självkänsla om att individer är benägna att konformera 

till gruppen i syfte att förstärka eller behålla sin goda självkänsla (Cialdini & Goldstein, 

2004). Begreppet ”behålla eller stärka den goda självkänslan” skulle kunna kopplas till 

kategoriseringen av en hög – ostabil självkänsla, det vill säga en individ som har mod nog att 

följa gruppens åsikt och gör så i hög grad när denne känner att självkonceptet hotas.     

 

Individer är benägna att behålla en positiv självkänsla och som Cialdini och Goldstein (2004) 

menar så tjänar konformitet ett kraftigt syfte här. Interaktionen med gruppen är av stor vikt för 

individer med höga grader självkänsla som vill behålla sitt självkoncept (Cialdini & 

Goldstein, 2004). I första hand är det en normativ konformitet individen formar sig efter 

därför att alternativet till gruppgemenskapen är ostracism (utfrysning) från gruppen. Den 

normativa konformeringen sker därför att individen genom att söka uppskattning av 

gruppmedlemmarna vill erhålla ett bra självkoncept och undvika skammen av att lämnas 

utanför (Millon, 1996).  

 

Studier av Hollander (2002) visade att graden av självkänsla påverkar i vilken mån individer 

konformerar samtidigt som konformitet i sig påverkar självkänslan negativt. Deras studie gick 

ut på att försökspersoner tillsammans med konfederater både besvarade och rankade 

bedömningsuppgifter av olika svårighetsgrad. Resultat var att svårare uppgifter och en högre 

grad konformitet inverkade negativt på både säkerheten och självkonceptet (Hollander, 2002). 

Detta innebär att ett riktningsproblem är av värde att diskutera i studien. Är det så att olika 

grader av självkänsla påverkar i vilken mån individer konformerar eller är det så att 

konformitet påverkar graden av självkänsla? Denna frågeställning kommer att tas upp senare 

under metodkapitlet. 

              

Ovanstående exempel har sökt visa hur pass brett begreppet självkänsla är i sig. Vad som kan 

konstateras är att höga grader inte fungerar som ett skydd mot sociala influenser och gör 

individer mindre benägna att konformera utan snarare som ett socialiseringsverktyg som 

drar/konformerar individer mot gruppen. Vidare går det inte att konstatera att personer med 

låg eller hög självkänsla är de som konformerar i högre grad, kombinationen av stabilt – 

ostabilt självkoncept måste också undersökas för att slutsatser skall kunna dras. 

 

Tillhörandeskap och konformitet 

En annan personlighetsfaktor som oftast följer självkänsla i situationer där individer tenderar 

att konformera normativt är behovet av tillhörandeskap. Själva begreppet innebär att individer 
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med höga grader hela tiden strävar efter att ha interaktioner med olika grupper i sin 

omgivning (Cialdini & Goldstein, 2004). Själva graden av tillhörandeskap mäts med en likert 

skala på samma sätt som självkänsla och hämtas vanligtvis i socialpsykologisk forskning ur 

The Need to Belong Scale - Individual- differences in the need to belong: Mapping the 

nomological Network (Leary, Kelly, Cottrell & Schreindorfer, 2005).   

 

Att konformera normativt handlar om individers sociala önskningar och att bli uppskattade 

och accepterade av gruppen. Detta är något som på många sätt kan liknas vid tillhörandeskap 

då båda handlar om att anamma gruppens normer för att vinna uppskattning. Därför är det inte 

förvånansvärt att individer med höga värden av tillhörandeskap ofta konformerar mer 

normativt. Uttrycket att ”människan är en social varelse” handlar på många sätt om behovet 

av tillhörandeskap eller tillhörighet. Cialdini och Goldstein (2004) menade att kontakten med 

andra individer ligger till grund för det mänskliga beteendet och Mazlow placerade 

tillhörandeskap som det tredje viktigaste humanistiska behovet för individens överlevnad 

(Mcilven & Gross, 1999).  

 

Behovet tillhörandeskap mäts precis som självkänsla i grader av låg, normal och hög. Dock 

finns det många variabler som påverkar graden av tillhörandeskap. Hock (2005) ställde upp 

ett antal variabler som påverkar graden av tillhörandeskap i situationer med socialt tryck, 

bland dessa var; uppfattad enighet i gruppen, uppfattad säkerhet, graden av självkänsla samt 

uppmanande att individen skulle behålla sin åsikt (Hock, 2005). Detta innebär, att precis som 

med självkänsla kvarstår frågan huruvida graden av personlighetsfaktorn tillhörandeskap 

spelar in för att individen skall konformera eller vilken inverkan konformiteten har på 

tillhörandeskap.  

 

Ytterligare en svårighet som lyfts fram med personlighetsfaktorn tillhörandeskap är huruvida 

individer med olika grader verkligen konformerar normativt för att de vill få social 

uppskattning eller om de helt enkelt går med gruppen av rädsla för ostracism (utfrysning) 

(Hornsey & Jetten, 2005).          

 

Riktighet och konformitet 

Målet med personlighetsfaktorn riktighet är att individer med höga värden hela tiden önskar 

ge en riktig och rättmätig tolkning av omgivningen. Individer strävar hela tiden efter att ha ett 

korrekt beteende, orsaken till detta är att de ständigt ser till sina egna handlingar som korrekta 

och riktiga. Även när individer med höga grader av riktighet är motiverade av ett intresse som 

enbart gynnar dem själva försöker de se till de egna handlingarna och åsikterna som moraliskt 

riktiga (Cialdini & Goldstein, 2004).      

  

Individer med låga grader riktighet söker information från omgivningen bland annat genom 

Festingers sociala jämförelse teori för att kunna avgöra huruvida deras attityder och beteenden 

är av rätt natur. Hogg och Cooper (2003) menar att detta tjänar ett konformitetssyfte och gör 

att individer med låga riktighetsbehov i större grad konformerar till gruppen (Hogg & Cooper, 

2003). Taylor och Lobel (1989) drar liknelser mellan den sociala jämförelseprocessen och 
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behovet av riktighet. Dessa studerade själva jämförelseprocessen i situationer där 

försökspersonernas självbild hotades och deras resultat visade att när försökspersoner först 

jämförde sig med individer som presterade dåligt började de istället jämföra sig med de som 

var bättre eller lika bra som dem själva, detta för att stärka självkänslan. Taylor och Lobel 

drar här slutsatsen att försökspersoner gör så för att kunna inhämta rätt information och 

förbättra för sig själva (Taylor & Lobel, 1989).  

 

Hogg (2003) drar slutsatsen att individer konformerar av två olika anledningar, en del 

individer söker uppskattning och acceptans och konformerar därför normativt, andra söker 

enbart rätt information eller fakta de inte själva har och konformerar därför informativt 

(Hogg, 2003). Även Trope 1991 menar att individer med höga behov av riktighet tenderar att 

konformera informativt, dessa individer är inte intresserade av gruppens åsikter eller normer 

utan söker sig till gruppen eftersom de antar att de vet mer än dem själva. Individer med låga 

grader av riktighet söker sig till de uppgifter de antar att de kommer att klara av och individer 

med höga grader av riktighet söker sig till sociala hjälpmedel såsom gruppen, det vill säga 

konformerar informativt (Trope, ref i Fiske et al, 1991).  

 

Problematiken med behovet av riktighet är att den precis som de två tidigare 

personlighetsfaktorerna inte fungerar enbart i grader av hög och låg. Cialdini och Goldstein 

(2004) menar att om individer missleds att tro att deras egna beteenden är felaktiga försöker 

de med låga grader av riktighet att ändra sina beteenden och de med höga grader riktighet 

försöker påverka andra att tro/bete sig som dem själva (Cialdini & Goldstein, 2004). 

Dessutom menar Schlenker och Weigold (1991) att de individer som fäster en större relevans 

vid uppgifterna de arbetar med motiverar dem att ge riktiga svar vilket ökar graden av 

riktighet. Detta innebär att individerna inte konformerar i lika hög grad till gruppen eftersom 

riktighetsfaktorn skapar, ett för individen oberoende beslutsfattande (Schlenker & Weigold, 

1991).  

 

Det som går att konstatera kring de tre personlighetsfaktorerna, riktighet, tillhörandeskap och 

självkänsla är att de alla är fullt mätbara i grader av hög, neutral och låg. Dock spelar en rad 

andra variabler in som påverkar deras samspel med konformitet. Problemet i sig är att de tre 

variablerna både uppfyller kraven för personlighetsfaktorer och motivationsfaktorer, samtidigt 

som de påverkar huruvida individer konformerar påverkas de av konformiteten vilket leder till 

ett riktningsproblem i studien. Lösningen till hur studien avser kontrollera denna variabel 

kommer att diskuteras mer utförligt under metodkapitlet.  

 

Ovanstående presentation har varit en genomgång av tidigare empiriskt material och tidigare 

forskning kring personlighetsfaktorerna och vad som avses med konformitet. Den 

ovanstående delen i arbetet ger därför den psykologiska presentationen kring de variabler som 

studien avser undersöka. Följande del är en presentation kring den tidigare forskning som 

behandlar pedagogikens koppling med socialpsykologin och de pedagogiska konsekvenser 

som studien kommer att diskutera kring utifrån konformitet. 
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Socialt tryck och pedagogiska konsekvenser 

Socialt tryck är en förekommande faktor i vardagen såsom i skolan vilket denna studie avser 

förevisa. Däremot går det att reflektera kring vilken vikt detta sociala tryck egentligen har för 

undervisningen. Även om det är så att elever effektivt kan missledas genom experiment 

kvarstår frågan huruvida konformitet egentligen är generaliserbart som hjälpmedel i riktig 

undervisning. I verkligheten fungerar konformitet på kortsiktig nivå då det är en enkel form 

av missledning och i klassrumssituationen struntar de flesta eleverna i längden i vad övriga 

klassen anser eller påtrycker i en viss fråga. Även om konformitet är en bidragande faktor i 

fostran framstår det inte bara som ett bristfälligt utan även oetiskt verktyg att applicera i 

skolans värld. Med detta som ansats kommer den här studien inte att inrikta sig på 

konformiteten som en pedagogisk strategi utan snarare söka belysa ett par av de många 

situationer där socialt tryck verkar som en konsekvens för undervisningen. 

 

Pluralistisk ignorans 

Läroplanen menar att eleven står i centrum och att undervisningen måste därför utformas för 

att tillgodose varje elevs behov. Speciellt viktigt är det för läraren att i undervisningen 

tillgodose elever i särskilt behov av stöd. Dock uppfylls inte alltid kraven för detta i den 

svenska undervisningen och flertalet elever genomgår sin gymnasiala skolgång utan att få 

tillbördig hjälp av läraren. Enligt Öhlmèr (2001) beror detta i många fall på att det finns 

brister i kommunikationen mellan elever och lärare. Varje lärare möter inför varje ny lektion 

mellan 20 och 30 elever och svårigheten ligger i uppföljningen kring vad eleverna egentligen 

lärt sig eller förstått under lektionerna (Öhlmèr, 2001).  

 

Problemet ligger i de alltför stora grupper av elever som läraren möter under lektionerna och 

hur läraren egentligen skall komma underfund med om eleverna verkligen förstått 

uppgifterna. De vanligaste situationerna som uppstår är att läraren efter genomgångar frågar 

eleverna huruvida de har förstått lektionsinnehållet eller de instruktioner de fått i hemläxa. 

Trots att bara en eller två, rent av ingen elev räcker upp handen för att få hjälp kan det vara så 

att tio – femton elever sitter undrande och inte alls förstått uppgiften (Öhlmèr, 2001). Men 

detta behöver som Öhlmèr (2001) menar inte bero på feghet eller att dessa elever är rädda för 

åtlöje inför resten av klassen, detta fenomen drabbar de flesta grupper och kan ses ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv. 

 

Pluralistisk ignorans är en form av konformt beteende och handlar i stora drag om spridning 

av ansvar. Det är ett vanligt förekommande fenomen i gruppsykologi och beskriver ett 

beteende som hjälper individer att handla i situationer de inte känner sig säkra på. När 

individer hamnar i en situation där de inte riktigt förstår hur de skall handla är det vanligt att 

dessa väntar med att agera tills de inhämtat tillräckligt mycket information från de övriga i 

omgivningen. Men det handlar inte om att direkt fråga övriga individer runt omkring utan 

snarare observera hur de övriga agerar medan individen själv behåller ett stort mått av lugn, 
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för att låtsas att denne förstår situationen. Problemet är att alla individer i 

omgivningen/gruppen gör precis likadant (Taylor, 1982). 

 

För att återgå till klassrumssituationen är det inte i själva verket så att 30 elever perfekt förstår 

lärarens instruktioner utan de flesta konformerar istället till en pluralistisk ignorans därför att 

ingen av dem egentligen vill ta på sig ansvaret i den stora gruppen att räcka upp handen och 

fråga om mer instruktioner. Spridningen av ansvar följer i regel tre principer, individer är 

mindre benägna att ta på sig en uppgift i en större grupp eftersom; 1. De anser att någon annan 

klarar det bättre 2. De känner sig inte lämpade nog att ta på sig uppgiften och 3. De vill 

undvika skammen av att misslyckas med uppgiften i sig. (Taylor 1982).                 

 

Sammanfattningsvis fungerar pluralistisk ignorans som konsekvens, både för eleverna som är 

rädda att de är de enda som inte förstått uppgiften i klassrummet och dels för läraren som 

luras att tro att dennes ”fenomenala instruktioner” är fullt godtagbara för eleverna. Pluralistisk 

ignorans kan ses som en form av informativ konformitet då eleverna söker sitt beteende från 

omgivningen då de inte själva förstår situationen de befinner sig i.    

 

Konformitet och anslutande till ungdomsnormen 

Gymnasieskolan är en stor samlingsplats för pojkar och flickor i tonåren där mycket press 

ligger vid att bete sig efter de normer som råder för att passa in i gruppen. Att bete sig, se ut 

och klä sig på ett visst sätt skapar ett konformt beteende som har många negativa aspekter och 

skapar mycket stress för ungdomar. Två tydliga sociala motiv har lyfts fram vad det beträffar 

forskning kring konformitetens förekomst på gymnasieskolor; Elever konformerar till 

gruppens normer därför att de för det första avser skydda sig själva. Nedärvda preferenser har 

lärt individer hur de lättast skall överleva genom kohesionskraften till gruppen, hur individen 

skall bli attraktiv för att få medverka i gruppen. Etologiskt har denna kohesionskraft varit 

verkande sedan jägarsamhället och levt kvar som ett fundamentalt viktigt socialt motiv tills nu 

(Dijksterhuis, Bargh & Miedema, 2000). Kohesionskraften gör att elever inser vilket det 

passande beteendet och utseendet är för att accepteras av gruppen och den normativa 

konformiteten stärker, som tidigare nämnt självet och självkänslan. 

 

Det andra skälet till den normativa konformiteten har att göra med det etologiskt nedärvda 

behovet att attrahera det motsatta könet. Individer nyttjar de uppfattade önskvärda beteenden 

som krävs för attraktion vilket leder till ett gemensamt, normativt konformt beteende. Motivet 

med att attrahera fyller samtidigt ett icke konformt beteende. En av de mest fundamentalt 

viktiga delarna med att attrahera är att skilja sig från gruppen och utmärka sig själv som 

individ (Griskevicius, Goldstein, Mortensen, Cialdini & Kenrick, 2006). Motivet med 

attraktion leder därför till en motsättning mellan konformt och icke konformt beteende, att 

passa in eller gå emot gruppen. Något som ytterligare ökar pressen och upplevd stress.           

     

Sammanfattningsvis tjänar den normativa konformiteten två syften bland ungdomar på 

gymnasiet, ett stärkande av självkänslan genom acceptans av gruppen samt ökade chanser att 

attrahera det motsatta könet. Däremot följer en hög grad av stress på ”önskan att passa in”. 
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Crocker (2007) menade att ungdomar, framförallt kvinnor upplevde en större social, fysisk 

oro, större press och stora krav på sig att smälta in i omgivningen. Crockers tester involverade 

humanistiska självskalor där ungdomar på gymnasiet rankade sin självbild i förhållande till 

idealbilden vad det beträffade det kroppsliga utseendet. Resultatet visade att kongruensen var 

mycket dåligt överstämmande mellan själv och idealsjälv hos ungdomar och lägst 

överensstämmande var det bland kvinnor (Mack, Strong, Kowalski & Crocker, 2007).     

 

Konformitet och grupparbete 

En av de pedagogiska konsekvenser som är svår att bortse ifrån när det handlar om socialt 

tryck och pedagogik är just grupparbete. Grupparbete har tidigare kritiserats för att det är ett 

enkelt sätt för läraren att lämna ifrån sig ansvaret och problemen i klassen till eleverna och att 

detta ger ett friare spelrum för bland annat mobbning (Vernersson, 2003). Samtidigt lyfts 

grupparbete fram som en fullt kapabel arbetsform på gymnasieskolan därför att den ökar 

elevernas känsla av upplevd delaktighet (Bjerg, 2000). Det kan mycket väl vara så att 

grupparbete stärker elevers självkänsla genom upplevd delaktighet och det kan mycket väl 

vara så att grupparbete i större mån främjar mobbning, men det talas väldigt lite om de 

läromässiga resultaten av grupparbete. Hur blir egentligen den kvalitativa produkten?   

      

Groupthink är en produkt av konformitet och handlar om att gruppen av människor som 

arbetar ihop fattar mycket dåliga beslut i jämförelse med vad den individuella kompetensen 

egentligen hade klarat. Problematiken med groupthink är att ju mer homogen gruppen är och 

ju mer dessa strävar efter samma mål desto mindre blir motivationen att tänka kritiskt och 

desto sämre blir bedömningarna. Det som ökar graden av groupthink är om individerna i 

gruppen är av samma sociala bakgrund och hur pass avskilt gruppen arbetar från andra (Janis, 

1982). 

 

Det som är intressant med groupthink ur ett pedagogiskt perspektiv är just den ökade känslan 

av upplevd delaktighet från elevernas sida när de är involverade i grupparbete. Till vilken 

grad är de verkligen delaktiga och använder sitt kritiska tänkande och sina riktiga förmågor, 

och till vilken del rättar de sig egentligen enbart efter gruppens normer för att uppnå social 

önskvärdhet? Problematiken för grupparbete inom gymnasieskolan är att även om en grupp 

elever utåt verkar ha en bra sammanhållning och komma överens om beslutsfattandet kan 

produkten av deras arbete bli avsevärt mycket sämre på grund av det homogena tänkandet 

inom groupthink. Vilken typ av elever är det som sätts samman från klassen, hur pass 

likartade är de elever som hamnar i respektive grupp från klassen och hur påverkar det 

resultatet? 

 

Det som kan sammanfattas med konformitet, groupthink och grupparbete inom 

gymnasieskolan är att elever konformerar för att inte bli den utstickande i gruppen. När elever 

blir antagna i gruppen identifierar de sig med den och anammar gruppens normer och 

värderingar, de egna värderingarna trycks undan och ger plats åt påtryckningar från gruppen 

(Epley & Gilovich, 1999). Vidare tjänar pluralistisk ignorans ett syfte inom groupthink, om en 

individ kan tycka illa om en annan inom gruppen som har en avvikande åsikt så kan likväl de 
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andra individerna i gruppen tycka likadant. Detta skapar en falsk föreställning kring gruppens 

dynamik och påverkar konformiteten och resultatet i gruppen (Taylor, 1982).   

 

Lärarrollen och konformitet 

Lärarens roll i klassrummet är att vara auktoriteten som leder och bestämmer över arbetet. Det 

varje lärare måste ifrågasätta sig själv är hur pass mycket denne skall påverka elevernas arbete 

och i vilken grad läraren vill att eleverna jobbar för sig själva och utvecklar sina egna 

förmågor (Vernersson, 2003). 

 

Social önskvärdhet är en produkt av både normativ och informativ konformitet och formar 

individer att handla på ett sådant sätt att de blir uppskattade och accepterade. Det som 

påverkar social önskvärdhet är den upplevda närvaron av en auktoritet och högre grader av 

auktoritet leder till ökad lydnad utan egentlig reflektion eller personligt ifrågasättande av vad 

individen lyder (Juvonen & Wentzel, 1996). 

 

Det som är viktigt för lärarens roll i klassrummet är att reflektera kring i vilken mån denne vill 

att eleverna skall svara som denne vill att de skall svara eller i vilken mån de skall bli 

självständiga tänkande individer. Elever har en god förmåga att lista ut vad det är läraren 

kräver av dem, på vilket sätt de skall svara och hur de skall bete sig för att bli socialt 

önskvärda för att få bra betyg (Juvonen & Wentzel, 1996).  

 

Sammanfattningsvis påverkar lärarrollen, oavsett vilken form av auktoritet graden av 

normativ konformitet då eleverna framställer sig som läraren önskar, och även informativ 

konformitet då eleverna svarar på det sätt de antar att läraren vill att de skall svara. 

Konsekvensen av den sociala önskvärdheten är att andra faktorer som halo effekten och 

rosenthaleffekten får ett större spelrum där läraren skapar fel preferenser om elevernas 

egentliga kunskap och betygsätter uppföranden och beteenden bara för att det går i linje med 

vad denne önskar (Rommetveit, 1960), (Rosenthal, 1968).  

 

Ovanstående teoretisk presentation har varit exempel på de pedagogiska konsekvenser som 

uppstår inom skolans värd på grund av socialt tryck och framförallt konformitet. Studien 

inriktar sig på konformitet som en konsekvens snarare än som ett hjälpmedel inom skolan och 

syftar på att bevisa den starka förekomsten av detta fenomen.    
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Metod 

Metoddelen börjar med motivering av val av metod, därefter följer urvalet med en 

presentation av försökspersonerna i studien. Sedan följer datainsamlingsmetod med en 

presentation av det material som användes, sedan följer genomförandet med en detaljerad 

förklaring av proceduren och sist databearbetningen där analys och design förklaras. 

Reflektioner kring studiens validitet och reliabilitet samt metodkritik ligger inte under någon 

egen rubrik utan diskuteras löpande i metodtexten.   

Metodval  

Metoden som användes i studien bygger på en experimentellt, konstruerad situation där 

riktiga försökspersoner under en session blandas ihop med konfederater (falska 

försökspersoner) med målet att uppnå konformitet. Syftet med sessionen är att till viss mån 

vilseleda de riktiga försökspersonerna att tro att de i deltar i ett minnestest medan de i själva 

verket påverkats av socialt tryck från de övriga medlemmarna i rummet. 

Skälet till att studien väljer denna typ av experimentell metod beror på att konformitet är ett 

omedvetet psykologiskt fenomen som måste kontrolleras i en sluten miljö. Validiteten i 

studien kräver att en experimentell situation tillämpas då det är den enda metod med vilken en 

undersökare kan kontrollera och minimera merparten av alla utomstående variabler som 

inverkar på testsituationen (Gravetter & Forzano, 2006).      

Urval 

För att överhuvudtaget få utföra tester av mänskliga individer på detta sätt krävs det att varje 

experimenterare genomgått undervisning i etik och moral i syfte att skydda mänskliga 

försökspersoner. Jag erhöll min utbildning i Fort Myers, Florida, ht 2008 från NIH (The 

National Institutes of Health - Office of Extramural Research). Efter avslutad utbildning 

erhålls certifikat (se bilaga 1) vilken skall medfölja godkännandeavtalet till studien samt 

uppvisas för ansvarig tutor/organisationschef där undersökningen skall äga rum.   

Varje försöksperson i studien ombads skriva under godkännandeavtalet innan studiens början. 

Avtalet gällde även tystnadsplikt för samtliga deltagare efter studiens avslutande och minst 3 

månader framåt i enlighet med sekretesslagen; Lag (1991:1 565). För att överhuvudtaget få 

skriva under tystnads och godkännandeform av detta slag fordras myndighetsålder, d.v.s. 18 

år (se bilaga 2).  

Försökspersonerna i studien hämtades ur ett tillgänglighetsurval, de var alla åk.2 elever vid 

Sturegymnasiet i Halmstad. Kontakten med dessa försökspersoner skapades genom att jag 

först vände mig till rektorn för skolan för att få godkännande till studiens genomdrivande. 

Därefter kontaktade jag respektive klassföreståndare för deras medgivande och planerade in 

tider då jag kunde besöka respektive klass och presentera mitt projekt för att göra dem 

intresserade att ställa upp. Under presentationen av mitt projekt i respektive klass gav jag 



15 

 

kortfattade instruktioner om att studien skulle innefatta ett minnestest, att genomförandet tog 

tunt 10 minuter och att deras deltagande var högst uppskattat. De elever som erbjöd sig att 

ställa upp skrev upp sig på en lista i form av påhittat smeknamn och fick sedan instruktioner 

om det grupprum de skulle infinna sig i och när.     

Åldern var 18 år för alla deltagare, skälet till detta urval är att myndighetspersoner kan delta i 

undersökningar av studiens form utan att föräldrars tillstånd krävs. Av de 100 elever som 

testades i studien valdes grupper om 20 ut från olika program vid gymnasieskolan. För att 

minimera variabeln kön i undersökningen bestod varje grupp av 10 killar och 10 tjejer. För att 

kunna generalisera resultatet från studien till faktiska elever krävdes det att urvalet gjordes 

från flera olika program med olika inriktning. De program som representerades i studien var; 

Barn och fritidsprogrammet (BF); Hotell och restaurangprogrammet (HR); Medieprogrammet 

(MP); Samhällsvetenskapsprogrammet (SP) samt Estetiska programmet (ES). 50 stycken 

elever med jämn program och könsfördelning valdes ut till experimentgrupp med socialt tryck 

och 50 stycken till kontrollgrupp att besvara testet enskilt.   

Anonymitetskraven för svensk forskning statuerar att information som kan leda till att 

försökspersonerna ringas in skall uteslutas i studien. Dock kan denna studie presentera ort, 

skola och även de klasser ur vilka försökspersoner hämtades utan att någon egentlig risk 

uppstår att klassers eller enskilda personers data skall offentliggöras och därför riskeras heller 

inte att enskilda försökspersonernas personliga integritet att komma till skada 

(vetenskapsrådet, www.vr.se).       

Datainsamlingmetod   

Själva minnestestet som eleverna utförde konstruerades i Microsoft Office PowerPoint 

(2003). Själva testet var i två delar där försökspersonerna fick se tio stycken ansikten (inga 

kända personer) och varje ansikte visades i intervall om 5 sekunder. Efter detta visas 

information om testets andra del och att försökspersonerna nu kommer att få se 15 stycken 

ansikten (10 gamla/5 nya) och att det nu var upp till var och en att muntligt besvara 

”gammalt” eller ”nytt” på de ansikten som visades. Validiteten i minnestestet som användes 

visades tydligt då kontrollgruppen/testgruppen (50 försökspersoner som besvarade testet 

enskilt) sammanlagt gjorde 2 % fel, vilket innebär att testets enkelhet var väl utformad.    

Syftet med att konformitetsstudien bygger på ett minnestest där ansiktsigenkänning är temat 

har att göra med det faktum att testet i sig i väldigt hög grad likabehandlar allas kunskaper i 

undersökningen. För att undvika specifika personlighetsvariablers inverkan på resultatet 

måste det test som försökspersonerna deltar i eftersträva en förmåga där en eller flera inte har 

speciella fördelar gentemot de andra. 

Aschs studie på 70 talet byggde på ett test där försökspersoner rankade tre stycken vertikala 

linjer gentemot en annan för att se vilken som bäst stämde överens längdmässigt (Asch, 

1955). Nackdelen med Aschs studie var att variabler som syn och uppfattningsförmåga 

skapade en osäkerhetsfaktor hos försökspersonerna vilket tillsammans med konformiteten i 

undersökningen påverkade resultatet och utgången i experimentet. Den här studien inriktade 

http://www.vr.se/
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sig därför på att vilseleda försökspersonerna med hjälp av ett minnestest. Ett annat skäl till val 

av material var att studien i sig önskade vara unik och inte i allt för stor mån efterapa tidigare 

forskning inom området.  

Konfederaterna, eller de falska försökspersoner som användes i studien plockades ut bland 

frivilla elever, fyra stycken elever från olika program varav två flickor och två pojkar. Dessa 

elever blev införstådda med proceduren för studien och den rådande tystnadsplikten. De fyra 

eleverna avsatte runt 15 timmar sammanlagd tid utöver vanlig skoltid och erhöll 500 

kronor/person. Varje experimentsituation krävde tre konfederater åt gången, skälet till detta är 

att tre konfederater har lika stor förmåga att skapa socialt tryck som fyra eller fler (Asch, 

1955). Även om kön inte var en variabel som undersöktes i arbetet försökte jag könsmässigt 

fördela konfederaterna så att hälften av försökspersonerna mötte två killar – en tjej och hälften 

två tjejer – en kille.        

Det frågeformulär som avsåg mäta försökspersonernas värden i personlighetsvariablerna; 

behov av riktighet, tillhörandeskap och självkänsla var indelat i fyra sektioner. Först 

besvarades de tre variablerna och som en sista kontroll över utomstående variabler lades även 

en manipulationskontroll till i sektion fyra. Varje påstående på de tre skalorna bedömdes av 

varje försöksperson där 1. motsvarade ”Instämmer verkligen inte” 2. ”Instämmer ej” 3. 

”Varken eller” 4. ”Instämmer något” och 5. ”Instämmer helt”. Sammanlagt innehöll 

formuläret 31 stycken flervalsfrågor och en kommentarfråga om syftet med studien.  

Sektion 1.var en femskalig riktighetsskala (The Need for accuracy scale) med tio påståenden 

av typen ”Jag sätter stort värde vid att vara noggrann”, ”Jag samtycker med andra då jag är 

helt säker på att de har rätt”, ”Jag är en person som alltid tänker efter före handling” (se bilaga 

3). Skalan som användes utformades efter en äldre skala som använts tidigare vid avdelningen 

för Collaborate Research: The Functions of Social Influence vid Florida Gulf Coast 

University (Bourgeois, 2002).  

Sektion 2.var självkänsla skalan (Rosenbergs Self esteem scale), en femgradig skala med 

påståenden som ”På det hela taget är jag nöjd med mig själv”, ”Jag känner att jag inte har 

mycket att vara stolt över”, “Jag önskar att jag hade mer respekt för mig själv” etc. (se bilaga 

4) Skalan som användes hämtades ur Society and the adolescent self-image (Rosenberg, 

1965). 

Sektion 3.som försökspersonerna utvärderade var tillhörandeskalan (The Need to Belong 

Scale) med påståenden som ”Jag bryr mig sällan om ifall andra människor bryr sig om mig”, 

”Jag tycker inte om att vara ensam”, ”Jag har ett stort behov av att känna tillhörighet” etc. (se 

bilaga 5). Den skala som användes hämtades ur Individual differences in the need to belong: 

Mapping the nomological network (Leary, Kelly & Cottrell, 2005). 

Sektion 4.var en manipulationskontroll där försökspersonerna fick ranka experimentets 

svårighetsgrad för att se hur svårt de uppfattade det enkla testet och hur svårt de uppfattade 

det svåra testet. Syftet med detta var att se hur pass mycket uppfattad svårighetsgrad skiljde 

sig från faktiskt resultat både för kontrollgruppen och experimentgruppen. Denna sektion 
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innehöll även en fråga till försökspersonerna huruvida syftet med studien framgått. 

Försökspersoner som insett att de deltog i ett konformitetstest plockades automatiskt bort från 

studien eftersom deras svar därigenom inte blev tillförlitliga och att deltagarvariabler på detta 

sätt kontrollerades (se bilaga 6). Sammanlagt plockades 26 personer bort ur undersökningen 

med hjälp av manipulationskontrollen då de hade förstått det riktiga syftet med studien. 

Materialet som används i studien gör att den har en hög reliabilitet, den smala inriktning av 

socialpsykologi, gruppkonformitet och personlighetens inverkan som avses undersökas täcks 

på ett mycket effektivt sätt med hjälp av den kontrollerade testsituation som skapats för 

ändamålet. Vidare skapar de skalor som mäter personlighetsvariablerna behov av riktighet, 

tillhörandeskap och självkänsla en hög reliabilitet då dessa hjälpmedel är noggrant utarbetade 

universella hjälpmedel för att mäta just de tre faktorerna (Gravetter & Forzano, 2009). 

Däremot går skalorna att diskutera när det handlar om den samtidiga validiteten eller 

korrespondensvaliditeten. Skalorna som avsåg mäta tillhörandebehov utvecklades av Leary, 

Kelly & Cottrell (2005) och skalan för riktighetsbehovet utvecklades i samband med 

Collaborate Research: The Functions of Social Influence, Bourgeois (2002). Detta innebär att 

dessa två skalor är relativt nutida och borde gå att generalisera till dagens ungdomar. Däremot 

skalan som mäter självkänsla utvecklades av Rosenberg (1965) och frågan är hur pass i tiden 

den egentligen ligger idag trots att den är ett vedertaget verktyg för att mäta självkänsla. 

Språket, frågornas utformning och det faktum att normer förändras över tid gör att 

Rosenbergs skala kanske inte är helt tillförlitlig om man skall se till korrespondensvaliditeten 

(Gravetter & Forzano, 2006).     

Genomförande 

Kontrollgruppen i studien hade som syfte att visa den egentliga svårighetsgraden på testet som 

utfördes. De elever som deltog i kontrollgruppen anlände en och en och utförde ensamma 

ansiktstestet. Deras svar bokfördes muntligt för varje ny bild som kom upp och min roll i 

sammanganget var att sköta bildspelet och anteckna vad de svarade. Genom att få in svaren 

från personer som ensamma utförde testet var det enkelt att sätta detta i relation till den 

experimentgrupp där försökspersonerna skulle besvara samma test fast under påverkan av 

falska deltagare (konfederater). 

Den manipulerade delen av experimentet hade som syfte att mäta graden av självkänsla, 

riktighet och behov av tillhörandeskap i en konformitetssituation där försökspersonerna 

egentligen var säkra på att de hade rätt. Socialt tryck manipulerades genom att 

försökspersonen i experimentets början fick missvisningar om att de skulle delta i ett 

minnestest med ansikten. Experimentsituationen ägde rum under elevernas lektioner. Jag 

anlände till klassrummet vid lektionens början och gav instruktioner om i vilken ordning de 

försökspersoner som anmält sig frivilliga skulle testas och vilket rum på skolan de skulle 

infinna sig i.   
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De riktiga försökspersonerna anlände en och en till väntrummet där de blandades ihop med tre 

stycken ”konfederater” (falska försökspersoner som arbetade för mig) och leddes sedan in i ett 

avgränsat rum där de fick placera sig framför en datorskärm enligt följande; 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Visar placeringen av den riktige försökspersonen och konfederaterna i rummet 

framför datorskärmen. Experimentorn till vänster om skärmen (E), Konfederaterna längst till 

vänster (1-3) och den riktige försökspersonen (4).     

Varje försöksperson fick sedan fylla i godkännandeavtalet till studien (konfederaterna låtsades 

fylla i) och sedan gav jag följande instruktioner; 

“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 20 minuter, ni är fria att dra er ut 

när som helst under studien. Har ni några frågor innan vi börjar?  

Syftet med att använda manus inför varje ny session med en ny försöksperson var att undvika 

bias från undersökarens sida. Inter – rater – reliability handlar om att den som undersöker 

måste likabehandla alla de personer den möter. Undersökarens inställning till de olika 

försökspersonerna påverkar på medvetet och omedvetet och för att minimera olika behandling 

och kontrollera denna variabel användes ett skrivet manus till varje försöksperson (Gravetter 

& Forzano, 2009).  

Dessutom tjänade manus ett annat syfte när det kommer till reliabilitet. Sammanlagt utfördes 

100 separata testsituationer (med och utan socialt tryck) och datainsamlandet tog två fulla 

veckor. Eftersom tid är en variabel som påverkar och i allra högsta grad i de lägen när 

undersökningarna utförs under en längre tid måste studien bygga på ett skrivet facit för att 

E 
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likabehandla alla deltagare. Test – retest – reliability handlar om att tiden påverkar de olika 

testsituationer en forskare utför och ett manus här bidrar, precis som facit till att studien ser 

likadan ut oavsett efter en dag eller en vecka för att minska test – retest – reliability (Gravetter 

& Forzano, 2009).  

Syftet med att forskaren väljer i vilken ordning svaren ges på varje nytt ansikte var att svaren 

alltid börjades ge från vänster till höger vilket innebär att konfederat nr. 1 var den som satt 

med dolt facit och de övriga konfederaterna (2 och 3) upprepade bara vad den förste sade på 

varje nytt ansikte. Facit utarbetades i enlighet med mallen Smith och Bond (1993) använde sig 

av för att uppnå maximal konformitet i studien Factors affecting conformity. 

Först visades försökspersonerna, tillsammans med tre konfederater ansikten i en power point 

slide. Efteråt visades en andra slide med ansikten från föregående slide och nya ansikten som 

inte visats tidigare och det var här upp till konfederaterna att medvetet ge fel svar i syfte att 

missleda den riktige försökspersonen. Konfederaterna gav medvetet fel svar enligt ett dolt 

facit (se bilaga 7) på sex av de 10 ansikten som visades i den första presentationen och 

återkom i den andra presentationen som visade 15 ansikten (10 gamla och 5 nya). 

Undersökarens roll i undersökningen var att tydligt visa i vilken ordning svaren skulle ges på 

varje nytt ansikte och att bokföra den riktige försökspersonen svar i en checklista (se bilaga 

8). 

Efter att minnestestet var avslutat delades kompendium med de olika skalorna ut till 

konfederater och försökspersoner (konfederaterna låtsades fylla i). Hela proceduren tog runt 

åtta till tio minuter varefter kompendierna samlades in av mig. Hälften av alla försökspersoner 

fyllde i skalorna innan de utförde konformitetstestet och hälften efteråt. Syftet med detta är att 

ett test, även om enkelt i sig kan rubba personlighetsvariabler, framförallt självkänsla och för 

att slå ut denna påverkande variabel från resultatet utförde hälften av alla deltagare 

experimentet baklänges (Cialdini & Goldstein, 2004).  

Efter experimentets avslutande gav forskaren följande instruktioner till den riktige 

försökspersonen; 

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

minnet påverkas av olika personlighetsvariabler. 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 

grupptryck. 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. Så snälla 

diskutera inte denna studie med någon förrän slutet på denna termin. Än en gång tack för ditt 

deltagande!  
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Flertalet försökspersoner blev förvånade av de avslutande diskussionerna och flera kände sig 

vilseledda. Dock uttryckte ingen försöksperson ilska eller ledsamhet kring vilseledningen i 

experimentet och i uppföljande samtal med respektive klassföreståndare uttrycktes inte att 

någon elev känt sig kränkt eller kommit till skada i studien.  

Forskningsetik och moral statuerar bland annat att ingen försöksperson får riskera att komma 

till mer skada i studien än i verkliga livet, studiens anonymitet måste bevisas samt att ingen 

försökspersons integritet får komma till skada/ingen får känna sig kränkt efter 

undersökningen. Detta är anledningen till de avslutande instruktionerna samt att studiens 

egentliga syfte måste förklaras för varje försöksperson. Detta i enlighet med NIH (The 

National Institutes of Health - Office of Extramural Research).  

Databearbetning   
Ett antal av de skalor som användes i testet var tvungna att vändas på så att 5–1, 1-5 då 

frågorna var formulerade på ett sätt som skiljde dem från de andra. Medelvärdet räknades ut 

för varje fråga i varje sektion på frågeformuläret och kodades sedan in i Spss. 

Manipulationskontrollen kodades in i en tabell för sig för att kunna sättas i relationen; 

upplevd svårighet – antal riktiga fel. Antalet fel samt om försökspersonerna gjort fel över 

huvud taget kodades även in för att sättas i relation till skalorna. Antalet fel försökspersonerna 

gjorde delades med möjligt antal fel i experimentet för att få ut den procentuella graden av 

konformitet. En frekvenstabell användes för att avgöra huruvida det sociala trycket lett till 

konformitet i undersökningen. För att se om det fanns samband mellan konformiteten och de 

olika variablerna användes Pearssons korrelation och en tvåvägs variansanalys användes för 

att se tendenser till hur de tre olika personlighetsfaktorerna interagerade med konformitet.   
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Resultat och Analys 
 

Resultatdelen börjar med konformitet, en presentation av resultatet med socialt tryck från 

kontrollgrupp och experimentgrupp samt den upplevda svårighetsgraden från 

manipulationskontrollen och antal fel i testet. Därefter följer personlighetsvariablerna med en 

presentation av resultatet från korrelationstestet samt tendenserna på samband mellan 

personlighetsfaktorerna; självkänsla, riktighet och tillhörandeskap och deras samband med 

konformitet. 

 

Konformitet 

Korstabellen visade följande resultat vad det beträffade antalet individer som någon gång 

konformerat till gruppen i studien; 

  Social 

påtryckning 

  

  Ja Nej Totalt 

Gjort fel Ja 33 0 33 

 Nej 7 36 43 

Totalt  40 36 76 

Fig. 1. Visar resultatet av den totala inverkan social påtryckning hade på graden av konformitet i 

undersökningen. Gruppen utan social påtryckning är kontrollgruppen och gruppen med social 

påtryckning är experimentgruppen.  

Gruppen elever som konformerat under socialt tryck (33) gentemot det antal som inte 

konformerade med socialt tryck (7) jämförs med antalet som konformerade utan socialt tryck 

(0) och de som inte konformerade utan socialt tryck (36). Resultatet i korstabellen visar att 

konformitet förekommit i experimentet då elever under socialt tryck följde gruppens felaktiga 

svar och gjorde sammanlagt mer fel än kontrollgruppen.  

En frekvenstabell användes för att visa spridningen för det antal fel försökspersonerna gjorde. 

Sammanlagt fanns sex stycken möjliga felaktiga alternativ. Det faktum att 36 elever i 

kontrollgruppen klarade testet felfritt visar generellt att testet i sig var enkelt.  Tabellen nedan 

tydliggör fördelningen av antal fel och spridningen för kontrollgruppen (stapel) och 

experimentgruppen (linje).  
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Fig. 2. Diagrammet visar spridningen av det antal fel försökspersonerna gjorde i testet. (Y = antalet 

personer i testet, X= antal möjliga fel). Kontrollgrupp = stapel, experimentgrupp = linje.         

En frekvenstabell användes för att tydliggöra försökspersonernas uppfattade svårighetsgrad 

genom manipulationskontrollen. Resultatet visar nedan att flertalet försökspersoner rankat 

uppgiften som enkel eller väldigt enkel, få har rankat den som svår och ingen uppfattade den 

som väldigt svår. Diagrammet nedan förtydligar resultatet av uppfattad svårighetsgrad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Diagrammet visar spridningen av uppfattad svårighetsgrad på uppgiften enligt 

manipulationskontrollen från experimentgruppen . (Y = antalet personer i testet, X= skalan 

svårighetsgrad, 1 = väldigt enkel, 5 = väldigt svår).   

Personlighetsfaktorerna och konformitet 

Antalet fel försökspersonerna gjorde i experimentet jämfördes med det totala antalet möjliga 

fel som konfederaterna försökte påverka för att få fram graden av konformitet i procent. 

Därefter jämfördes graden av konformitet med graden av de olika personlighetsfaktorerna 

med hjälp av Pearsons korrelation för att se eventuella samband.  

Pearsons korrelation visade inget signifikant samband mellan grad av självkänsla och grad av 

konformitet r = -0,18. p = 0,28. Inget signifikant samband uppvisades mellan grad av 
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tillhörandeskap och grad av konformitet r = 0,16. p = 0,34. Inget signifikant samband 

uppvisades mellan grad av riktighet och grad av konformitet r = -0,12. p = 0,49.    

Pearsons korrelation användes även för att se huruvida det fanns samband mellan grad av 

personlighetsfaktorerna och huruvida eleverna konformerat eller inte (totala antalet 

försökspersoner som konformerade eller inte konformerade). För att undersöka detta räknades 

först medelvärdet ut från varje skala från personlighetsfaktorerna genom att räkna samman 

poängen (1-5) och sedan dela med antalet frågor (10). Medelvärdet från varje skala jämfördes 

med variabeln konformitet (ja/nej). 

Pearsons korrelation visade inget signifikant samband mellan grad av självkänsla och 

huruvida eleverna konformerat eller ej r = 0,05. p = 0,77. Inget signifikant samband 

uppvisades mellan grad av tillhörandeskap och huruvida eleverna konformerat eller ej r = 

0,16. p = 0,34. Inget signifikant samband uppvisades mellan grad av riktighet och huruvida 

eleverna konformerat eller ej r = -0,06. p = 0,70.  

Resultatet av tvåvägs anovan visade tendenser till hur graden medelvärdet från samtliga 

försökspersoners personlighetsfaktorer interagerade med graden av konformitet. Den 

beroende variabeln i analysen är grad av konformitet och de fixerade faktorerna är 

medelvärdet av alla försökspersoners värden på likertskalorna. Resultatet presenteras i 

nedanstående diagram, första diagrammet presenterar självkänsla; 

Självkänsla och konformitet 

 

  

 

    

 

 

 

 

Fig. 3. Diagrammet visar medelvärdet av alla försökspersoners median av självkänsla (X) gentemot 

graden av konformitet i procent (Y). 

Resultatet från tvåvägs anovan visar att en uppgiven lägre grad av självkänsla, även om den 

inte är signifikant tenderar att leda till högre grader av konformitet. Högre grader av uppgiven 

självkänsla tenderar till lägre grader av konformitet. Nästkommande diagram presenterar 

tillhörandeskap gentemot graden av konformitet;  
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Tillhörandeskap och konformitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Diagrammet visar medelvärdet av alla försökspersoners median av behov av tillhörandeskap 

(X) gentemot graden av konformitet i procent (Y). 

Resultatet av diagrammet visar att trots att tillhörandeskap inte hade ett signifikant samband 

med graden av konformitet kan ändå vissa tendenser utskiljas. Behovet av tillhörandeskap 

visade inte lika effektiva tendenser som självkänsla dock visar diagrammet att både ett lågt 

behov och ett högt behov tenderar till mer konformitet. 

Riktighet och konformitet 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Diagrammet visar medelvärdet av alla försökspersoners median av behov av riktighet (X) 

gentemot graden av konformitet i procent (Y). 

De resultat som kan dras av diagrammet är att ett lägre behov av riktighet tenderar att leda till 

högre grader av konformitet medan högre grader av behovet riktighet tenderar att leda till 

mindre konformitet. Även om två vägs anovan inte gav signifikanta utslag från någon av de 

tre personlighetsfaktorerna tenderar de att se ut på samma sätt i ovanstående uppställning. 

Lägre grader av respektive behov leder till en högre grad av konformitet i alla de tre fallen. 
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Diskussion 

Diskussionen behandlar först det sociala trycket i studien under konformitet därefter följer 

konformitet och personlighetsfaktorer som beskriver de tendenser till samband som uppmättes 

mellan självkänsla, tillhörandeskap, riktighet och konformitet. Diskussionen avslutas med en 

sammanfattning kring personlighetsvariablerna och konformitet varefter studien diskuterar 

socialt tryck och pedagogiska konsekvenser under rubrikerna; pluralistisk ignorans, 

konformitet till ungdomsnormen, grupparbete och konformitet samt lärarrollen och 

konformitet.   

Konformitet 

Studien uppvisade en del konkreta resultat samt en del tendenser till samband mellan de olika 

undersökta variablerna. Till att börja med visade resultatet från frekvenstabellen ”antal fel” att 

kontrollgruppen vilka inte utsattes för socialt tryck klarade testet utan att göra några som helst 

fel. Det var 36 elever i kontrollgruppen och ingen av dessa gjorde något fel på de ansikten 

som visades i testet (Fig. 2.).  

Experimentgruppen däremot, i vilken en riktig elev påverkades av tre stycken konfederater 

började uppvisa en högre grad av felaktiga svar. Sju elever svarade felfritt, 17 elever svarade 

fel en gång, sex elever – två fel, fem elever – tre fel, två elever – fyra fel, en elev – fem fel, 

två elever – sex fel (Fig. 2.). Detta visar två saker, 1. Att elever under påverkan av socialt 

tryck från konfederater tenderar att göra mer fel, 2. Att väldigt få elever påverkas i hög grad 

av socialt tryck från konfederater.       

Detta sätts i relation till den uppfattade svårighetsgraden på testet eleverna utförde och som 

framgick av manipulationskontrollen. Frekvenstabellen visade att ett stort antal elever rankade 

uppgiften som ”enkel” eller ”lagom svår”, ett väldigt litet antal rankade den som ”svår” och 

ingen elev rankade den som ”väldigt svår” (Fig. 2.1.).  

Det faktum att uppgiften i sig rankats och upplevts som enkel, att alla elever kontrollgruppen 

utan socialt tryck besvarat testet felfritt och det faktum att 82,5% av eleverna i 

experimentgruppen under socialt tryck svarat fel någon gång gör att studien kan bevisa 

förekomsten av konformitet (Fig. 1.).   

Asch klassiska konformitets experiment gav ett utslag där 60 % av försökspersonerna svarade 

fel i någon utsträckning. Studien resultat visade att 83,5% av eleverna svarade fel i 

experimentgruppen vilket gör att studien kan spekulera kring vad förutom konformitet som 

påverkat resultatet. Den upplevda svårighetsgraden genom manipulationskontrollen uppgav 

uppgiften som förhållandevis enkel vilket gör att upplevd svårighetsgrad är intressant att 

diskutera. 

Det skulle kunna vara så att konformitetens inflytande på experimentgruppen lett eleverna till 

att anamma gruppens normer och värderingar i den mån att tillit uppstått mellan den riktiga 

eleven och konfederaterna. Detta leder till att eleverna vilka inte insett att de missletts att 

svara fel fortfarande sätter sådan tro till gruppen att de fortfarande tror att gruppen 
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tillsammans löst en förhållandevis enkel uppgift. Epely och Gilovich (1999) menade att 

konformiteten inte enbart handlar om rätt eller fel utan har en djupare innebörd där individer i 

gruppen delar värderingar och åsikter och att medlemmarna i stor grad anammar de 

övertygande gruppnormerna (Epley & Gilovich, 1999).   

Det skulle kunna vara så att elevernas deltagande i gruppen och delandet av normerna, 

värderingarna och åsikterna även påverkat den upplevda känslan av svårighetsgrad vilket gör 

att manipulationskontrollens relevans för experimentgruppen går att diskutera ur ett 

metodkritiskt perspektiv. I ett försök att kontrollera denna variabel delades 

manipulationskontrollen ut till hälften av eleverna före testet och hälften efter för att undvika 

det faktum att det sociala trycket i allt för stor grad skulle påverka elevernas resultat på likert 

skalorna.  

Dock är det fortfarande svårt att avgöra hur fort eller hur mycket konformiteten har inverkat 

på skalorna och elevernas bedömningar. Om en normativ konformitet varit förekommande 

skulle i regel elevernas bedömningar av uppgiften inte påverkas då normativ konformitet 

handlar om att individer beter sig och påstår vissa saker i offentliga sammanhang men 

behåller i regel den privata åsikten (Liebermann, 2004 ref i Stangor et al). Trots att eleverna i 

experimentgruppen utförde testet tillsammans med konfederaterna besvarade de enskilt 

manipulationskontrollen vilket torde ha gett en mer rättvis bild av uppgiften.  

Det faktum att alla eleverna i kontrollgruppen felfritt besvarade uppgiften gentemot det stora 

antalet fel i experimentgruppen är ett annat tecken på att uppgiften i sig var av enkel natur och 

att konformitet förekommit. Det som är intressant med studien är även spridningen av antalet 

fel i experimentgruppen. Varje elev i experiment gruppen gjorde väldigt få fel, 17 elever 

gjorde ett fel, sex elever gjorde två fel, fem elever gjorde ett fel etc.  

Detta resultat är intressant att diskutera ur två synpunkter. För det första visar det att uppgiften 

är av enkel natur då elever påverkats av socialt tryck och svarat fel men de har i regel inte 

gjort många fel överlag. Det finns en tydlig distinktion och sammanvägning mellan 

konformitet och svårighetsgrad i testet vilket inte bara stödjer studiens syfte utan även visar 

att uppgiften var korrekt utformad. För det andra skulle det kunna vara så att resultatet ger 

indikationer på att en informativ konformitet förekommit i studien. Den informativa 

konformiteten är enligt White (2004) kraftigare och lättare att avläsa än normativ konformitet. 

Den handlar dock om en tillfällig konformitet till gruppen där individer konformerar en, 

kanske två gånger i de situationer där de faktamässigt känner sig osäkra. Men individer som 

konformerar informativt följer därefter inte gruppens normer eller värderingar, det är ett 

”utnyttjande” av den andra gruppen för att erhålla rätt information (White, 2004).     

Det som kan sammanfattas kring socialt tryck är att konformitet har varit en förekommande 

faktor i studien vilket styrks av resultatet från kontrollgruppen och experimentgruppen. Till 

viss mån stödjer även manipulationskontrollen kring uppfattad svårighetsgrad förekomsten av 

konformitet då uppgiften upplevts som enkel trots att experimentgruppen svarat fel till stor del 

i testet. Även spridningen av fel i undersökningen stödjer förekomsten av konformitet genom 

den avtagande kurvan av fel eleverna gjorde och det faktum att eleverna gjorde väldigt få 



27 

 

fel/person. Även om konformitet varit en förekommande faktor är det omöjligt att avgöra i 

vilken form den varit mest bidragande. Konformitet förekommer som Cialdini och Goldstein 

(2004) menar aldrig i en form utan det sociala trycket påverkar alltid på flera sätt. Finner man 

i en undersökning spår av en normativ konformitet åtföljs denna i regel av en informativ och 

vice versa (Cialdini & Goldstein, 2004). Även om denna studies utformning torde leda till en 

högre grad informativ konformitet går det inte att avvisa förekomsten av den andra. För att 

avgöra i vilken mån varje elev påverkats av informativ/normativ konformitet måste 

personlighetsfaktorer undersökas. Hur ser personlighetsfaktorerna ut och hur påverkar de 

graden av konformitet eller hur motiverar dessa faktorer individerna att konformera 

informativt/normativt?        

Konformitet och personlighetsfaktorer 

Resultatet från Pearsons korrelationstest visade i sig inga signifikanta korrelationer mellan 

självkänsla – konformitet, tillhörandeskap – konformitet eller riktighet – konformitet. De tre 

personlighetsfaktorerna visade heller inga signifikanta samband gentemot varandra och därför 

går heller inte att påverka i studien att de skulle följts åt. Resultatet från den tvåsidiga 

variansanalysen visade heller inga signifikanta interaktioner mellan variablerna och graden av 

konformitet, däremot kunde plot diagrammen utläsa vissa tendenser till samband mellan 

socialt tryck och personlighetsvariablerna.     

Självkänsla och konformitet 

Om man studerar medelvärdet av uppgiven självkänsla verkar det som att lägre grader av 

självkänsla tenderar att drastiskt öka konformiteten. Högre grader av självkänsla varken ökar 

eller sänker graden av konformitet utan håller den på en jämn nivå, eleverna konformerar 

varken mer eller mindre (Fig. 3.). Det går att spekulera på en rad olika sätt till varför resultatet 

i studien inte gav signifikanta samband mellan självkänslan och konformiteten. Ett 

riktningsproblem är intressant att diskutera då självkänslan verkar både som en 

personlighetsfaktor och motivationsfaktor.  

Rosenberg (1965) menar att självkänslan i högre grader hjälper individer att behålla sitt goda 

självkoncept och känner sig därför inte tvungna att ändra sina åsikter efter gruppens 

(Rosenberg, 1965). Detta får självkänslan att framstå som en barriär vilken skyddar individer 

mot socialt tryck. Och andra sidan framställer Cialdini och Goldstein (2004) självkänslan som 

ett socialt verktyg, att höga grader gör individer mer benägna att konformera till gruppen 

eftersom deltagande i gruppen i sig stärker självkonceptet (Cialdini & Goldstein 2004). 

Riktningsproblemet med självkänslan gör att den både kan uppfattas som en 

personlighetsfaktor enligt Rosenberg (1965) och som en motivationsfaktor enligt Cialdini och 

Goldstein (2004) vilket kan vara skälet till att självkänslan inte gav något utslag gentemot 

konformiteten. 

Metodkritiskt sett kan det vara så att Rosenbergs self-esteem scale vilken utformats 1965 

egentligen inte är valid när det gäller att applicera på dagens ungdom, an annan utformning av 

skalan skulle kunna ha lett till andra resultat. Studien var heller inte utformad för att 
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undersöka självkänslan i grader av stabil – ostabil vilket påverkar ett konformitetssyfte och 

kan ha inverkat på studiens resultat (Baumesiter, Bushman och Campbell, 2000).  

Sammanfattningsvis visade inte självkänsla några som helst signifikanta samband med 

konformitet, tendenserna som uppvisades mellan lägre grader självkänsla och högre grader 

konformitet gör att självkänslan framstår som en personlighetsfaktor där de lägre graderna 

inte gett eleverna skydd nog för att stå emot det sociala trycket. Studien tenderar därför att 

stödja tidigare forskning av Rosenberg (1965) men går inte i linje med Cialdini och Goldstein 

(2004).    

Tillhörandeskap och konformitet 

Ett lågt uppgett behov av tillhörandeskap tenderar att öka konformiteten varefter kurvan håller 

en jämn nivå och egentligen inte påverkar/påverkas av det sociala trycket i någon riktning. 

Tendenser kan ses av att ett neutralt behov av tillhörandeskap leder till låga grader av 

konformitet men de oregelbundna svängningarna mot högre grader av behovet gör att 

ingenting kan konstateras som signifikant (Fig. 3.1.). Riktningsproblemet inverkar på behovet 

av tillhörandeskap precis som med självkänslan. Och som Hornsey och Jetten (2005) menar 

fungerar tillhörandeskap både som personlighetsfaktor där lägre grader leder till mindre 

konformitet men även som motivationsfaktor där individer strävar efter gruppen av rädsla för 

ostracism (Hornsey & Jetten 2005). Eftersom studien från början inte utformats för att 

definiera tillhörandeskap som antingen motivationsfaktor eller personlighetsfaktor kan detta 

metodkritiskt ha påverkat resultatet.  

En högre grad av tillhörandeskap skulle ha lett till en högre grad konformitet av främst 

normativt slag och ett bevis på detta hade varit en förekomst av behovet självkänsla (Hornsey 

& Jetten, 2005). Diagrammen (3.) och (3.1) visade inga egentliga likheter och studien kan 

därför inte fastställa att de två faktorerna ens tenderat att följas åt. Därför kan heller inte 

fastslås att en högre grad av normativ konformitet förekommit.  

Metodkritiskt har studien heller inte utformats för att undersöka elevernas upplevda känsla av 

uppfattad enighet, säkerhet och eleverna har heller inte uppmanats behålla sin åsikt. Dessa tre 

punkter inverkar enligt Hock (2005) kraftigt på behovet av tillhörandeskap och hade varit 

välbehövda tillägg till likertskalorna.    

Sammanfattningsvis har studien inte hittat signifikanta samband mellan tillhörandeskap och 

konformitet, inte heller likheter mellan tillhörandeskap – självkänsla och normativ 

konformitet. Tendenserna på samband mellan en neutral grad av tillhörandeskap vilket ledde 

till låga grader konformitet går inte i linje med tidigare studier av Hornsey och Jetten (2005) 

och Cialdini och Goldstein (2004).  

Riktighet och konformitet  

Det som tenderar att visa samband mellan riktighetsbehovet och graden av konformitet är att 

lägre grader av behovet att ha rätt leder till högre grader av konformitet. Precis som de två 

föregående personlighetsfaktorerna är svängningarna i tabellen alldeles för ostabila därefter 

för att egentligen uttrycka något samband mellan riktighet och konformitet (Fig. 3.2).  
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Precis som med de två tidigare faktorerna spelar riktningsproblemet in vilket kan ha påverkat 

även faktorn riktighet. Som personlighetsfaktor leder låga grader av riktighet till att individer 

tenderar att inte konformera informativt eftersom det inte ligger i individernas intresse att ha 

rätt (Trope, ref i Fiske et al, 1991). Som motivationsfaktor leder låga grader av riktighet till att 

individer konformerar till gruppen eftersom de söker ändra sitt felaktiga beteende efter 

gruppens och i höga grader av motivationsfaktorn söker individer få andra att bete sig som 

dem själva. Detta kan vara ett av skälen till varför inga signifikanta samband uppmättes i 

studien.     

Resultatet från (Fig. 3.2.) tenderar att visa prov på riktighet snarare som en motivationsfaktor i 

en social jämförelseprocess än en personlighetsfaktor. Hogg och Cooper (2003) menar att 

individer ständigt jämför sig med andra för att se om de har rätt beteende. Lägre grader av 

riktighet gör att individer blir mer motiverade att inhämta information från omgivningen och 

konformerar därför i högre grad till gruppen (Hogg & Cooper, 2003).  

Resultatet från (Fig. 3.2) stödjer inte det faktum att en informativ konformitet varit mest 

bidragande till det sociala trycket i studien eftersom en högre grad av riktighet som 

personlighetsfaktor skall leda till en högre grad av informativ konformitet (Hogg, 2003). 

Trope (1991) menar också att individer med höga grader riktighet konformerar informativt 

snarare än normativt eftersom de är ute efter rätt information och bryr sig inte om gruppens 

normer och värderingar (Trope, ref i Fiske et al, 1991).  

Vidare spelar den relevans försökspersonerna lägger vid uppgifterna in för huruvida de är 

benägna att konformera. Relevansen är i stor mån knuten till svårighetsgraden och som Trope 

(1991) menar leder svårare uppgifter till en större upplevd relevans och en större grad av 

konformitet. Metodkritiskt sett skulle studien utformats för att även involvera svårighet på 

testen för att behovet av riktighet skulle gett signifikanta utslag. Som antalet fel eleverna 

gjorde (Fig. 2.) och manipulationskontrollen (Fig. 2.1.) visade var svårighetsgrad inte en 

förekommande faktor i studien vilket kan ha lett till en mindre upplevd relevans från 

elevernas sida och en mindre grad av informativ konformitet. 

Det som kan sammanfattas med behovet av riktighet är att det är svårt att avgöra huruvida den 

tjänar som en motivationsfaktor eller personlighetsfaktor. Studien tenderade att presentera 

riktighet som en motivationsfaktor eftersom lägre grader gjorde eleverna mer benägna att 

genom en social jämförelseprocess konformera mer till gruppen för att erhålla rätt beteende 

eller rätt fakta. Studien stödjer därför tidigare forskning av Hogg och Cooper (2003) men går 

inte i linje med tidigare forskning av Cialdini och Goldstein (2004) samt Trope (1991). 

Sammanfattning kring personlighetsvariabler och konformitet 

Svårigheten ligger i att avgöra huruvida de tre faktorerna; behov av självkänsla, behov av 

tillhörandeskap och behov av riktighet tjänar som personlighetsfaktorer eller 

motivationsfaktorer. Det faktum att dessa tre begrepp båda skyddar mot socialt tryck och 

främjar socialt tryck gör att de är svåra att sätta i någon fast relation till konformitet. Även 

uppdelningen av informativ och normativ konformitet samt i vilken mån de är mest 
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bidragande är svår att fastställa eftersom de både följs åt samt påverkar och påverkas av de tre 

faktorerna. Syftet med studien, vilket var att söka ringa in den typ av elev som är mer eller 

mindre benägen att konformera utifrån de tre faktorerna blir svårt att fastställa då 

riktningsproblem och andra variabler påverkar i allt för hög grad. Det står klart i studien att 

någon form av konformitet har förekommit men behovet av riktighet, självkänsla och 

tillhörandeskap kan inte med tillförlitlighet användas som prediktorer för att se huruvida 

eleverna kommer att konformera mer eller mindre i skolans värld.        

Socialt tryck och pedagogiska konsekvenser 

Det finns, som studien påvisat en tydlig påverkan av socialt tryck bland elever vid 

gymnasieskolan. Det sociala tryck som studien avsåg undersöka förekomsten av var 

konformitet och i vilken mån olika elever konformerade till gruppen. Studien har bevisat att 

konformitet förekom, dock har studien inte kunnat utläsa vilken typ av konformitet som 

förekommit eller vilken typ av konformitet som varit mest bidragande i studien. De tre 

personlighetsvariablerna användes både för att utläsa vilken typ av elev som var mer eller 

mindre benägen att konformera samt för att utläsa om en mer normativ eller informativ 

konformitet förekommit.  

Studiens syfte var att personlighetsvariablerna skulle kunna användas som prediktorer för att 

se vilken typ av konformitet som i högst grad kommer påverka eleverna i skolvärlden. Trots 

att detta syfte inte uppnåtts finns det flera pedagogiska situationer som är intressanta att 

diskutera ur ett socialpsykologiskt perspektiv där någon form av konformitet förekommer. 

Eftersom konformitet bevisligen förekommer i hög grad bland elever på gymnasieskolan finns 

det en rad olika pedagogiska konsekvenser, som i ljuset av vad jag lärt mig kring informativ 

och normativ konformitet är värda att diskutera.  

Pluralistisk ignorans 

Vad som är intressant att diskutera utifrån begreppet är vilken form av konformitet som är 

mest bidragande till elevernas missledningar. Det skulle kunna vara så att en informativ 

konformitet tjänar ett syfte här då elever söker information och konformerar på så sätt att de 

följer gruppen genom att inte direkt fråga läraren om mer information utan hoppas att någon 

annan elev skall ta första steget.  

Den informativa konformiteten tjänar här som ett missledande informationssyfte där inga 

fakta egentligen erhålls. Det skulle även kunna vara så att en normativ konformitet verkar 

mest för pluralistisk ignorans. Eftersom elever söker social uppskattning och inte vill utmärka 

sig själva som avvikande från gruppen undviker de att svara i frågor där de skulle framstå som 

mindre intelligenta och därför mer avvikande. Problematiken ligger i att alla elever agerar på 

samma sätt och den falska gruppnorm som uppstår leder till att ingen elev vågar föra talan. 

För att undvika att denna missledning uppstår inom klassen och för att läraren skall undvika 

att flertalet elever lämnar klassrummet utan att ha förstått instruktionerna kan en pedagogisk 

strategi användas.  
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Hock (2005) menade att det som gör elever mindre benägna att konformera normativt (att 

tillhöra gruppen i mindre grad) är uppfattad enighet och säkerhet i gruppen, självkänsla 

graden samt att man uppmanar individer att behålla sin åsikt (Hock, 2005). Det enklaste 

pedagogiska knep läraren kan använda är därför att be eleverna ”blunda och svara ärligt”. 

Denna enkla strategi ökar elevernas känsla av anonymitet eftersom alla blundar, den stärker 

självkänslan och stärker individen istället för gruppen samt att läraren får den enskilde elevens 

åsikt, inte den etablerade gruppnormens.     

Konformitet till ungdomsnormen 

Den besvärliga dualismen som uppstår för elever vid gymnasiet handlar om att den normativa 

konformiteten både gör att eleverna vill passa in i gruppen genom kohesionskraften och 

samtidigt vill de sticka ut ifrån gruppen i syfte att attrahera det motsatta könet (Dijksterhuis, 

Bargh & Miedema, 2000).  

Det är redan fastställt att ungdomar lider av en hög grad press vilket leder till en högre 

upplevd stress. Denna stress har till stor del tidigare skyllts på skolans allt för höga krav på 

elevernas kunnande men har med tiden även kommit att behandla elevernas önskan att passa 

in (Mack, Strong, Kowalski & Crocker, 2007).  

Det svåra med att minska elevernas upplevda stress är att göra dem medvetna om det tryck 

som påverkar och pressar dem. Crockers (2007) humanistiska självskala test är ett försök till 

att visa hur varje individ rankar sig själv i förhållande till andra och vad andras uppfattningar 

innebär (Crocker, 2007). Det handlar om att få eleverna att förstå att ”de blir som de tror att 

andra uppfattar dem”. Det humanistiska testet är väldigt enkelt och handlar om att varje elev 

rankar idealbilden av sitt motsvarande kön på en skala från ”anorektiskt smal” till ”något 

mullig”.  

Eleverna besvarar även en likadan skala för motsatt kön där de uppger vad de finner mest 

attraktivt. Lärare sammanställer sedan materialet och redovisa för eleverna vilket ideal de 

själva ställt upp och vad det motsatta könet egentligen tycker är attraktivt. Testet har i 

huvudsak använts för att motverka bulimi och anorexia och talar i första hand till kvinnor 

vilka placerar sin smala idealbild långt ifrån vad män egentligen uppskattar (Crocker, 2007). 

Även om testet i sig i första hand mäter uppfattningen av vikt är det ett försöks till att visa 

vilka felaktiga preferenser elever sätter upp för sig själva och hur de konformerar till en 

felaktig gruppnorm vilken formar deras åsikter och kroppar. 

Konformitet och grupparbete 

Groupthink vilket är en produkt av i första hand den normativa konformiteten handlar om den 

lägre graden av kvalité på det material gruppen presterar i förhållande till individens 

prestationer. Grundproblemet ligger i som Janis (1982) menar hur pass homogen gruppen är, 

det vill säga om de kommer från samma sociala bakgrund och hur pass enskilt gruppen 

arbetar från andra (Janis, 1982).  

Gruppens homogenitet är intressant att diskutera även om studien egentligen inte kunnat finna 

belägg för personlighet och konformitet. Om personlighetsvariabler signifikant påverkat den 
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normativa gruppkänslan skulle de då ha kunnat användas för att sätta samman den rätta 

gruppen med de personlighetsmässigt bästa eleverna? Hade det tjänat ett syfte för läraren att i 

lektionsplaneringen lägga ner mer tid på att sätta samman grupperna och ta fasta på elevernas 

grader av personlighetsvariabler? Frågan är ur ett etiskt perspektiv vilken inverkan läraren 

egentligen skall ha på gruppens sammansättning.  

Det verkar som att läraren i dagens läge snarare ser till vilka som är högpresterande och 

lågpresterande och delar sedan in grupperna i 50-50 av dessa kategorier. Men sällan tas den 

normativa konformiteten och groupthink med i beräkningarna. Tanken med 

personlighetsvariablerna, även om de hade uppvisat ett signifikant resultat presenterar ur ett 

etiskt perspektiv en beklaglig människosyn som gör att de känns oetiska att använda. Däremot 

går gruppens avskildhet att kontrollera och läraren borde i grupparbete låta grupperna av 

elever, flertalet gånger under arbetets gång presentera sitt arbete inför klassen för kritisk 

återgivning. Delaktighet från övriga elever är i detta läge ett måste och kan låta som en 

romantisk illusion, men det är en strategi likväl för att inte låta gruppen arbeta för mycket 

åtskilt och minska graden av groupthink. 

Lärarrollen och konformitet 

Social önskvärdhet uppstår inte från ett håll utan flera. Med detta menas att det egentligen inte 

bara är eleverna som strävar efter att bete sig socialt önskvärt och konformera sina åsikter och 

svar på det sätt läraren önskar. Läraren påverkas även genom sin roll av en social 

önskvärdhet. Det ligger i människans natur att bli älskad och uppskattad och därför fyller en 

normativ konformitet även ett syfte för läraren vilken omedvetet formar sin lärarroll för att 

passa in och bli mest uppskattad.  

Eleverna ”listar ut” hur läraren vill att de ska bete sig vilket ger ett friare spelrum för 

haloeffekten (Rommetveit, 1960), det är därför viktigt att läraren skaffar sig en uppfattning 

om eleverna på mer än ett sätt. Mycket vikt läggs här vid samarbetet lärare emellan vid 

gymnasieskolor och att det finns en ständig återkoppling där lärare får reda på av andra 

kollegor vad de anser att eleverna presenterar eller hur de ligger till. Här dyker ett motsatt 

problem upp. Även om läraren genom att samarbeta med andra får fler infallsvinklar kring hur 

eleverna ligger till kan ett sådant samarbete ge plats för rosenthaleffekten, det vill säga att 

läraren får fel information kring elevernas prestationer och rätter sig sublimt efter dessa.  

Läraren kommer att påverkas av kollegornas åsikter, behandla eleverna därefter och betygen 

kommer att sättas efter ett egentligen orättvist behandlande. Ett knep för att undvika den 

sociala önskvärdheten skulle kunna vara att utforma prov och uppgifter efter mindre styrda 

frågemallar. Ett friare sätt för eleverna att uttrycka sin kunskap borde leda till en rättvisare 

bedömning av vad eleverna egentligen kan eftersom styrda frågor ofta följer ett mönster vilket 

går att lista ut.  

När det handlar om rosenthaleffektens inverkan har det visat sig att denna är kraftigast i 

gruppsituationer eller när hela klasser tas i anspråk (Rosenthal, 1968). Det är därför av största 
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vikt att samarbetet med andra lärare inte behandlar hela klassers totala omdöme utan att varje 

elevs prestationer diskuteras.  

Slutsats 

Studien har bevisat förekomsten av socialt tryck och att konformitet är en förekommande 

faktor på gymnasieskolan. Studien har inte visat att någon form av personlighet eller någon 

”typ” av elev egentligen är mer eller mindre benägen att konformera informativt eller 

normativt med utgångspunkt i variablerna självkänsla, tillhörandeskap och riktighet. Studien 

har visat exempel på några av de mest förekommande pedagogiska konsekvenser som uppstår 

av konformitet och gett exempel på hur dessa skulle kunna förebyggas. Sammanfattningsvis 

poängterar studien vikten av medvetenhet hos eleverna och läraren kring att socialt tryck 

påverkar på flera sätt och att medvetenheten om detta kan minska konformiteten och leda till 

en mer kvalitativ skolvärld.   
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Bilaga 2. 

Godkännande avtal till studien 

Projekt titel: Funktionerna kring Socialt Inflytande 

Du har ombetts att deltaga i ett forskningsprojekt genom Halmstad Högskola, lärarutbildningen. För 

att arbetet skall kunna ses som legitimt krävs det att du ger ditt skriftliga godkännande för deltagande i 

studien. 

Experimentorn kommer att förklara, klart och tydligt för dig själva syftet med projektet, vilken 

procedur som kommer att användas, vilken tid experimentet kommer att ta samt vilka risker det 

innefattar att deltaga i experimentet. Du är fri att ställa vilka frågor som helst för att få hjälp att förstå 

experimentet. En enklare förklaring kring experimentet är beskriven nedan, var god och läs 

instruktionerna och diskutera med experimentorn om det är några oklarheter. 

Instruktioner 

 Du kommer att ombedas att delta i ett minnestest där du visas ett antal ansikten.  

 Du kommer även att fylla i ett antal frågeformulär där du besvarar olika frågor om livet i 

allmänhet. 

 Du kommer inte att utsättas för större risker än vad du stöter på i vardagslivet. 

 Efter studien kommer experimentorn att förklara experimentets hypotes fullständigt. 

 Du är fri att när som helst dra dig ur experimentet utan att känna ångest. 

 Alla data som samlas in här idag kommer att hållas under total sekretess. 

 Ingen kommer någonsin att kunna koppla dina specifika data med dig som person. 

 

För frågor angående studien eller för vilka resultat studien i slutändan gav hör av er på: 

lm03chbe@stud.hh.se   

Vid intresse kommer vi även att delge er vårt fullständiga arbete via mail. 

 

Jag har läst godkännande avtalet till studien och förstått det. Jag har förstått att om jag någon gång 

under experimentets gång känner mig olustig är jag fri att avsluta mitt deltagande. Jag förstår att jag i 

detta experiment inte kommer att utsättas för större risker än jag stöter på i vardagen. Jag förstår även 

att min data inte kommer att kunna kopplas till mig eller finnas tillgänglig för allmänheten. 

Tack på förhand för ditt deltagande. 

Christian Bengtsson 

  

Signatur:_____________________________________________ 

 

Namnförtydligande:_____________________________________________________ 

 

Datum: 
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Bilaga 6. 
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Bilaga 7. 

Facit till minnestestet  

Del 2. 

Läs bara högt upp ordet som följer på varje ny bild som kommer upp och som motsvarar 

numret. 

1. Gammal 

2. Gammal 

3. Gammal 

4. Ny 

5. Gammal 

6. Ny 

7. Ny – (Gammal) 

8. Gammal – (Ny) 

9. Gammal 

10. Ny – (Gammal) 

11. Gammal – (Ny) 

12. Gammal 

13. Gammal – (Ny) 

14. Gammal 

15. Ny – (Gammal) 
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Bilaga 8. 

Checklista 

Markera med ett “G” varje gang försökspersonen påstår att ett ansikte är gammalt och ett “N” 

varje gång de anser att ett ansikte är nytt. 

De speciellt viktiga att få med är de bokstäver som är tjockt markerade då dessa är de som 

mäts.  

 

1. _____ 

 

2. _____ 

 

3. _____ 

 

4. _____ 

 

5. _____ 

 

6. _____ 

 

7. _____ 

 

8. _____ 

 

9. _____ 

 

10. _____ 

 

11. _____ 

 

12. _____ 

 

13. _____ 

 

14. _____ 

 

15. _____ 

  

 


