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ABSTRAKT 

Denna C-uppsats i socialpsykologi syftar till att undersöka hur en grupp gymnasieelever 

reflekterar kring sina egna och andras erfarenheter av grupptryck. Arbetet ska bidra till att få 

en förståelse för socialpsykologiska interaktioner som återfinns i resonemanget kring 

grupptryck. Arbetet grundar sig på intervjuer av fem gymnasielevers upplevelser av 

grupptryck och använder hermeneutiken i sin metodologi. Empirin analyseras genom tre 

teorier som behandlar olika perspektiv på grupptryck; beteende, existentiellt och 

intersubjektivt. Dessa teorier är Social Proof, Sartres Ond Tro samt Meads intersubjektivitet. 

Vid arbetets slutfas har jag funnit att det existerar tre influenser som gör att man kan dra till 

sig grupptryck och som har negativa konsekvenser. Dessa tre krafter är, för det första, en 

önskan om maktlöshet för att fly ångest, för det andra, en osäkerhet som baseras på att andra 

vet bättre och, slutligen, en överidentifikation med samhällsrollen som utelämnar den lekfulla 

delen av självet. 

 

Nyckelord: ond tro, sartre, intersubjektivitet, mead, social proof, grupptryck, gymnasieelever  

 

ABSTRACT 

This thesis in social psychology aims to understand how a group of high school students 

reason around their own and others peer pressure experiences. The work aims to acquire 

knowledge of socialpsychological interactions within the reasoning around peer pressure and 

it uses hermeneutic methodology. The data derived in this work draws from experiences that 

have been shared by five upper secondary school students via private interviews. The data is 

then analysed through three theories that shed light on different perspective on peer pressure; 

these are behaviour, an existential and an intersubjective perspective. The theories used are 

Social Proof, Sartre’s Bad Faith and Mead’s intersubjectivity. We find, through the analysis, 

that there exist three forces that lures the individual to conformity together, which leads to 

devastating consequences. These three forces are, firstly, a wish to remain mindless in order 

to relieve anxiety, secondly, an insecurity that is based on a preconceived idea that other 

people know better, and lastly; an over-identification to the social role that leaves out a more 

playful part of the self. 

 

Keywords: bad faith, sartre, intersubjectivity, mead, social proof, peer pressure, high school 

students 
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1. INLEDNING 
 

Jag hade helt kompromisslöst bestämt mig när jag skulle skriva min C-uppsats att inte 

skriva om något som inte skulle beröra mig och mina egna funderingar. Lyckligtvis 

har jag hittat ett ämne som på ett djupare plan resonerar med mig. Jag har valt att 

skriva om grupptryck och hur det upplevs av några tredje års elever på Arlanda 

Gymnasium. Jag valde samhällsprogrammet på skolan för att jag tänkte att eleverna 

på det programmet kanske var mer intresserade själva av att reflektera över fenomenet 

grupptryck eftersom de studerar samhällskunskap, som jag tycker är närmast 

socialpsykologi av alla program. Dessutom läser de om gruppers och individers 

identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor 

grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap (se länk till 

skolverket). Arbetet baseras på semistrukturerade intervjuer om elevernas specifika 

upplevelser och erfarenheter av grupptryck. I detta arbete vill jag ta reda på hur 

eleverna reflekterar kring deras och andras upplevelser av grupptryck. 

 

Innan jag intervjuade eleverna läste jag igenom en hel del forskning om ämnen som 

grupptryck, konformitet, auktoritet och lydnad. Som student har jag även placerat mig 

i forskningsfältet i ljuset av de teorier jag tidigare studerat i socialpsykologi. Detta har 

påverkat mig till att bli ödmjuk inför förståelsen för hur flera aspekter och faktorer 

spelar in i sociala interaktioner. Jag tar mig alltså inte in i fältet objektivt, utan utifrån 

en förförståelse. Varje tolkning jag gör skapar en ny förförståelse för nästa tolkning. 

Eftersom man bara kan förstå något när det ses utifrån sin helhet, innebär det en 

problematik eftersom jag först börjar med delarna som ska skapa helheten. Genom att 

hålla mig till de vetenskapliga ramarna om tillvägagångssätt i forskning och empiri, 

skulle detta inte bli problematiskt. För att försäkra mig om att jag uppfattat 

respondenterna korrekt återberättade jag kort deras svar under intervjun så de kunde 

säga emot om jag tolkade inkorrekt. Detta har skapat tillförlitlighet i denna forskning. 

 

Varför valde jag just detta ämne? Finns inte svaren redan i tidigare forskning och i 

böcker? Jo, men jag ville möta och höra elevernas berättelser för att få ett mer levande 

och humant svar som kunde tillfredsställa mig mer emotionellt än vad intellektuella 
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svar kunde. Ämnet intresserar mig eftersom jag har uppfattningen av att många 

problem vi har socialt, slutar existera när varje individ vågar vara sig själv.  

Grupptryck vittnar om en individs föreställning om att denne har misslyckats med att 

bete sig på ett sätt som andra önskar. Detta resulterar i en föreställning om att 

individen brister i gruppens popularitet och respekt och möjliggör en bortstötning. De 

flesta ungdomar har ett stort behov av att vara i kontakt med andra ungdomar och 

kommer därför att delta i beteenden som är igenkända och godkända av deras 

kamrater. Behovet att ”passa in” eller önskan om att bli ”accepterad” av ens umgänge 

kan betyda att ungdomar går in i beteenden, brottsliga som konventionella, i ett försök 

att bli gillade och respekterade samt för att skapa och kvarhålla vänskap (Briar, 1965). 

Grupptryck handlar mer om vem man associeras med än vad man gör, eftersom att 

behovet av att tillhöra andra likasinnade är starkt under ungdomsåren. När tonåringar, 

som är i en period av att upptäcka och experimentera om vilka de är, ska ”passa in”, 

så kommer de troligen att ansluta sig till det umgänge där de har störst chans att bli 

accepterade.  

 

Vi har alla känt av grupptryck någon gång. Vi har kanske haft en annan åsikt än andra 

utan att ha vågat uttrycka den i sammanhanget. Grupper formar trots allt vår 

personlighet och våra tankar (Nilsson, 1993), så vi är alla socialt påverkade av 

grupper. Detta kommer man inte undan som människa. Men kanske är det så att ju 

viktigare gruppen är för oss desto mer ökar risken att vi konfirmerar eller anpassar oss 

till den?  

2. SYFTE 

Detta arbete syftar till att undersöka hur fem elever från Samhällsprogrammet på 

Arlanda Gymnasium resonerar kring det socialpsykologiska fenomenet grupptryck 

och hur det kan förklaras genom de teorier jag valt att använda mig av i tolkningen av 

intervjuerna. Arbetet ska bidra till att få en förståelse för socialpsykologiska 

interaktioner som återfinns i resonemanget kring grupptryck. 
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3. FRÅGESTÄLLNING 

Hur reflekterar en grupp gymnasieelever kring sina egna och andras erfarenheter av 

grupptryck? 

4. BAKGRUND 

4.1 Allmän Begreppsförklaring 

4.1.1 Sociala normer: En social norm är en konstruktion som har en utbredd 

användning eftersom den hjälper oss att beskriva och förklara mänskligt beteende. 

Kulturella normer har ibland setts som bisarra från ett västerländskt perspektiv (t.ex. 

Inka folkets ritualer av mänskliga offer), samt mer välgörande kontrollmekanismer 

som håller anarki i schack i de flesta samhällen (t.ex. sanktioner mot oprovocerad 

aggression). Normer har konceptualiserats på olika sätt. Sherif (1936) beskriver 

normer som överenskomna förhandlingsregler för socialt beteende; ”the customs, 

traditions, standards, rules, values, fashions, and all other criteria of conduct which 

are standardized as a consequence of the contact of individuals” (Sherif, 1936:6). 

Korpi skriver att trycket att följa gruppens normer är det som skapar grupptrycket 

(Korpi:1983). Bestraffning ges om någon gruppmedlem bryter mot normen och 

belöning ges till de som följer dem. Mobbning och utfrysning kan vara del av 

bestraffningen och tryggheten och tillhörigheten kan vara gruppens belöningssystem. 

Denna anpassning till gruppens normer sker oftast omedvetet, där normerna utgör 

gruppens inre tillvaro medan regler är något yttre som bestäms för att få en 

fungerande tillvaro (Goldinger, Magnusson: 1997).  

 

4.1.2 Konformitet: Konformitet skiljer sig från "compliance" (överensstämmelse/ 

samtycke/att ge in) på två sätt: 1) det involverar en förändring i beteende gentemot en 

grupp eller en social norm, 2) är ett tryck från en grupp och mer än en begäran från en 

individ (Hewstone, 1996). 

"Compliance" kan i sin tur definieras som en förändring i öppet offentligt beteende 

efter avslöjandet av andras åsikter (Hewstone, 1996). 

Konformitet eller "majority influence" kan definieras som en social influens utifrån 

majoritetens åsikter eller majoriteten av gruppen (Hewstone, 1996). Med konformitet 

menas fenomenet när ett beteende ändras för att matcha andras responser. Under 

1950-talet hade Deutsch & Gerard (1955) skilt mellan informativ och normativ 
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konformitets motivationer, den tidigare baseras på önskan att forma en rättsenlig 

tolkning av verkligheten och bete sig korrekt därefter, den senare syftar på målet att få 

socialt godkännande av andra. Hur vi reagerar på andras åsikter är ofta knytet till vår 

tolkning om åsiktens nivå av konsensus.  

4.1.3 Grupp: Vad är en grupp? Är en kö i mataffären en grupp? Är publiken på en 

fotbollsmatch en grupp? Nej. Det finns några villkor för gruppbildning. Maltén (1992) 

skriver att en grupp behöver gemensamma mål, normer och träffas regelbundet och 

systematiskt. Det måste också existera en samhörighet som individerna känner och 

gruppen ska kunna kommunicera inbördes (Maltén, 1992:19-23). 

 

4.2 Bakgrund: 

Det är fundamentalt för människor att vara motiverade att skapa och behålla 

meningsfyllda sociala relationer med andra. Vi följer normer för att om vi håller oss 

till beteenden som andra godkänner, kommer andra godkänna oss också. Individer 

letar ofta efter sociala normer för att få en förståelse i enlighet till sociala situationer, 

speciellt under osäkerhet (Cialdini 2001). Vår önskan att associeras med andra är att 

ju mer vi gillar och godkänner dem, desto mer kommer vi agera för att skapa nära 

relationer med dem. 

 

Människor har ett starkt behov att förstärka självkonceptet av jaget genom att fortsätta 

att repetera sina handlingar, påståenden, löften, trosföreställningar, och själv-

attribuerade egenskaper (Cialdini & Trost, 1998). Till den grad man är villig att vara 

konsistent i det här fallet är en mycket avgörande faktor i risken av att ge in för andra 

(Cialdini & Trost, 1998). 

 

I amerikanska collegeskolor och universitetet finns flera exempel på hur extremt 

grupptryck kan ta form. T.ex. En 14-årig pojke hamnade på sjukhus under tre veckor 

efter en initiation hos Omega Gamma Delta samfundet (Cialdini, 2007:66). De 

”ledande bröderna” hade sagt till honom att hålla händerna över huvudet medan de 

samlades runt honom för att slå knytnävar mot hans mage upprepade gånger. Att vi 

som människor går så långt för grupptryck är värt att forska kring.  

 

Eleverna som jag intervjuar studerar på samhällsprogrammet. I utbildningen ingår det 

(utöver gruppdynamiska området som jag skrev om i inledningen) ämnen som 
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samhällsutveckling, marxism, mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och 

jämställdhet (2014, se länk till skolverket). Information om massmediers och 

informationsteknikens roll i samhället lärs ut. Alltså medias möjligheter att påverka 

människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att 

påverka. De läser även kurser i psykologi, filosofi och internationella relationer. En 

kurs i geografi, två religionskunskaps kurser, två kurser i historia ingår också (se länk 

till programmet).  

 

Skolan ligger i Märsta, nära till pendeltåg, centrum samt nära en massa 

träningslokaler. Gymnasiesärskolorna Kunskapssmedjan och Kunskapsverkstan 

tillhör också Arlandagymnasiet och tillsammans är då skolan den kommunala 

gymnasieskolan i Sigtuna kommun. Skolan har som verksamhets idé att den ska 

präglas av kreativitet och engagemang. Tillsammans ska det bidra till att man visar 

respekt och skapar delaktighet, trivsel och framgång. Arlanda Gymnasium har många 

olika utbildningsprogram och individuella valmöjligheter för att täcka personliga 

intressen som IT, idrott, risk- och räddning. 

 

4.3 Tidigare forskning 

Många artiklar om grupptryck menar att individer är motiverade att agera utifrån en 

utomstående influens för tre typer av belöningar, vi kan också kalla dessa mål. Dessa 

är att bibehålla och utveckla meningsfyllda sociala relationer, att forma verkligheten 

utifrån gruppens perspektiv och reagera i dess enlighet, och att behålla ett önskvärt 

självkoncept. Min förståelse pekar också på att dessa mål interagerar med externa 

krafter som bibehåller sociala influenser indirekt, subtilt och omedvetet. Individer blir 

belönade för att de agerat efter råden, åsikterna och direktiven från andra. Milgrams 

omdiskuterade experiment (1974) är ett typexempel på detta. 

 

4.3.1 Konformitet till grupptryck hos förskole barn 

Denna artikel är skriven av Daniel B. M. Haun och Michael Tomasello (2011). 

Både ungdomar och vuxna anpassar ofta sina bedömningar, åsikter och sitt beteende 

till sina grupper, även när de själva vetat bättre. Denna studie gjord i USA, undersökte 

detta fenomen i 24 grupper bestående av 4 barn mellan 4, 2 och 4, 9 års ålder. Barnen 

konfirmerade sina bedömningar med deras tre andra kamrater i gruppen, som hade 

gjort självklara felbedömningar framför dem. En uppföljande studie med 18 grupper 
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med 4 barn mellan 4, 0 och 4, 6 år visade att barnen inte ändrade sitt “riktiga” 

omdöme av situationen, utan bara deras offentliga uttryck av det. Förskolebarn faller 

för grupptryck, vilket tyder på att känsligheten för kamrater är en primär social 

referensgrupp redan under förskoleåren. Denna studie har empiri som visar att barn så 

unga som 4 år inte bara underkuvas för vuxnas influens (som kan uppstå från respekt 

och rädsla för straff), utan också underkuvas för det sociala trycket som kommer ifrån 

unga kamrater. Denna känslighet och mottaglighet för grupptryck även vid så tidig 

ålder är ett tecken på att barn börjar visa konformitetstendenser. Dessa tendenser är då 

alltså en del av den mänskliga kulturella mångfalden i samhället. Eftersom att 

eleverna är en del av detta samhälle kan konformitet finnas med i elevernas 

reflektioner. 

4.3.2 Ålders skillnader i att motstå grupptryck  

Denna artikel är skriven av Laurence Steinberg och Kathryn C. Monahan (2007). 

Deras forskning visar att risken för att agera i grupptryck under ungdomen följer en 

inverterad U-formad kurva. Denna kurva ökar under de första ungdomsåren och når 

sin topp runt år 14, och sjunker därefter. Kurvan och studien är specifikt utformade 

för att studera asocialt beteende som härrör från grupptryck. I den nuvarande studien 

mäts åldersskillnaderna med ett själv-rapporterande instrument som separerar 

grupptryck från den asociala aktivitetsfaktorn. Data är hämtat från fyra etniskt och 

socioekonomiskt skilda prover samlat från mer än 3.600 män och kvinnor mellan 

åldrarna 10 och 30. Resultaten visar att i alla demografiska grupper, ökar 

motståndskraften mot grupptryck linjärt mellan åldrarna 14 och 18. Däremot finns det 

få belägg för tillväxt i samma kapacitet mellan åldrar 10 och 14 eller mellan 18 och 

30. Mitten av tonåren är en särskilt viktig period för att utveckla förmågan att stå upp 

för det man tror på och stå emot trycket från sina kamrater att göra något som går 

emot dem. Om "tidiga" ungdomar verkar bete sig på sätt som tyder på ökad 

konformitet till sina vänner, inte bara när det gäller "olämpligt" beteende utan även i 

beteenden som inte är asociala (t.ex. klädstil, musiksmak), kan detta ha mer att göra 

med att under denna period så intensifieras vännernas krav på varandra för att 

konformera än med att ungdomar har en sämre förmåga att motstå social påverkan. 

Det är möjligt att eleverna reflekterar på liknande sätt om denna period i livet. 

Artikeln menar att det är under tonåren där det är viktigt att stå emot trycket. Denna 

artikel visar på så sätt att konformitet för individen oavsett situation är en sammansatt 
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"produkt" av trycket att konformera och individens kapacitet att motstå tvånget, 

istället för ett enbart ”tryck” som människan oftast förknippar med grupptryck. 

 

 

4.3.3 Kontroll-önskan och konformitet till en tolkad norm. 

Denna artikel är skriven av Jerry M. Burger (1987). 

Med kontroll menar Burger (1987) ett förtroende i att man kan påverka och kunna 

vara självständig i åsikter och värderingar samt att beteendet är i enlighet med 

upplevelsen av kontroll (detta i syfte av att upprätthålla den). Med denna definition 

gjorde Burger en studie där han kunde undersöka vilket samband kontroll hade med 

konformitet hos skolelever. Denna studie visade att elever som använde sig av 

"kontroll", hade mindre tendenser till konforma beteenden. De elever som inte var 

lika motiverade att vara oberoende och självständiga i sitt beteende (kontroll) hade 

större benägenhet att agera konformativt. Studien gjordes genom tre olika experiment 

där eleverna ställdes inför övertygande meddelanden (där de inte kunde se andras 

svar). Forskaren vill se motivationsgraden i eleverna för "kontroll". Med denna artikel 

kan vi se att drivkraften måste vara starkare än konformitet, eller att de måste 

motsvara en annan kraft för att förhindra det. Asch konformitets experiment under 

1950-talet skapade ett paradigm där konformitetsforskningen bekymrade sig över 

andras reaktioner som en viktig faktor i konformitet fenomenet, fastän det också 

fortfarande finns en tendens för att anpassa sig i konformistisk bemärkelse som inte är 

kopplat till detta ("kontroll"). Respondenterna kanske bejakar denna aspekt av 

”kontroll” och självständighet och att detta kan hittas i deras reflektioner vid 

intervjun. 

5. METOD 

Här motiverar jag mitt val av metod och beskriver de olika delar som den kvalitativa 

metoden innehåller. Jag beskriver arbetets vetenskapliga ansats, min förförståelse, 

metod, urval, tillvägagångssätt, validitet samt etiska aspekter. 

 

5.1 Hermeneutik som vetenskaplig ansats: Denna forskning grundar sig i en 

kvalitativ forskningsdesign för att närma sig en ökad förståelse utifrån informanternas 

(en grupp gymnasieelever) beskrivningar av hur de reflekterar kring sina egna och 
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andras erfarenheter av grupptryck. Emotioner, upplevelser och existentiella 

dimensioner är i praktiken omätbara även om man operationaliserat begreppen så 

mycket man kan. Men med ett hermeneutiskt förhållningssätt kan man få grepp om 

dessa dimensioner (Ödman, 2004:71). Per-Johan Ödman säger att ”Hermeneutik 

syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta kunskapsform” (Ödman, 

2004:71). Hermeneutik kom som ett försök att formulera metodik för att tolka texter 

som Bibeln (Ödman, 2004:104). Man ville veta vad textens avsikt var. Denna 

vetenskapliga kunskapsform är passande när man vill veta hur det är att vara en 

människa i en given situation i ett givet sammanhang, som är fallet i mitt arbete. Trots 

att känslor och upplevelser är subjektiva kan de föra oss in till objektivitet då de 

vägleder oss till kunskap och sanning (Ödman, 2004:98). T.ex. så kan från att sökt 

efter repeterande emotioner (subjektivitet) hos anställda få ökad förståelse för 

missnöje och klagomål (objektiv information). Innebörder och meningssammanhang 

uttrycks och förstås först genom den språkliga tolkningen, och detta är 

hermeneutikens verktyg till kunskap. Men hermeneutiken omfattar också fler 

huvudmoment som förförståelse, förståelse och förklaring (Ödman, 2004:74). Både 

Heidegger och Gadamer som är stora tänkare inom hermeneutiken, betonar 

förförståelsen som grunden och förutsättningen för att förstå (Ödman, 2004:75) 

Förförståelsen kan både vara ett hinder och en tillgång. Vår förförståelse är inblandad 

när vi tolkar, och därför avgör det hur vi ser föremålet eller fenomenet. Vi kan pröva 

vår tolkning och ifrågasätta den i hermeneutiken. ”Tolkningar innehåller mycket ofta 

förklaringar eller bygger på dem” (Ödman, 2004:75). Därför måste vi förklara för att 

förstå och förstå något för att kunna förklara. Rent praktiskt betyder hermeneutiken 

för mig i detta arbete att jag behövt vara medveten om min förförståelse, kunnat 

ifrågasätta den och inte sökt att få den bekräftad via intervjun eller tolkningen, samt 

att jag varit öppen med att låta dialogen vara vägen till kunskapen (Birkler, 

2008:109). I hermeneutiken kan man urskilja olika typer av samspel mellan förklaring 

och beskrivning. Inte minst rör sig hermeneutiken med beskrivningar av 

påverkanssamband (Allwood m.fl., 1999:305). Eftersom att min analys av materialet 

sker genom bl.a. Sartres teori (där individens tillskrivna mening är viktig) vill jag inte 

förstå fenomenet oberoende av den mening människor ger den som naturvetenskaplig 

forskning strävar efter, därför är mitt val av hermeneutik återigen mycket passande 

(Allwood m.fl., 1999:308). Tolkningsprocessen går igenom det som kallas den 

hermeneutiska cirkeln, där helheten av de analyserade tolkas utifrån delarna som 



 12 

utgör helheten, som i sin tur tolkas utifrån den helhet de utgör. Inom hermeneutik 

tolkas mening alltid i kontexten eller sammanhanget. Jag måste tolka elevernas 

upplevelser för att senare också tolka det i den större helheten. 

 

5.2 Förförståelse:  

Min förförståelse beträffande den specifika undersökta gruppen var att eleverna skulle 

underskatta sin egen roll i grupptrycks interaktioner både som utövare och "offer". 

Detta pga. bristande medvetenhet gällande självreflektion och självinsikt. Jag 

förväntade mig bortförklaringar av deras egen roll och försök till bagatelliseringar av 

grupptryck som ett fenomen som kan vara skadligt för de utsatta. Samtidigt trodde jag 

att de skulle ha mer klara exempel på grupptryck att formulera då de valt att ställa upp 

för intervjun. Att tala om att de själva blivit utsatt för grupptryck skulle vittna om en 

svaghet som de själva kanske inte vill erkänna och formulera öppet.  

 

5.3 Kvalitativ metod:  

Att beskriva de huvudsakliga stegen i kvalitativ forskning är mer kontroversiellt än i 

kvantitativ forskning, för att det innefattar på ett sätt en forskningsprocess med ett 

mindre arrangerat system (Bryman, 2012:380). Den epistemologiska positionen (hur 

man uppnår kunskap) i kvalitativ forskning beskrivs som tolkande, detta menas att 

istället för att använda sig av en naturlig vetenskaplig modell som man gör i 

kvantitativ metod, så ligger betoningen i att förstå den sociala världen genom 

noggrant utforskande av den tolkningen man ger till världen respondenterna befinner 

sig i (Bryman, 2012:380). Dessutom är metodens ontologiska position (vad som i 

själva verket "är") den av en konstruktionist, som betyder att sociala attributioner 

härstammar ur interaktioner mellan individer, mer än ett objektivt fenomen "ute i 

världen" separerat från dem som är involverade i konstruktionen (Bryman, 2012:380). 

De finns olika kriterier för kvalitativ forskning som dessa: extern reliabilitet (vilken 

grad studien kan bli omgjord och få samma resultat), intern reliabilitet (ser andra 

samma tolkning som den som tolkat), intern validitet (forskarens observationers 

matchning med de teoretiska idéerna som utvecklas), extern validitet (den graden som 

resultatet/meningen kan generaliseras genom sociala situationer) (Bryman, 2012:390). 

Dessa kriterier kan också komma att kallas som trovärdighet (intern validitet), 

överförbarhet (extern validitet), bekräftelsebarhet (reliabilitet), generaliserbarhet 

(objektivitet) (Bryman, 2012:390). Det finns också andra kriteriesystem som där t.ex. 
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fem olika typer av äkthet (authenticity) används (Bryman, 2012:393). I kvalitativ 

forskning gäller det alltså att man är känslig för den sociala världens kontext som 

forskning görs om, samt de relevanta teoretiska och etiska positionerna (Bryman, 

2012:393). Det som utmärker kvalitativ forskning i den sociala världens bemärkelse 

är att man försöker se genom de ögon av dem man studerar, (alltså deras människor 

och sociala värld) (Bryman, 2012:399). I positivistisk forskning attribuerar inte t.ex. 

atomer, gaser, fysiska lagar, mening till interaktioner eller miljöer. Man måste förstå 

en annan individs tankar. Den sociala världen måste tolkas från det perspektivet som 

de som ska studeras har, och inte som om subjekten vore inkapabla att reflektera över 

deras sociala värld. Kvalitativ forskning utmärker sig i sin detaljrikedom och att den 

söker efter förklaringar (Bryman, 2012:401). "Varför?" är därför en frekvent fråga i 

den kvantitativa forskarens förhållning till respondentens beskrivningar. 

 

Den kvalitativa intervjun går ut på att beskriva och tolka respondenternas berättelse 

(Kvale, 1996). Av den anledningen anser jag att det är denna metod som är lämpligast 

för att uppnå arbetets syfte och att besvara min frågeställning. Intervju som kvalitativ 

metod hjälper mig att lättare uppnå validitet än i en kvantitativ. Kvalitativ intervju ger 

möjlighet för följdfrågor som ökar validiteten eftersom jag då kan försäkra mig om att 

jag tolkat svaren på ett så rättvist sätt jag kan. Jag väljer intervju som metod då jag 

specifikt kan få respondenten att berätta om det jag är ute efter till skillnad från om 

jag valt fritt berättande. En stor fördel med att använda sig av den kvalitativa intervjun 

är att det fick hela undersökningsscenariot att likna en vardaglig situation och ett 

normalt samtal.  

 

Jag har förberett mig för studien genom att läsa många forskningsartiklar och böcker. 

Utifrån dessa artiklar och böcker, har jag med stor säkerhet hittat tre teorier jag velat 

tillämpa på studien eftersom jag anser att de går in till själva kärnan av fenomenet 

grupptryck. På ett indirekt sätt kunde jag se hur dessa teorier fanns med i artiklarna 

och forskningen. Jag utformade min intervjuguide för att intervjun främst skulle 

cirkulera kring respondenternas specifika upplevelser av grupptryck.  

 

De data som genereras är ord, meningar och berättelser. Genom att använda mig av 

personliga intervjuer får jag fram den enskilda individens inställning och åsikter. Jag 

använder mig också av denna form av datainsamling för att jag är intresserad av hur 
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människor tolkar och förstår grupptryck. Jag kan få reda på vilken mening som 

tillskrivits olika grupptrycks förhållanden. Gruppintervju passade inte mig i detta 

arbete för att respondenterna inte ska behöva ta hänsyn till andra och kunna lägga 

fram sina uppfattningar och erfarenheter fritt. Kontexten för intervjun måste ha en 

utgångspunkt i tillit för att leda till stor öppenhet och under gruppintervjuer kan 

respondenterna drabbas av konformitet som hindrar de personliga uppfattningarna att 

träda fram.  

 

Jag har arbetat genom att samla in data för att analysera den som enskilda delar till att 

sedan se den som en helhet. Sedan har jag sett helheten i ljuset av delarna och fått en 

ny förståelse för delarna. Det slog mig att teorierna jag valde talar till tre olika plan. 

Detta var inte avsiktligt när jag valde ut dem. Detta utvecklas mer i teoriavsnittet. 

Tematiseringen skedde först under teorierna. Men det visade sig att tematisera utifrån 

teman som respondenterna berättat om var bättre passande. Denna tematisering gjorde 

sig ytterligare lämplig när respondenterna nu hade så olika svar, berättelser och 

intervjugång. Genom att tematisera konstaterar man att flera ord, meningar och avsnitt 

bildar en meningsbärande enhet inom ramen för texten som helhet. Man kan 

konstatera att flera avsnitt behandlar upplevelsen av en viss fråga medan andra avsnitt 

beskriver svaret på en annan. Intervjugången var så semi strukturerad att jag inte 

tematiserade utifrån intervjuguiden utan ifrån gemensamma teman.  

 

Jag har arbetat genom att samla in data för att analysera den som enskilda delar till att 

sedan se den som en helhet. Sedan har jag sett helheten i ljuset av delarna och fått en 

ny förståelse för delarna. Det slog mig att teorierna jag valde talar till tre olika plan. 

Detta var inte avsiktligt när jag valde ut dem. Detta utvecklas mer i teoriavsnittet.  Jag 

har tematiserat materialet för presentationen utifrån teman som respondenterna 

berättat om. Denna tematisering gjorde sig ytterligare lämplig när respondenterna nu 

hade så olika svar, berättelser och intervjugång men alla inom gemensama teman. 

Intervjugången var så semi strukturerad och flexibel att jag inte tematiserade utifrån 

intervjuguiden utan ifrån gemensamma återkommande teman. Genom att tematisera 

konstaterar man att flera ord, meningar och avsnitt bildar en meningsbärande enhet 

inom ramen för texten som helhet. Man kan konstatera att flera avsnitt behandlar 

upplevelsen av en viss fråga medan andra avsnitt beskriver svaret på en annan.  
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Min problem formulering handlar om gymnasieelevernas reflektioner kring deras 

egna och andras erfarenheter av grupptryck. Man kan säga att det handlar om hur de 

ser på grupptryck som ett allmänt fenomen fast med en grund i faktiska händelser. 

Därför blev tematiseringen i presentationen, med stark grund i intervjuguiden, 

följande teman; deras egna erfarenheter av grupptryck, erfarenheter innefattande 

andra, deras gemensamma sociala miljö och idrottsvärld, samt reflektioner. Samtliga 

respondenter passade in i dessa kategoriseringar. 

 

Utifrån materialet arbetade jag utefter hur teorierna gör sig gällande i deras 

berättelser, reflektioner och erfarenheter. Så analysen är tematiserade eller 

kategoriserade under teorierna, främst eftersom att varje teori gav en unik signifikans 

till fenomenet. Dock så är de inte enbart under teori temat utan även under ett nyckel 

ord som visar knyter an till berättelserna med teorin, t.ex. Belöning & 

Intersubjektivitet. Nyckelordet som är med i indelningen visar hur teorin har sin 

praktiska signifikans i arbetet och vad som teorin används för i denna ämnes kontext. 

 

Kvantitativ metod passar inte för mina valda teorier och inte för ämnet heller eftersom 

en personlig socialpsykologisk analys inte skulle vara möjlig då. I kvantitativa studier 

mäter man för att generalisera. Jag är inte ute efter ett generaliserat svar med detta 

arbete, utan att få en ökad förståelse. I kvalitativ metod har man ett mer tolkande 

synsätt av hur individer upplever sin verklighet. Det skulle inte finnas tid för en 

deltagande observation och min närvaro skulle kanske förhindra att grupptryck 

överhuvudtaget tog plats. Vad jag skulle kunna ha gjort var att intervjua ännu fler 

gymnasieelever men inom den givna tidsramen fanns det inte utrymme för det samt 

att jag ensam utförde arbetet. 

 

5.4 Urvalet:  

Jag använde mig av vad Bryman (2011) kallar för målinriktat eller målstyrt urval. I 

denna typ av urval vals inte respondenterna till undersökningen ut slumpmässigt. 

Samtidigt vill man inte i kvalitativa undersökningar söka att generalisera, då skulle 

kvantitativ metod passa mig bättre. Utan man söker på ett strategiskt sätt att sampla 

individer som är relevanta för forskningsämnet. Jag har målinriktat valt elever från det 

tredje gymnasieåret i Samhällsprogrammet eftersom de, som jag beskrivit i 

inledningen, har stor chans att själva vara reflekterande om grupptryck då de läst mer 
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än de tidigare gymnasieåren. Intresserade respondenter har förmodligen mer att säga 

än ointresserade respondenter samtidigt som de kanske är medvetna om fenomenet i 

olika perspektiv eller omsättningar. På det sättet handlar det målinriktade urvalet om 

att intervjua respondenter som är relevanta för min studies syfte och frågeställning. 

Ett bekvämlighetsurval har också använts eftersom det innebär att jag valt elever som 

varit tillgängliga för undersökningen. Min intention var att intervjua tre tjejer och tre 

killar, men en kille var frånvarande. Denna könsdelning skedde också för att få in ett 

representativt urval. Det var också ett pressat tidsschema för jag behövde eleverna 

innan de gick på jullov. Jag frågade om respondenter i en hektisk period av deras 

skolarbeten. Jag hade, som jag kommer beskriva ytterligare senare, tagit kontakt med 

respondenterna genom att ringa rektorn för samhällsprogrammet i skolan och frågat 

om tredje års elever som är intresserade att bli intervjuade om grupptryck. 

 

Efter intervjuerna märkte jag att jag inte förutsett en viktig faktor gällande urvalet. 

Fyra av de fem jag intervjuade kom ut som till synes starka individer, många var tom 

lagkaptener. De som hade ställt upp frivilligt var alltså starka individer. Lyckligtvis 

har jag kunnat använda mig av detta eftersom att grupptryck gäller ”båda hållen”, 

både de som ”fallit” offer för grupptryck och de som inte gjort det, och jag anpassade 

analysen efter det. Det jag kunde gjort istället, var att fråga efter respondenter på ett 

sätt som bjudit in personer som inte varit lika ”starka” eller ”mogna”. Det kunde dock 

ha varit svårt att göra. Man får ta med i beräkningen att ofta är de individer som går 

med på att bli intervjuade starka som personligheter.  

 

5.5 Tillvägagångssätt: 

Jag har förberett mig för studien genom att läsa många forskningsartiklar och böcker. 

Utifrån dessa artiklar och böcker, har jag med stor säkerhet hittat tre teorier jag velat 

tillämpa på studien eftersom jag anser att de går in till själva kärnan av fenomenet 

grupptryck. På ett indirekt sätt kunde jag se hur dessa teorier fanns med i artiklarna 

och forskningen. Jag utformade min intervjuguide för att intervjun främst skulle 

cirkulera kring respondenternas specifika upplevelser av grupptryck.  

 

Intervjuguiden jag använde mig av delades in i fyra teman; dels om grupptryck lett till 

att respondenten själv konformerat, om respondenten använt grupptryck mot någon 

annan, konsekvenser och slutligen reflektioner. Dessa teman hade många följd frågor 
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som behandlade känslor och händelser. En anpassning blev naturlig utefter den 

specifika informationen respondenterna medgav, det kunde innebära att jag ställde 

fler specifika frågor. Intervjuguiden var semistrukturerad så det skulle finnas utrymme 

för följdfrågor. Innan jag kom in på mina teman ställde jag frågor om deras umgänge, 

intressen och skolarbete. Jag bad alla respondenter att berätta hur de själva skulle 

definiera grupptryck eller vad det innebar för dem. I reflektioner togs frågor upp som 

t.ex. ”hur viktigt tycker du det är att vara självständig i dina beslut?”. 

 

Jag tog först kontakt med min ”gatekeeper”, rektorn för samhällsprogrammet i skolan 

genom telefon. Hon tog mig till respondenterna. Hon lyckades trots elevernas 

hektiska schema att få sex respondenter till mig. Fem dök slutligen upp, men hon 

hade fått tag i tre killar och tre tjejer enligt min önskan. Jag träffade eleverna i deras 

skola i ett slutet rum. Efter att ha presenterat mig kort och tackat dem, började jag 

intervjua varje elev medan de andra väntade och studerade i ett annat rum. När en 

intervju var klar kallade respondenten in nästa person.  

Det optimala hade varit att inte intervjua eleverna vid ett och samma tillfälle, men det 

gick inte att ordna det hela på annat sätt. Turordningen skedde av ett rent spontant 

beslut av mig som välkomnades. Jag valde varannan kille, varannan tjej. 

Respondenterna såg att jag valde snabbt och utan en selektiv bedömning. Jag spelade 

in intervjuerna genom en applikation på en iPad och frågade dem innan om det var 

okej. Trots att alla intervjuer utgick från min intervjuguide som mall blev de väldigt 

unika för eleverna gav olika data och vissa frågor var inte lika givna för dem, dessa 

gällde erfarenheter av grupptryck. Många respondenter hade svårt att komma ihåg 

grupptryckserfarenheter. Jag behövde kunna arbeta med det lilla jag fick veta och ta 

ut mesta möjliga ur det. Slutligen frågade jag dem om deras telefonnummer eller 

skolmail, ifall jag vid transkriptionen kom på en ny fråga jag borde ställa. Jag 

informerade dem ytterligare att kontakt från mig endast skulle ske för arbetets 

fulländning. Jag kunde inte be om mer hjälpsamma och samarbetsvilliga 

respondenter, återigen med tanke på att deras schema var så hektiskt vid denna tid.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet: Validitetsmässigt anser jag att jag undersökt det jag 

avsett att undersöka enligt frågeställningen och syftet. Det som hållit den röda tråden 

från att inte skäras är att jag mestadels hållit mig till respondenternas unika 

erfarenheter av grupptryck istället för deras åsikter om grupptryck eller övergripande 
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åskådning. På detta sätt har analysen varit i direkt koppling till empirin och inte till 

något annat, alltså har processen varit induktiv. Det är viktigt för mig att analysen inte 

står som en del för sig, dvs. separerad från empirin. Om jag har mätt det jag mätt ska 

det synas i analysen och inget annat ska tilläggas vid den. 

Det handlar inte om en objektiv sanning utan snarare en intersubjektiv. Jag lägger mig 

inte i vad respondenterna har sagt utan analyserar det endast genom teorierna. 

Respondenterna skulle kunna känna igen sig om de läste presentationen, det är min 

uppfattning. Egentligen är de det enda som kan kontrollera validiteten av 

presentationerna. Respondenterna kan ha intressen som gör att de ljugit och en del av 

valideringen är att kritiskt granska att eleverna har velat ge riktig information. Jag har 

varit öppen för att informanterna inte talat sanning och att de medvetet gett en 

förvanskad bild av sin upplevelse av grupptryck. Detta är svårt för mig att göra men 

mitt val av Sartres Ond Tro teori ger mig möjligheten att granska vad de sagt med 

möjligheten att de inte talar sanning (Alvesson och Sköldberg 1994:119-131). Som 

Alvesson och Sköldberg (1994) skriver "Perceptuell relativism innebär att inte bara 

tänkandet utan även rena varseblivningar är kontextuellt bestämda och således inte 

entydigt kan förklaras av objektet för varseblivningen." (Alvesson och Sköldberg 

1994:53). Valideten i detta arbete utgörs mest av om jag har analyserat rätt eller inte. 

Har jag rätt i min tolkning av teorierna? Har jag applicerat dem på ett godtagbart sätt 

eller har jag förväxlat dem med min subjektiva förståelse istället för teoretikerns? 

Mitt arbete är baserat på ungdomars upplevelser filtrerade genom socialpsykologiska 

teorier, därför fyller det extern reliabilitet och extern validitet. Med extern reliabilitet 

menar Bryman att det forskaren framfört ska få ett liknande resultat om en annan 

forskare gör samma undersökning (Bryman, 2011:352). Med extern validitet menar 

man att i vilken grad resultatet kan generaliseras till andra sociala situationer 

(Bryman, 2011:352). Mina teorier går att generalisera till andra situationer som kan 

präglas av grupptryck, t.ex. inom polisyrket, eller gäng kulturer då de inte är specifika 

till samhällsgrupper eller åldrar. 

 

5.7 Etiska överväganden: För att inte göra intrång i respondenternas privatliv måste 

jag ta hänsyn till det etiska dilemmat. I min önskan att kartlägga grupptryck som 

fenomen kan jag riskera att kränka några av dem jag undersöker. Om min 

undersökning skulle skada någon respondent skulle jag naturligtvis inte starta den. 

Informanterna deltog frivilligt och utan någon belöning från min sida eller skolans. 
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Ett frivilligt val innebär ett val utan press från någon sida. Deltagarna fick veta om 

undersökningens syfte på förhand av en rektor på skolan. Eleverna fick bestämma 

själva om de ville medverka och i ytterligare enlighet med samtyckeskravet (Bryman, 

2011:132-139) var ingen deltagare minderårig som annars skulle innebära föräldrar 

eller vårdnadshavares godkännande. Mina respondenter till detta arbete visste om 

undersökningens huvudsyfte och att jag var student från ett socialpsykologiskt 

program på en svensk högskola. Men detta betyder inte att eleverna förstått 

informationen. Därför är informationskravet (Bryman, 2011:131) inte ett lätt krav att 

uppfylla. I min presentation och analys fick respondenterna fiktiva namn. Jag har 

behövt tänka på hur känslig informationen som samlas in är, för ju känsligare 

informationen är, desto mer måste jag anstränga mig för att skydda deras privatliv. 

Desamma gäller kontexten, att ju mer jag frågar dem om den privata sfären, desto mer 

måste jag skydda deras privatliv. Av dessa anledningar nämner jag inte vilken sport 

mina respondenter utövar och av etiska skäl vill jag inte förklara varför mer än att jag 

vill minimera risken för identifikation av individerna, enligt konfidentialitetskravet 

(Bryman, 2011:132). Jag har inte skrivit om respondenterna så specifikt att de skulle 

kunna känna igen varandra i uppsatsen. Jag avslöjar inte heller detaljerade uppgifter 

om mitt urval pga. detta. Risken blir större för identifikation vid ett mindre urval. I 

min presentation av materialet har jag försökt återge resultatet på ett så fullständigt 

korrekt sätt och placera in dem i rätt sammanhang för att få till en korrekt presentation 

av data. T.ex. sätter jag in citaten i rätt kontext. Jag förfalskar inte heller 

informationen eller dramatiserar den. I enlighet med nyttjandekravet som menar att 

deltagarnas uppgifter får endast användas i forskningsangelägenheter (Bryman, 

2011:132), bad jag om deltagarnas kontaktuppgifter (de uppgifter de ville dela med 

sig) i fall jag skulle vilja fråga dem något mer i efterhand men jag försäkra dem att det 

bara skulle ske i forskningssyfte. Efter att jag fått arbetet godkänt så kommer jag ta 

bort uppgifterna som endast är sparade i min telefon eftersom kontaktuppgifterna 

tjänat sitt syfte då. 

6. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Det insamlade materialet från respondenterna analyseras genom Sartres Ond tro, 

Meads teori om intersubjektivitet, samt Social Informational Influence som bl.a. 

Cialdini skrivit mycket om. Sartres Ond Tro teori använder jag mig av för att den 
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beskriver hjälplöshet och maktfullhet på ett bra sätt. Dessa känslor och sinnestillstånd 

gör sig gällande för eleverna vid grupptryck och kan därför påverka hur de ser på det 

studerade fenomenet. Med Meads teori kan vi se grupptryck i ett symboliskt social-

konstruktionellt sätt och slutligen kan den sista teorin bidra med ett enklare perspektiv 

av socialpsykologi som har direkt med beteende att göra. 

 

6.1 Sartres Ond Tro: 

Sartres kärna i existentialismen är att man är ”dömd” till frihet. Man är alltså rädd för 

att vara ”psykologiskt ensam”, pga. av friheten det ger. Då behöver man inte andra 

lika mycket. Andra slutar bära ansvaret för individens "oflyttbara" ansvar. Men det är 

skrämmande att vara ”fri” för då kan individen förstå att föräldrarna (som man 

anförtrott för att överleva som barn) kanske agerar felaktigt eller missgynnande. T.ex. 

så kanske man idealiserar sin far under sina ungdomsår och håller med faderns åsikter 

för att senare inse att han varit felaktig och att man begått ett misstag genom att 

"köpa" en annans åsikter. 

 

Människan existerar innan han definierat sig själv. Man kan inte definiera sig som 

något i världen, när man har friheten att vara något annat. T.ex. om man säger att man 

är dum så kan man inte bara hålla sig till den definitionen för man kan också välja att 

vara icke-dum med andra ord, smart. Detta innebär en frihet. Man är alltså inte dömd 

till definitioner vare sig det är ens egnas eller andras. Om en annan definierar en så 

måste man acceptera dennes definition för att den ska bli ens egen, därför har man 

alltid makten över sitt eget "öde". Det är inte så att vad än en annan människa dömer 

en att vara så "är" man det. Därför har vi selektivt valt vilka vi är. Vissa definitioner 

väljer vi att hålla kvar. Individen existerar före definitionerna i en tomhet som hon 

kan ha svårt att acceptera. Med termen Ond Tro visar Sartre hur vi flyr vår egen 

maktfullhet genom självbedrägeri. 

 

”Bad faith” (mauvaise foi på franska) är en teori från Sartres bok Being and 

Nothingness (Sartre, 2003). Ond tro handlar i princip om hur självbedrägeri är en 

möjlighet. Att ljuga eller bedra någon, är inte bara att säga något falskt eller osant till 

en annan. Lögnaren själv måste veta att det han säger till den andra är osant och får 

inte själv tro på idén (Sartre, 2003:71). Ond tro är därför paradoxalt för individen 

måste veta sanningen för att inte ”veta” den. Man rationaliserar och förnekar (Sartre, 
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2003:76). Man övertygar sig själv att man är beroende av externa omständigheter, 

men egentligen vill man bara fly från frihetens ångest. Man använder ”den andra” (the 

other) för att ge trovärdighet till lögnen (Sartre, 2003:72). 

 

“The goal of bad faith, as we said, is to put oneself out of reach; it is an escape.” 

(Sartre, 2003:89).  

Ond tro kan alltså kallas för självbedrägeri gentemot en själv. Ett exempel på ond tro 

är: din romantiska partner är otrogen mot dig och du vet det, men du vill inte tro det. 

Så du berättar berättelser för dig om hur allt är bra för att övertyga dig själv. På det 

sättet är ond tro och självbedrägeri en lögn. En lögn som fungerar (blir trodd på) 

kräver en bedragare och en bedragen. Bedragaren vet om sanningen han ljuger om 

annars ljuger han inte. Den som är bedragen vet inte om sanningen. Det som är 

dualistiskt och paradoxalt med ond tro är att bedragaren är och hör ihop med den som 

är bedragen. På det sättet vet samma person om sanningen och inte. Man kan säga att 

vi använder vår makt till att verka maktlösa. Det finns ett rykte som säger att vi bara 

använder 10% av vår hjärna. Om vi blandar in ond tro så skulle man kunna säga att vi 

använder 100% av vår hjärna för att verka som om vi använder 10% av den. 

“The true problem of bad faith stems evidently from the fact that bad faith is faith.” 

(Sartre, 2003:91). 

Ångest över moral är central i existentialismen, eftersom ångesten kräver att man tar 

ansvar över sina val i livet. Utan betoningen på sina personliga val kommer man att 

använda utomståendes moralföreställningar som ett sätt att moralisera det omoraliska. 

Detta leder till självnegligering. Man bör inte praktisera ond tro genom att förneka 

självets frihet och ansvar. Men man bör ifrågasätta sina val och ens moral för att ta 

ansvar över valets konsekvenser och därför leva i en konstant omvärdering av den 

ständigt föränderliga mänskligheten. Det är skrämmande att ta det personliga ansvaret 

i alla situationer – genom att betona individens frihet, försöker Sartre visa att de 

moraliska föreställningar och sociala roller som vi tar efter skyddar oss från att vara 

moraliskt ansvariga för våra handlingar. 

 

6.2 Meads intersubjektiviet: 

George Herbert Meads kända socialpsykologiska idéer kom på pränt först i formen av 
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en bok (han lärde ut sin egen kurs i universitet) kallad “Mind, Self & Society” (Mead, 

1934) som redigerades av Charles Morris. Essensen av Meads sociala själv är ett 

bipolärt och processerande själv som uppkommer ur en kommunikativ interaktion 

mellan I:et (Jaget), som representerar det kreativa, spontana samt ger nya responser av 

den individuella organismen, och Me:et (Miget), som representerar det sociala 

perspektivet av omgivningen internaliserat av individen. Enklare sagt kan man säga 

att Me:et är de socialiserade aspekterna av individen som identifierar sig med rollen 

individen har, medan I:et är ett friare jag, kreativt, spontant och ohämmat. T.ex. en 

individ som är chef för ett företag och en familjefar i privatlivet har ett Me som är 

identifierad utifrån dessa samhällsroller. Men om t.ex. samma person leker med sin 

dotter eller skojar till med sina kollegor på ett spontant sätt, kan just denna person 

agera från I:et. 

Me:et som också involverar det Mead kallar för “the generalized other” (den 

generaliserade andre) organiserar attityderna av självets varierande nätverk och I:et 

responderar pragmatiskt och beteendemässigt (direkt utan intellektualisering). 

Resultatet blir det intersubjektiva självet. Genom Me:et kan alltså individen se olika 

perspektiv och föreställa sig andras. Det är alltså inte hur andra ser på en, utan vad vi 

tror att de ser på oss. I:et uttrycks sällan i ren form utan den blir social genom Me:ets 

prägling på den. Meads teori berättar om ett samspel och en förhandling i oss för vårt 

social/förhållande liv. Genom I:et kan barnet leka och inta ett annat perspektiv genom 

Me:et. Om man inte har lekt så kan man säga att Me:et får mer utrymme och då 

speglar man sig mycket i andra och agerar efter att inte störa dem (Berg, 1992). 

“Those attitudes which all assume in given conditions and over against the same 

objects, became for [barnet] attitudes which every one assumes. In taking the role 

which is common to all, he finds himself speaking to himself and to others with the 

authority of the group. These attitudes become axiomatic. The generalization is 

simply the result of the identity of responses” (Mead, 1922:161). 

 

Det är pga. att självet och “de andra” ofta är i samma situationer, sociala förhållanden, 

och agerar efter samma mål, som barnet tar likadana attityder som andra har. Dessa 

attityder som självet har gemensamt med andra i omgivningen är axiomatiska 
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(självklara, oifrågasatta), för det är genom den här identiteten (med attityderna) som 

vägen visas för självet hur den kan få andras attityder.  

Mead beskriver ytterligare den sociala interaktionen som två olika former eller nivåer, 

en icke-symbolisk interaktion och en symbolisk. I den icke-symboliska responderar 

människor direkt till varandras handlingar och gester, och i den symboliska tolkar vi 

andras gester och agerar utifrån vår mening gällande tolkningen (Blumer, 1966:537). 

Rörelsen mellan I:ets relativitet och Me:ets objektivism är själva vårt perspektivs 

förhandling. Mead menar att balansen störs av det sociala självets (Me:et) “objektiva 

perspektiv” som är förmågan att internalisera andras synsätt. På detta sätt uppkommer 

ett multipelt själv som har olika perspektiv. Detta själv representerar flexibiliteten hos 

människans responser inom en rad olika, varierande kommunikativa situationer. I en 

värld av formlöshet (objektlöshet), av icke-medvetenhet om världen i sig, hittar vi det 

I:et med dess kreativa impulser som inte är lika bunden till samhällets kulturella lagar. 

Mead (1992) menar att det är genom interaktioner med andra människor som 

människan blir som den är. Det är genom samspelet med andra som I:et och Me:et 

utvecklas. Självmedvetenhet sker genom att bli sedd av andra, som gör att människan 

kan betrakta sig själv ur andras perspektiv. Därför är självmedvetenhet i människor 

enligt Mead alltid beroende av möten med andra. Först då kan ett reflekterande 

självmedvetande uppkomma. 

Me:et är andras sätt att se och värdera människan. Det är den delen av individen som 

speglar den sociala identifikationen. I:et agerar och när reflektion uppstår om 

handlingen omvandlas I:et till Me:et. Det är därför människan kan agera på ett sätt 

som förvånar denne då detta inte passar in med Me:et. Me:et kan påverka hur I:et 

agerar.  

6.3 Social Proof / Informativ Social Influens:  

"The principle of social proof... states that we determine what is correct by finding 

out what other people think is correct" (Cialdini, 2014:109). 

 

Teorin kallas för Social Proof av Cialdini men av andra forskare kallas den; 

Informational Social Influence. Denna teori säger att när vi inte vet hur vi ska bete 

oss, så kopierar vi beteende från andra människor. På detta sätt blir andra individer 

informationskällor för oss om hur vi ska bete oss. Detta förutsätter att vi antar att de 
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själva "vet vad de gör". Vi bryr oss väldigt mycket om andras tolkning av oss, så 

denna information blir en säker väg att agera för då kan de inte kritisera våra 

handlingar. Vi använder oss av detta sätt speciellt när uppgiften som vi har framför 

oss är viktig för oss, eller när en kris har inträffat och vi inte har tid att tänka efter. 

Annars har vi också svårt att inte göra detta när vi är i situationer med olika meningar 

för oss och vi måste bestämma oss för ett val samt när andra är experter, då kan vi 

acceptera deras auktoritet för ”de vet bättre än oss” (Cialdini, 2014).  

 

Denna teori, informativ social influens, skiljer sig från en annan teori; normativ social 

influens där en person konfirmerar sig för att bli gillad eller accepterad av andra. Man 

kan undra om det egentligen är någon skillnad. 

 

"First, we seem to assume that if a lot of people are doing the same thing, they must 

know something we don’t. Especially when we are uncertain, we are willing to place 

an enormous amount of trust in the collective knowledge of the crowd. Second, quite 

frequently the crowd is mistaken because they are not acting on the basis of any 

superior information but are reacting, themselves, to the principle of social proof " 

(Cialdini, 2014:123). 

 
Social proof används i marknadsföring och annan manipulering. T.ex. ett 

forskningsteam från Arizona State University infiltrerade evangelisten Billy Grahams 

organisation och de rapporterade att det sker förberedelser innan hans besök. Innan 

han når altaret finns sex tusen individer som väntar med instruktioner om när de ska 

komma fram under olika stunder för att skapa intrycket av ett spontant massflöde 

(Cialdini ebook, 90). Marknadsförare behöver inte förklara varför en bok är bra, de 

behöver bara visa att den är en stor säljare eller känd som att det ska räcka som bevis 

för bokens relevans. "Fastest-growing" "largest-selling". Bartenders lägger pengar i 

dricks burken för att ge intrycket att ge pengar är rätt beteende när man är i en bar. 

Vissa klubbägare ser till att de får långa köer utanför deras klubbar trots att det finns 

gott om utrymme inne i klubben. Cavett Robert, en sälj och motivations konsult 

fångar detta fenomen i sitt tips till försäljare "Since 95 percent of the people are 

imitators and only 5 percent initiators, people are persuaded more by the actions of 

others than by any proof we can offer" (Cialdini, 2014:110). 

 

Denna princip gäller speciellt på vilket sätt vi bestämmer korrekt beteende. Genom 

denna sortens influens ges en passande genväg för att bestämma vilket sätt vi ska bete 
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oss på, men samtidigt gör det den som använder genvägen sårbar till profitörers 

attacker som väntar längst vägen. 

Social Proof fungerar bättre under vissa villkor än andra. ett villkor som redan 

beskrivits är osäkerhet, ett annat är: likheter (Cialdini, 2014:128).  Principen är som 

mest kraftfull när vi observerar människor som är som precis som oss själva. Det är 

detta som ger oss de största insikterna om korrekt beteende för oss själva. Därför 

följer vi hellre de som är lika oss än olika. Marknadsförare riktar sig ofta in på den 

mest vanligaste målgruppen, kanske på grund av detta? Genom social proof kan vi 

lära oss att andra människor och deras handlingar inte ska utgöra den enda basen för 

våra beslut. 

 

6.4 Sammanfattning: 

Jag ser det som att mina teorier möter fenomenet jag undersöker på olika plan som vi 

ska se nedan, Sartre har ett filosofiskt, existentiellt och intrapsykiskt perspektiv, Mead 

tar det ett steg ut i världen genom en blandning av det intrapsykiska och 

socialpsykologiska och Cialdini hjälper oss att förstå socialpsykologiskt beteende på 

ett ”manifesterat” plan. Denna nivåskillnad var inte avsiktlig utan jag förstod att man 

kan dela in det så efter att jag valt ut teorierna. På detta sätt blir arbetet en studie som 

omfattar socialpsykologi på olika nivåer. Dessa olika nivåer och vad teorierna bidrar 

med är fundamentalt för att analysera materialet om hur eleverna ser på grupptryck 

eftersom att teorierna säger att vissa faktorer påverkar relationen till fenomenet i sig. 

Dessa faktorer, koncept, eller idéer måste ses hur det gör sig gällande i 

respondenternas utsäganden. 

 

7. PRESENTATION AV MATERIALET 
 
Se Metod kapitlet för motivationen bakom valda teman. 
 
7.1 Eleverna: 

Eric utövar en viss sport (som inte nämns för att skydda personen) och spenderar 

mycket tid på gymmet med sina vänner. Han definierar grupptryck som; att en grupp 

tycker något och att en individ tycker tvärtom och gruppen får individen till att tycka 

samma som de övriga. I början av intervjun säger Eric att han inte gett efter för 

grupptryck eller begått något liknande som han ångrat. Han ser sig som en stark 
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person som går emot emot grupptryck om någon trycker på honom. Trots att han hade 

fyra uppsatser till nästa vecka att göra ställde han ändå upp på denna intervju och 

kände han att det kommer att gå lugnt och bra.  

Sara känner mycket press under slutet av terminen på skolan. Hon är aktiv inom en 

sport på hög nivå. Sara har lagkompisar som hon umgås med. Hennes umgänge består 

av likasinnade människor med idrott som intresse, även de hon umgås med i sin klass 

idrottar. Hon definierar grupptryck eller menar att grupptryck för henne innebär att 

man inte vågar tro på sig själv.  

Mattias är också verksam i en sportverksamhet. Han beskriver sitt sociala liv som 

mycket idrott, vänner som också är idrottare. Han definierar och berättar om 

innebörden av grupptryck som både något dåligt och bra. Det är positivt om man gör 

något dåligt som droger och vännerna säger att man ska sluta. Det är negativt om det 

sänker andra eller en själv.  

Johannas liv som hon beskrivit det för mig består mycket av hennes sport och träning, 

vänner, skolan och andra sportintresserade. För Johanna betyder grupptryck att en 

grupp får en att göra något mot ens vilja. 

Hon återberättar först inte några egna erfarenheter av hur grupptryck påverkat henne 

och hon säger att hon är ganska stark av sig och vågar säga ifrån men att hon mer 

hängt på andra som utfört grupptryck.  

Linda känner ”att det aldrig kommer att gå” med deras slutarbeten nu i slutet av 

terminen. Eleverna har fyra uppsatser som ska vara klara den kommande veckan, 

”men det brukar alltid gå bra i slutet” säger hon. Linda är också verksam i en sport 

och hon säger att hennes vänner och familj är mycket viktiga för henne. I stort sett 

säger hon att idrotten och skolan är det som hon rör sig emellan just nu i hennes liv. 

Hon förklarar hur hon tolkar grupptryck, som att ”man vågar inte säga nej till saker 

som man egentligen inte vill göra t.ex. röka, gå på droger”.  

 

7.2 Elevernas egna erfarenheter av grupptryck: 

Eric berättar att han utsatts för grupptryck i en matchsituation då laget skulle lägga en 

straff och han påverkades till att ta den. Det hela gick bra eftersom han fick in 

straffen. Han tycker vidare att grupptryck inte behöver vara något negativt eftersom 

det inte var det i hans fall, fast det skulle det kanske vara om han inte lagt in straffen 

dvs. gjort mål. Eric kände att det fanns ett tryck på honom att han skulle klara det, 

men detta tryck lättnade för att han gjorde mål. Ingen annan i hans lag ville lägga 



 27 

straffen och eftersom att han var lagkaptenen så ansåg han att han skulle göra de bästa 

för laget. I den positionen kände han att han skulle ”visa framfötterna” och som han 

uttryckte det; ”kunde inte tacka nej”.  

Andra i laget har skuldbelagt honom för misstag i tidigare matcher. Han är inte heller 

någon speciell straffskytt men i straffsituation blir spelarna väldigt nervösa. 

 

Sara kommer inte ihåg att hon fallit för grupptryck men har sett andra göra det. Hon 

säger att andra tjejer har gått på fester där tjejerna klär sig i klänningar men att de 

velat ha jeans på sig istället. Personen ger efter för att man blir obekväm eftersom att 

man kommit till en grupp där alla andra ser likadana ut och man själv är olik.  

Sara säger att hon säkert sett exempel på grupptryck men att hon inte kommer ihåg 

dem. Kort därefter säger hon att osäkerheten om vilka kläder man ska ha på sig ofta 

uppkommer i hennes umgängeskrets. Hon känner själv att hon gör det; dvs. ringer 

andra och frågar vad de ska ha på sig. Hon tycker att man har dåliga vänner om de 

inte accepterar en men man vill inte sticka ut för mycket samtidigt som några inte vill 

synas alls. Det handlar inte om att man kan förlora sina vänner säger hon för då har de 

aldrig varit några vänner till att börja med. 

 

Mattias tycker inte att han upplevt grupptryck mot honom själv i någon allvarlig 

utsträckning men hans umgänge kan ha använt skämt mot honom som Mattias tagit 

negativt vid. Innan kunde han bli nedstämd men nu släpper han det mycket snabbare. 

Beroende på vad anmärkningarna gruppen gör handlar om, kan han släppa vissa 

kommentarer snabbare än andra. Mattias tycker att det är allvarligare om någon 

skämtar om något personligt som hans familj. Ibland har det hänt att han ”backat iväg 

från folk” när de påverkat honom i några dagar. 

 

När Johanna var runt 15 år gammal blev det populärt att dricka alkohol, Johanna 

kunde säga ja till inbjudningar och följa med men hon skulle drack aldrig på dessa 

fester. Johanna märkte att det vid dessa situationer fanns mycket påtryckningar att 

dricka och om man inte drack blev man utfryst på ett indirekt sätt. Johanna gick ifrån, 

ibland ledsen, men medveten om att hon inte ville göra något emot hennes vilja. Hon 

tycker att om man är bra vänner ska de inte betyda något negativt, speciellt om 

individer hon varit vänner med i över fem år. ”Dom vågade inte ta en chans med 

mig”. Hon blev ledsen för att ”de ska gå så fort för en drink”. Johanna hade stöd från 
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andra kompisar samt hennes föräldrar och hon kände sig stark. Men hon blev alltså 

utfryst från vänner hon känt i över fem år för att hon inte ville dricka alkohol. Hon 

stod på sig och började inte dricka för andras skull. 

 

Jag frågar Linda om varför faller vi för grupptryck? Hon svarar att ”när man är yngre 

(14,15) vill man vara tuffare och man vill inte vara den andra snackar ”skit” om… 

man vill vara lika cool som alla andra”. 

Individer har ”bett henne röka o så” men det har inte varit något för henne ”om de 

inte tycker att jag e en bra person för att jag inte röker då får de tycka det, det stör 

inte mig”.  

Linda kom inte på något specifikt vid förfrågan om (grupptryckserfarenheter) men i 

frågan om ”tryck” så berättar hon att hennes pappas förväntningar på hennes 

skolresultat och hennes sportresultat är höga. Detta ”tryck” som egentligen är en 

förväntning, känns tufft för henne men känner att det kommer gå bra på något sätt. 

Hon ser inte att hon får höga betyg men hennes pappa förväntar sig inte det. Linda 

säger att hon bara kan göra sitt bästa och inte mer än så. Hon säger att hon har krav på 

sig för hennes egen skull men att ibland så tror hon att kraven inte varit värt 

ansträngningen och det gör att hon inte orkar i längden.  

 

Det mest intressanta under intervjun för mig visade vara hennes erfarenhet av andras 

grupptrycksupplevelser. Linda berättar om hur en gammal vän föll för grupptryck på 

ett otäckt sätt.  Han var ny i staden, och hamnade i ”fel krets på en gång”. Slutligen 

hade han hamnat på något rehabiliteringscenter för drogavvänjning. Denna person 

hade enligt Linda bara henne i staden och hon kände att hon inte kunde ”vara med 

honom hela tiden”, hon hade ”sitt att ta hand om”. Killens nya vänner ersatte snabbt 

hennes tomrum och började ”testa” honom och han ”gjorde allt för att passa in… han 

ville passa in… provade på saker… han trodde att de var bra människor o han gjorde 

dom en tjänst tänkte han”.  

Linda säger att konsekvenserna för den här individen har varit att han ångrat sig ”för 

de e inte han [personen har inte varit ’sig själv’], han visste inte vad han gav sig in i, 

han visste inte hur det skulle sluta, han ville bara passa in”. ”Man lär sig av sina 

misstag, lite större misstag det här” säger hon lite ledsen. Jag frågade henne om det 

har påverkat henne? ”I början tänkte jag att det var mitt fel för att jag inte gav tid, jag 

var den enda han kände här, när jag hörde att det gått illa fick jag skuld… det skulle 
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inte hända annars… förlora en gammal vän… var jobbigt för mig också… är glad att 

han börjar bli bra igen, men vi kommer aldrig bli bra vänner igen”. Jag frågade 

varför det inte kunde bli bra igen och Linda svarade att de fått en ny bild av varandra. 

Linda uttrycker det som att killen var mycket svag som inte kunde stå emot droger, 

det borde man kunna, menar hon. Alla vet hur farligt droger är, cigaretter är inte 

samma sak, fortsätter Linda. Han var villig att gå långt för de andras godkännande av 

honom, ”han var inte sån innan, måste bara ha blivit så… han hade det svårt i sitt 

hem ställe också, han var lätt att övertala där också”.  

 

7.3 Grupptrycks erfarenheter mot andra: 

Innan Eric var lagkapten har han varit med och pressat fram ett grupptryck på den 

dåvarande lagkaptenen, vid samma situation när ingen i laget vågat lägga straffen. Då 

har han också tyckt att lagkapten ska ”gå fram o visa vem han är”. Eric känner att 

hans roll som lagkapten är väldigt positiv för att folk tror på honom men samtidigt 

negativ eftersom att man skickas fram under en dålig match men det visar också på att 

de tror på honom menar Eric. ”De e en själv som bestämmer om man vill kliva fram 

eller inte men beroende på om du haft en bra eller pissdag så ska man ta chansen att 

visa upp sig tycker jag”. 

I generella fall så skulle han gå emot laget om han trodde på sin idé förutsatt att inte 

tränaren har någon invändning. Pga. av hans ansvar skulle han göra de bästa för laget. 

Han berättade inte om andra erfarenheter av grupptryck än inom fotbollen. 

 

Jag frågade Sara om en kompis till henne skulle ha på sig ett udda plagg hur det 

skulle vara, Sara svarade att det beror på kläderna om dem själva gillade sitt udda 

plagg, men att ”man inte vill att folk ska snacka skit om sin kompis”. Hon själv skulle 

aldrig säga något elakt men ändå säga något för kompisens bästa eftersom det kan 

skapa skitsnack som kan skapa rykten och skada personen. Hon svar med 

förtydliganden att allt beror på vilken grad, om hennes kompis trivs försvarar hon 

henne men hon skulle säga saker till kompisen för kompisens skull och inte för 

hennes egen.  

 
När Mattias var mindre var det någon kompis som retade en annan och han fortsatte 

också med att reta personen. När han blev äldre så sa han ifrån; man visste vad som 

var dåligt och han vågade stå på sig. I årskurs sju testade han på snus som han nu 
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tycker var onödigt. I årskurs fem och sex retade han andra tillsammans med sina 

kompisar. Han berättar om dessa tidigare upplevelser att han kände sig att ”man var 

en i gänget… dom vill inte vara med mig om jag inte retade… om jag inte testade 

snus… annars skulle jag vara en mes och så skulle inte de vilja vara med mig”. Vid 

nian och gymnasiet började han förstå ”vad som är bra eller dåligt”. Mattias blev då 

också nära sina vänner och vågade berätta mer till dem.  

 

Johanna säger att man ger vika för grupptryck för att kunna passa in i gruppen. 

Respondenten berättar att när hon var i förskolan till femman var hon med i ”lätt” 

mobbning och sa ”e du feg eller” till de ”svagare” individerna. Hon ser att de har 

vuxit som personer efter det, och berättar att ”antingen växer de eller inte”. Hon 

berättar om dessa år att hon var en tuff tjej som slogs mot killar och skyddade andra. 

Johanna hotade och ifrågasatte de tuffare killarna, samtidigt som hon utnyttjade 

föreställningen om man inte får slå en tjej. I Johannas yngre år var ”mobbning något 

man antingen deltog i eller inte, det var inte så farligt, alla kände sig med”. Man ville 

inte känna sig som att man var den som var utanför och man ville vara cool, ”man 

tycker väl de e coolt då” säger hon. 

 

Jag frågar Linda om hon kanske använt grupptryck mot andra och hon svarar att hon 

kan ha gjort det ”utan mening” och kanske genom förväntningar. Att dessa 

förväntningar i sig har kommit från hennes föräldrars förväntningar på henne. Linda 

sa att hon också har förväntningar på hennes föräldrar, nämligen att föräldrarna ska 

förvänta sig av henne. Det blir en förväntning på förväntning.  

 
7.4 Den sociala miljön & idrotten: 

Eric tycker att det är positivt att laget litar på honom och samtidigt hade han inget 

annat val säger han; ”det var upp till mig”.  Om just denna match hade varit en 

viktigare match där laget antingen befunnit sig i förlängning eller sudden death, då 

skulle han kunna ha blivit en syndabock om han missat straffen. Om han hade missat 

denna straff skulle hans lag ändå ha vunnit matchen, men om de skulle förlorat då 

skulle han bli lite av en syndabock. Men den här gången var konsekvenserna bara 

klappar på axeln. ”I värsta fall får man bara bli kylig”, konstaterar Eric om 

grupptrycket han utsatts för. 
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Han skulle våga ta beslutet att säga nej till straffen om det var en viktigare match och 

om han inte skulle ha orkat med pressen men samtidigt ändå kunna göra det för lagets 

skull. Hans svar är både och, eftersom att han är lagkapten. Det skapar dilemmat. En 

annan avgörande faktor för Eric om han ska lägga en straff eller inte är enligt honom 

chansen att bli matchhjälte. Hur bra matchen redan har gått är också en faktor. Om 

matchen gått dåligt för Erics lag så är han inte intresserad men om den har gått bra så 

vill han gå fram och skjuta straffen. 

Grupptryck var ett ämne som verkade vara något som han inte reflekterat så mycket 

över.  

 
Sara har lärt sig mycket från hennes sportaktivitet, säger hon, eftersom att hon har en 

egen spelstil. Trots att hon fått kritik för den har det gått bra att fortsätta med 

spelstilen för att pga. stilen har hon blivit bra på sin sport och gjort bra ifrån sig. Detta 

meddelar hon mig att det är något man ska ta med i övriga livet. Hon känner att man 

kan bli mer respekterad om man vågar ta steget att vara mer annorlunda.  

 

Sara beskriver hennes umgängeskrets; ”vi e så tighta med varandra så ingen kör 

grupptryck mot varandra, kanske om de kom in någon ny”. De har känt varandra 

länge, hon skulle inte påstå detta om hur de andra ser på detta för det vet hon inte, 

säger hon. Sara känner att hon tar mycket plats i laget trots att hon är bland de yngsta i 

damlaget. För att undvika grupptryck säger Sara att hon umgås med människor som 

hon känner och är trygg med och så undviker hon sina kompisars kompisar om de är 

”åt ett annat håll”, men hon respekterar dem. Sara känner sig inte pressad att umgås 

med dem heller.  

Sara berättar att anledningen till att man ger efter grupptryck är pga. osäkerhet hos en 

själv, dåligt självförtroende samt att man är utstött och vill passa in. Hon ger exempel 

på detta; andra kanske kollar på en annorlunda om någon ser annorlunda ut och har 

annorlunda kläder. "Många är rädda för att bli uttittad… man kan känna sig ensam 

då”. Hon tror att det finns folk som vill ha andra kläder men inte vågar det för att 

människor är rädda för att vara ensamma och annorlunda. Hon vet inte vad hon skulle 

göra utan hennes kompisar och om hon inte kunde snacka med dem under rasterna.  

 
Mattias är lagkapten i sitt lag och under matcher har han sagt till spelarna i sitt lag att 

inte göra något som de inte tycker är ok och att inte tvinga någon att göra någonting 
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mot sin vilja. Mattias tycker att beslut ska grundas på egna känslor och inte ens 

vänner. Om man följer med sina kompisar och man egentligen inte vill det så blir det 

ändå inte lika roligt, förtydligar Mattias.  

Mattias talar med sina vänner och sin familj när han har beslutsångest men säger att 

för honom är det viktigt att tänka självständigt vid beslut. Mattias berättar om en 

person i hans umgänge som ”tar allt för långt hela tiden”. Mattias blir obekväm 

eftersom personen irriterar honom och han säger ytterligare att alla irriterar sig på 

denne person och vill att han ska sluta med det han gör och att ingen tycker det han 

gör är roligt, men de accepterar honom ändå eftersom de känt honom länge.  

 
Johanna delgav ett socialt fenomen som skedde i hennes tidigare år; barnen var med i 

lekar där man skulle vara taskig mot en person. Barnen valde ut en speciell person för 

varje lek, ibland henne själv, och det var inte samma person varje gång, som blev 

utsatta för någon slags mobbning av de andra. Johanna tror att ”det var en hierarki 

grej att få vara kungen att få vara där uppe nån gång, det var inte allvarligt det var 

en lek o man skrattade efter o sa ’du var mobbad på rasten’”. Det var ett lekfullt 

grupptryck. Några tjejer förstod inte leken och blev upprörda, vilket besvarades med 

”herregud de var bara en lek".  

Hon ser att det är svårt att tänka självständigt när man går i sjuan eller åttan för att 

man inte vet konsekvenserna ”men när man når 15 års ålder måste man våga ta 

något sorts beslut och våga be om hjälp”. Hon ser också att även de som skapar 

grupptrycket eller mobbar kan ”be dem om hjälp, man kan inte klara allting själv”. 

Hennes pappa har sagt till henne; ”antingen tar du striden eller så struntar du i den… 

måste våga vara sig själv o ta upp det som trycker ner en… antingen spelar du med 

eller hoppar av… Pappa sa ”om de e nåt du behöver hjälp med så kan jag hjälpa 

prata med läraren eller hämta dig efter skolan med bilen”. Att veta att de fanns där 

”var det viktigaste”. För Johanna är stödet från andra det absolut viktigaste. 

För att undvika grupptryck tänker hon på sig själv och frågar sig ”Tycker jag att det 

här e okej? Kommer nån komma till skada? Kommer mina föräldrar eller jag att må 

dåligt? Klarar jag av konsekvenserna om tar jag striden?”. Jag frågade henne därefter 

om det ändå fanns någon tanke som kunde göra henne osäker (i ett 

grupptryckssammanhang) och hon svarade ”Om nån sa att det kommer vara bra för 

en eller rädda resten av världen” då kan hon falla in för grupptryck, ”man kan inte 

bara tänka på sig själv”.  
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7.5 Reflektioner: 
 

”Mobbning e ett test för att klara sig i verkliga livet, sitter man i bilen tutar folk på 

en, du kan göra vad som helst o ändå bli mobbad.” - Johanna 

 
 
Mattias har genom åren blivit medveten om andras (de han tidigare retade) känslor. 

Han tänker på vad det han säger kan innebära för den andra i längden, till skillnad 

från hans tidigare skolår där man var cool och saker rättfärdigas genom att det var 

”roligt”. Anledningen till varför man ger in för grupptryck är att man vill passa in i 

umgänget och man är rädd för att de annars lämnar en trots att man förmodligen inte 

kommer att bli det, menar Mattias. 

 
Johanna berättar vidare att hon inte ser negativa konsekvenser av grupptryck, hon har 

själv förstått att ”inte välja vänner för att de e snygga… utan att [välja utefter] att 

dem tycker om en som person”. Hon berättar om hennes separation från gamla vänner 

och att de insåg att de gjort fel och att de ångrar vad de gjort nu, ibland hälsar de på 

varandra ändå. Idag ser Johanna att samma splittring inte kan hända igen för hon vet 

vart hon ”har sina vänner”. Hon ser det som en del av en mognadsprocess att inse att 

det är acceptabelt att inte dricka.  

 
Johanna säger att hon inte vet hur hennes liv skulle vara utan den positiva inverkan 

och stödet från sina föräldrar. Vid ett generellt uttalande om grupptryck säger hon att 

det viktigaste enligt henne är att man försöker hitta en person att prata med ”kurator 

eller sköldpadda”, och att detta gjort henne till en stark person. ”Andra använder inte 

stöd… det är som en försvarsmekanism… ’de kan bli värre om jag säger till fröken´ 

tänker dem kanske”. För att förhindra grupptryck tycker hon att lärare borde blanda 

sig i och skapa nya gruppbildningar så alla får känna varandra på ett sätt som även 

involverar barn eller ungdomar i olika åldrar. Detta kommer också öka 

samarbetsnivån, säger hon.  

Hon vill avsluta med att säga att det centrala problemet är att föräldrar inte inser att 

vad de gör och säger har stark inverkan på deras barn. Allt är en uppfostringsfråga i 

slutändan, menar Johanna. 
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Linda önskade att ”han tänkte om, blivit mer säker på sig själv, han är jätte osäker, 

han kunde ta hjälp av dem som e lite säkrare, o kunna läsa av människor, hade jag 

varit ny hade jag aldrig gått efter dom här människorna, man kan döma lite… bara 

börja om o bli starkare i sig själv”. Linda slutar med att säga att det är jätteviktigt att 

ta egna beslut och att ingen kan veta vad som är bäst för en annan människa. 

 
7.6 Sammanfattning:  

Samtliga respondenter är svenskar, sportintresserade och läser det sista gymnasieåret i 

samhällskunskap programmet. Eric pratar om grupptryck i en sportmiljö. Han är 

lagkapten och intervjun centrerade runt beslutstagande, roll förväntningar, ära och 

förlust. Sara känner sig som en stark person när det gäller grupptryck och vårt samtal 

kretsade runt hennes allmänna tonårsliv med fester, klädsel, grupphållning och 

normer. Mattias uttalar sig mer omfattande om grupptryck i olika situationer och 

reflekterar kring det. Johanna berättar om varierande upplevelser och synpunkter. 

Linda berättar om svåra upplevelser där hennes egna känslor drabbats, detta gäller 

främst om hennes förlorade vänskap. 

 

Vilken värld befinner sig respondenterna? En liten värld av gymnasieelever med 

likartade intressen, sport och utövandet av sport. Respondenterna är alla svenskar och 

kommer från relativt trygga svenska hem där de inte behöver ifrågasätta något i sin 

värld. De gör ingenting som går emot massorna. De passar in i sin värld. De har 

föräldrar som stödjer dem, och i ett fall pressar respondenten till att prestera mycket, i 

sina studier och i sina sportaktiviteter. De är relativt utåtriktade och att vara 

sportintresserad och utöva sport är något som är socialt väl accepterat och politiskt 

korrekt. De är i åldrarna 17-18 år då de borde ha passerat åldern för att vara som mest 

lättpåverkad och svag. Hur mycket har respondenterna reflekterat över sin egen 

situation och över grupptryck som fenomen? 

8. SOCIALPSYKOLOGISK ANALYS OCH TOLKNING 

Analysen är tematiserade utefter de valda teorierna. Respondenternas svar har 

analyserats i ljuset av de valda teorierna, och har fått olika mycket framtoning 

beroende på respondenternas svar. Ordningen av teorierna jag analyserar har syftet att 
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lättare bidra med förståelse för den fortlöpande analysen. Jag har ofta i analysen gått 

in i de specifika fallen istället för att göra en övergripande helhetsanalys, detta har 

gjorts pga. att olika analys-reflektioner har dragits från de unika fallen. T.ex. min 

analys om Erics intersubjektivitet har en annorlunda mening än Lindas. 

 

8.1 Belöning & Intersubjektivitet:  

Det är en viss skillnad i grupptryckets styrka vad det gäller saken att slå en straff eller 

att inte ta droger eller dricka pga. gruppens påtryckningar. Om Eric skulle missa 

straffen skulle de andra i laget förmodligen bara tycka nej, otur, men de skulle inte 

utesluta honom ur gruppen, inte heller sparka honom som lagkapten. Så i detta fall har 

han mer att vinna på att göra vad gruppen vill, att lägga straffen, och har han tur blir 

det mål och då blir han lagets hjälte. Eric kan inte veta om han skall lägga straffen 

eller inte, men han vet konsekvenserna av båda fallen. Vad det gäller valet att göra 

vad gruppen vill eller inte i fråga om droger så blir konsekvenserna ganska dåliga 

vare sig man följer grupptrycket eller inte, antingen blir man utfryst eller så riskerar 

man att falla i drogmissbruk.  

 

”De e en själv som bestämmer om man vill kliva fram eller inte men beroende på om 

du haft en bra eller pissdag så ska man ta chansen att visa upp sig tycker jag”. 

 

I Erics fall kan vi se att konformitet (till andra) kan vara en ”positiv” sak för Me:et 

och att om man ska ge in för andra beror på situationens belöning eller konsekvens. 

Eric kan gärna gå in i situationer där grupptryck kan ha en negativ eller i alla fall en 

stressande inverkan på honom men det kan vara värt mödan om Me:et vinner på det 

(han vinner på det genom att få respekt, beundran, osv). Som han själv sa att det är 

skönt när ”folk tror på dig”. Man kan t.o.m. bli ”matchhjälte”. Så i en 

grupptryckssituation kan det existera ett resonerande om vilken roll och positiv 

påverkan det har för den sociala rollen (Me:et), som Eric berättade; kan jag sätta 

bollen, hur stor är risken? Me:et är den reflekterande medvetenheten om Erics 

agerande. 

Grupptryck var ett ämne som verkade vara något som han inte reflekterat så mycket 

över. Kanske åter igen tyder det på att Eric har ett gott självförtroende, känner sig 

stark och inte påverkas så mycket av andras påverkan. Varför han inte påverkas så 

mycket av andra kan vara att han sätter villkoren i sina grupper och /eller att han inte 
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är olik eller annorlunda än de han ser som ledande och därigenom inte har någon 

konflikt i sig om att stå under grupptryck. 

 

Sara har blivit kritiserad och utsatt för ett visst grupptryck när hon valde att spela med 

en egen spelstil. Hon klarade sig med det genom att hon kunde bevisa att hennes 

spelstil var vinnande för henne själv och laget. I:et är kreativt och spontant, och i sport 

agerar man lättare spontant eftersom att man måste vara i nuet. Saras unika spelstil 

har kommit ut genom I:et. I:et bekymrar sig inte om kritik, därför har hon kunnat stå 

upp för sig trots kritiken. Här hittar vi ett utmärkt exempel på att oavsett hur lätt man 

har för grupptryck kan man genom att vara spontan och kreativ låta sig uppleva något 

annat. I denna fråga säger hon att det är viktigt att våga vara annorlunda och att man 

kan bli respekterad för det. Me:et och I:et måste ha en dialog här om hur annorlunda 

man kan vara för att fortfarande vara accepterad i sin grupp.  

Mattias beskriver om hur hans umgänge kan reta honom så är det bara att bortse från 

det men inte om det är om starka och personliga ämnen som familjen. Genom Meads 

socialpsykologiska perspektiv ser vi att Me:et dominerar över I:et i resoneringen 

bakom hans upprördhet. Me:et kan få sin identitet i nationalitet, längd, namn osv 

eftersom detta ger en tydlig kontext för en samhällsidentitet. Me:et har gjort att han 

kan tänka hur andra skulle se på ”attacker” på rollidentifikationen. Om man då också 

agerar i beteendet, som SP-teorin (Social proof) beskriver, ökar detta risken för 

upprördhet. Me:et och I:et förhandlar om olika "världar" och vi har alltid ett val att 

välja vilken förhandling som ska dominera. Detta betyder att Mattias kanske inte 

behöver falla för grupptrycket även när det blir personligt. Speciellt om man blandar 

Meads syn med Sartres ond tro. Han har lärt sig att släppa saker, skämt som gått för 

långt, I:et i honom har lärt sig att släppa Me:et i honom som blivit sårat. Det har varit 

svårare att släppa saker som är personliga, som familjen, kan detta vara en Me-

dominering?  

Mattias tycker att egna beslut skall fattas pga. sina egna känslor och inte på vad andra 

tycker är bäst. Här dominerar I:ets ”förhandling” över Me:et eftersom han går efter 

sina egna känslor och inte utifrån en ”generaliserade andre”- diskussion. Om man 

följer andra utan att egentligen vilja det får man inte roligt har han sagt. Han har 

märkt att följa Me:et alltför mycket och negligera I:et kan vara (det behöver inte alltid 

vara det) tråkigt. 
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Johanna har blivit utfrusen för att hon inte drack från en grupp hon varit med i fem år, 

och hon blev ledsen för det. Nu ångrar gruppen sina handlingar mot henne säger hon. 

Här ser vi att känslor är starkare än ”kopierad coolhet”.  

Hon beskrev att hon kan falla för grupptryck om hon skulle tro att hennes 

”grupptryckta” handling skulle vara bra för andra eller skada andra om hon inte 

gjorde det, till exempel skulle hon göra vad gruppen vill om det annars skulle skada 

hennes föräldrar. Här kan vi se en reflexiv process som kännetecknar Me:ets 

funktioner. Me:et kan hamna i en förhandling där den tänker igenom bl.a. 

skuldkänslor, riktat från andra som hennes föräldrar, för att utgöra en handling. 

Eftersom Meet utvecklas genom den generaliserade andre, är Meet den delen av jaget 

som påvekas av samhället och som således kommer att avgöra hur Iet kommer att 

agera i olika situationer. Detta betyder alltså att det är Me:et som skapar en starkare 

risk att vika in för grupptryck än I:et? I Johannas reflexiva process kan hon inta den 

generaliserade andres perspektiv och därpå kan ett stark skuldindrivande röst finnas 

som trycker på individens osäkerheter. 

 

Linda fick skuldkänslor när hon inte kunde hjälpa sin vän i nöd då han föll för 

grupptryck med droger. Här kan det ha rått ett dilemma mellan hennes I och Me. I:et 

kände medkänsla och omtanke för vännen medan Me:et förstod hennes möjligheter i 

tid och rum i samhället. Hon sa att hon inte kunde vara där för honom eftersom hon 

behövde sköta om sitt egna liv. 

Lindas Me kan vara starkt utifrån hennes föräldrars syn på henne. Detta borde vara 

självklart eftersom att man genom den generaliserade andre kan inta andras perspektiv 

på ett sätt som man själv föreställer perspektivet som, och vilket bättre perspektiv lär 

man sig inte att ta först än sina föräldrars? Föräldrarna eller vårdnadshavarna är de 

"första" människorna man först stöter på i världen och det är dem som oftast är 

omkring en. Linda kände en press från sin pappa att prestera bra i skolan och få bra 

betyg. Hon visade tecken på att rationalisera hennes pappas åsikt om betyg trots att 

hon sa att det var jobbigt, genom att bl.a. säga att han bara vill hennes bästa. Hon 

kände att ”det inte kommer att gå” med de fyra uppsatserna de skulle lämna in veckan 

därpå, men att ”det ordnar alltid sig i slutet”. Pressen från Me:ets intrapsykiska dialog 

kan hindra I:ets impulser att se glädje i skolarbete och därför påverka Lindas känslor 

och skolgång. Linda sa ytterligare att hon förväntar sig att hennes pappa ska ha dessa 
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förväntningar på henne, kan detta vara ett exempel på rättfärdigande för Me:ets 

överröstande av I:et? 

 

8.2 Ansvar & Social Proof (SP): 

Eric sade att det är skönt att höra att folk ”tror på en” (lagkaptens kontext). Detta kan 

genom teorin tolkas som att andras ”krafter” validerar hans beteende och upplevelser. 

Eric vet vad som förväntas av honom som lagkapten och han ser inget problem i det. 

 

Människor är rädda för att var ensamma. Den största rädslan och det som gör att man 

ger vika för grupptryck är oftast att man är väldigt rädd för att vara ensam. Om man är 

ensam har man ingen man kan få stöd av, man är rädd för att då måste man ta ansvar 

för allt själv enligt ond tro. Man är också rädd för att bli uttittad – man har alltså 

efterliknat andra på fel sätt. Ett annat sätt att undvika grupptryck är att vara väldigt 

”tight” med sin grupp så att ingen vill såra någon annan – man kan bara skada en ny i 

gruppen, eller någon utifrån som Sara säger, någon som inte lärt sig att kopiera 

gruppens beteende och moral. Sara umgås med de som tränar. De i gruppen är starka i 

att de kopierar varandra på ett tillfredställande sätt. Flera respondenter har uttryckt att 

just rädslan för att bli ensam kan göra att man faller för grupptryck. 

 

Flera respondenter säger att när man blivit äldre så vet man vad som är rätt och fel. 

Genom SP-teorin kan detta betyda att man alltså socialiseras till att lära sig kopiera 

andra på bästa sätt. 

En annan signifikans kan finnas i Mattias definition av grupptryck; grupptryck kan 

vara bra om man får någon att undvika eller sluta med något som är dåligt (detta är 

kanske inte grupptryck utan gruppåtryckningar – (grupp påverkan). Men genom 

denna teori kan vi fråga oss om vem som vet vad som är bäst för vem? Vidare verkar 

det som att grupptryck utövas mot en individ till att göra något som är negativt för 

individen, dricka alkohol eller ta droger etc, något som man i förlängningen vet är 

dåligt. Enligt Sartres teori Ond tro så vet alla egentligen vad som är det rätta för en, 

men man låtsas att inte veta och ger andras åsikter företräde för att bli omtyckt hos de 

andra.  Alla  är indragna i ett massivt självbedrägeri enligt Ond tro. 

 

Johanna slog mig som en mycket smart, mogen och vis tonåring. Trots det ser vi 

vilken kraft det finns i att göra vad andra gör istället för att undra vad man själv 
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tycker, då hon hängt på andra som mobbat andra. Man bör inte underskatta detta 

fenomen oavsett hur ”stark” en person kan anses vara. Hon säger att hon varit stark 

nog att hon inte skulle ha kunnat falla för grupptryck av den värsta graden, men ändå 

har hon hängt på andra och gjort vad andra förväntat sig av henne i gruppen. SP-

teorin kan kanske betyda att det är lättare att hänga på grupptryck av anledningarna 

teorin beskriver än att själv falla för grupptryck. 

Johanna talar om att den som blir utsatt för grupptryck bör ha stöd från föräldrar eller 

någon annan. Detta ger föräldrar ett stort ansvar säger hon. De får människor att 

handla som de gör inte som de säger. Här berättar respondenten själv ett exempel på 

hur ”kopierat beteende” bidrar till grupptryck. Vi som ”offer” för grupptryck kan ha 

tagit efter beteenden som är positiva för oss och negativa för föräldrarna. 

För att undvika grupptryck kan man välja vem man vill vara med så att man inte 

utsätter sig för det. Hon anser det vara en mognadsprocess att lära sig vem man är och 

stå emot grupptryck, eller veta vilka grupper man skall umgås i. Man väljer vem man 

ska kopiera ifrån och på det sättet förhindra grupptryck. Även i barnlekar lär sig 

barnen att vara mobbare och vara mobbad och se hur det är att vara vilket och utifrån 

det välja ett ”själv” att vara. Hon säger att man lär sig att tänka själv eller fatta bra 

beslut med åren. Då har man haft tid nog att välja vad man vill ta och inte ta ifrån 

andra, rent beteendemässigt. SP-teorin kan ses som en process där man 

experimenterar med sig själv och vilket ”själv” man vill ha. 

 

Lindas före detta kompis föll för grupptryck och fick problem med droger. Linda 

tyckte att kompisen borde tagit hjälp av folk som var starkare (i att motstå grupptryck) 

och som var säkrare på sig själva. Tänk om det var det enda sättet personen kunde lära 

sig vad han ville lära sig? Om det gick så långt som det gick kanske det verkligen var 

fallet. Hon säger det senare att man inte kan veta vad som är bäst för någon annan och 

“man vet alltid bäst själv”. 

”när man är yngre (14,15) vill man vara tuffare och man vill inte vara den andra 

snackar ”skit” om… man vill vara lika cool som alla andra”. Det betyder att man är 

cool när man gör som alla andra, inte när man gör något eget. 

 

8.3 Rättfärdigande & Ond Tro: 

"What must be the being of man if he is to be capable of bad faith?" (Sartre, 2003:78). 
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Om man har ett Me att ta hand om, och är i en värld där man tar efter andras 

beteenden pga. en osäkerhet om hur Me:et får eller kan vara så (social proof), kanske 

man kan tycka att man inte har något val än att göra sin roll och sikta mot att enbart 

tillfredsställa denna sociala drift. Och det är här jag skulle vilja säga att ond tro 

existerar. Man har accepterat premisserna (för att begå självbedrägeriet) och därefter 

gör man det bästa av situationen som man antar att man måste leva i. Ond tro existerar 

oundvikligen i SP-teorin om jag får säga så för att man låter sig influeras av andras 

bedömning istället för att lita till sin egen. 

Det är därför Eric kanske tog straffen (i alla fall enligt teoriernas perspektiv). För att 

han har ett Me att ta hand om som han identifierar sig med, när han knuffat undan 

bekymmerslösheten I:et har. Och detta Me har dels funktionen att se sig utifrån andras 

perspektiv och där tar vi efter andras beteenden som SP-teorin säger. För att Eric ska 

tillfredsställa sin rollidentifikation (Me:et) kan han gå genom SP-teorin för att se sig 

genom den andre och det är ond tro eftersom att ”gå efter andra”, negligerar 

självmakten man (alltid) har. Därför involverar SP-teorin ond tro. Kanske ond tro 

redan börjar existera när Me:et fått alltför stort utrymme på bekostnad av I:et?  

 

Sara sa att hon skulle ”säga till” hennes kompis om hon hade annorlunda kläder för 

vännens bästa. Här kan ond tro maskera sig i att ge uttryck för att man gör något gott 

för någon annan när man i själva verket bara vill dämpa sin egen ångest. Kan man 

någonsin förresten veta vad som är bäst för någon annan? Sartre beskriver följande:  

“But bad faith is not restricted to denying the qualities which I possess, to not seeing-

the being which I am. It attempts also to constitute myself as being what I am not. It 

apprehends me positively as courageous when I am not so.” (Sartre, 2003:90) 

Därför kan vår “ärlighet” som vi använder för “någon annans skull” också vara i ond 

tro (Sartre, 2003:91). Man måste ha tänkt så för att säga att andra har tänkt så. Om 

man förlorar vänner för att man inte kan vara eller göra som de vill, då var de inga 

vänner heller enligt teorin. Då använder man ond tro genom att tro att man har 

”riktiga” vänner när man inte har det. Man måste omdefiniera vilken innebörd man 

lagt till konceptet ”vänner”. Om detta säger Sartre: 
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“A person appeals to another and demands that in the name of his nature as 

consciousness he should radically destroy himself as consciousness, but while making 

this appeal he leads the other to hope for a rebirth beyond this destruction” (Sartre, 

2003:88). 

Som jag tidigare nämnt om Mattias under analysen genom Meads teori reagerar han 

olika beroende på hur personligt gruppens ”tryck” ”trycker” på. Vi hittar en hierarki 

av ond tro. Antingen gäller ond tro eller inte. Om den gäller finns det inga ursäkter 

eller undantag. Man har gett ifrån sig makt genom självbedrägeri eller inte. 

Mattias berättar om en kille i hans klass som brukar vara ”störig” genom att medvetet 

agera genom beteenden som andra inte uppskattar. Detta beteende kan komma ifrån 

att man medvetet agerar destruktivt som en övertalning av ond tro, dvs., ”kolla jag är 

hjälplös, här är varför”. 

 

Johanna var med i en lek som innebar ömsesidigt grupptryck på ett mindre hotfullt 

eller negativt sätt. Respondenten beskrev leken som ett sätt att vara ”där uppe” ett tag, 

att få vara kung för en stund. I ond tro kan vi se just denna lek analyseras av Sartre på 

följande sätt;  

 

“That is actually what the critic is demanding of his victim-that he constitute himself 

as a thing, that he should entrust his freedom to his friend as a fief, in order that the 

friend should return it to him subsequently-like a suzerain to his vassal.” (Sartre, 

2003:88). 

 

Man går medvetet (men sedan dissocierar man sig från det) in i leken för att göra sig 

till ett objekt, lite som en skådespelare gör, för att övertyga sig om att det som faktiskt 

sker är den enda sanningen. Detta är som att skådespelaren skulle vilja övertyga sig 

om att filmen är verkligheten istället för livet bakom kameran. Han skulle vidare 

använda andra för detta och be andra genom en kollektiv överenskommelse att spela 

samma spel så alla övertygar och lär varandra om deras önskade verklighet. Allt för 

syftet att fly ångesten att vara ensam herre över sitt eget liv. 

 

Johanna är den första av mina respondenter som pratar om en tredje part i att 

undkomma grupptryck. Men om man blandar in en tredje part för att förhindra 
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grupptryck ger man då inte auktoritet till en annan grupp eller individ? Hur vet de hur 

man ska förhindra grupptryck? Här hittar vi möjligtvis lite av det Cialdini skrivit om 

att ”andra vet bättre”. Det är kanske bara en själv som kan förhindra grupptryck som 

hon också senare pekar på. Det är möjligt att min respondent kan ha förväxlat 

grupptryck med mobbning till en högre grad än det som varit önskvärt för mitt arbete 

som handlar om grupptryck och inte mobbning. Hon har sagt att vad man än gör kan 

man utsättas för andras illvilja, så att det är bäst att alltid göra det man själv vill. Detta 

visar att man alltid ska lita på sin egen förmåga att tänka självständigt som ond tro 

menar. 

 

Jag har tidigare skrivit om Lindas skuldkänslor som låtit sig bli utnyttjad genom 

grupptryck. Men i ljuset av ond tro, kan vi ställa oss frågan; kan man hjälpa en utsatt? 

Man känner nog sig mer svag om man tar hjälp av andra som är starkare på det sättet. 

Linda får inte underminera hennes väns makt att en tid kunde välja om (välja emot 

ond tro dvs., lämna ”offer”-positioner). Om hon underminerar hans makt att välja vist 

kan det vara en spegling av hennes underminering av hennes egen makt av att tänka 

vist, dvs. ond tro. Det är kanske inte bara en spegling utan en projektion och därför 

ännu mer ond tro för då har Linda lagt hennes svagheter utanför sig själv och på en 

annan person genom attribution. Det kan låta farligt för en människa att höra om att 

en vän till denne har hamnat i en drogklinik av något slag, men hur kan vi veta att det 

är synd om personen när vi inte kan se hela tidsförloppet i dennes liv? Det kan vara 

det bästa för personen i olika aspekter av dennes liv. 

  



 43 

9. SLUTSATS 

“The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those 

who think alike than those who think differently.” 

- Friedrich Nietzsche 

I detta arbete har jag tittat på hur fem ungdomar, studenter på samhällsprogrammets 

tredje år vid Arlanda Gymnasium, tänkt och reflekterat kring grupptryck. Jag har 

analyserat deras intervjusvar genom tre teorier.  

Följande slutsats kan härledas från respondanternas svar:  

 

Slutsatsen är att som ungdom så törs man inte lita på vad man själv tycker och vet om 

man inte har medhåll från andra, alltså andra vet bättre än en själv. Vilket stämmer 

överens med Sartres teori om Ond tro och SP-teorin.  

 

För att slippa falla för grupptryck och därigenom känna sig svag, väljer man helt 

enkelt att tillhöra en grupp som är precis som en själv, då kan man aldrig riskera att 

falla utanför gruppens normer. Flera av eleverna säger att de väljer grupper som de 

känner sig trygga med, dvs. som aldrig får dem att riskera att tappa ansiktet eller 

utsättas för påtryckningar som leder till grupptryck. Med detta gäller det då att gå en 

balansgång så att man inte verkar för mesig, för medelmåttig utan kan sticka ut lagom 

mycket och verka cool. De som inte klarar denna balansgång är de som blir mobbade, 

utanför och i förlängningen kanske psykiskt sjuka. 

 

Denna balansgång regleras genom Meads teori i samspelet mellan I:et och meet.  

Respondenterna ser det som en svaghet att bli utsatt för grupptryck och ge in för det, 

men också som en svaghet att medverka i en grupp som utöver påtryckningar på en 

enskild individ, utom när påtryckningen gäller fall då den enskilde individen riskerar 

att göra något ”dåligt”.  Gruppen vet alltså bäst vad som är dåligt, M:et vet vad som är 

bra eller dåligt. Det skulle alltså vara positivt att utöva grupptryck på någon för att få 

den att sluta röka men dåligt att utöva grupptryck i syfte att få någon att börja röka. I 

och med dessa ungdomars grupptillhörighet där sport tar en stor del av deras liv blir 

rökning och alkoholdrickande något negativt, medan det i en annan grupp skulle 

kunna vara något ”cool”. Således är utövandet av grupptryck inte något generellt 

negativt, utan kan vara något positivt när gruppens åsikter är mer korrekta än 
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individens, enligt mina respondenters sätt att se. Därför kan man säga att syftets 

innehåll för grupptrycket är viktigare än formen som grupptryck innebär. Denna 

grupp av respondenter ser till vad grupptrycket förmedlar snarare än att se till den lilla 

individens utsatthet. 

10. REFLEKTIONER KRING ARBETET 
 
Efter att jag intervjuat alla respondenter märkte jag att varje respondent hade sin unika 

gåva till arbetet. Alla följde inte mallen av att svara på frågor pga. att de inte kunde 

relatera till vissa frågor. De flesta kunde inte först relatera till egna erfarenheter av 

grupptryck gällande dem själva men efter fler frågor kom vi ändå in på relevant 

material. Trots detta så märkte jag att varje respondent hade sin unika ”nischning” 

som bidrog till arbetet, detta utmärks i analysen. Under intervjun tänkte jag ibland att 

"detta kanske inte var så bra" pga. denna anledning men lyckligtvis har det vänt sig 

till att bli en positiv faktor istället. 

 

För att förhålla mig kritiskt till mitt eget arbete skulle jag säga att det kan vara så att 

mina teorier är för lika, utvalda och använda för att visa ett speciellt synsätt som är i 

samklang med min förförståelse. Men jag har valt teorier som jag tyckte beskrev 

fenomenet på ett intressant sätt och inte efter vad jag kunnat dra ut av dem. Samtidigt 

har man som uppsatsförfattare positionen att välja teorier själv och detta kan lika 

mycket kritiseras för mig som i ett generellt dilemma av objektivitet för uppsats 

skrivande. 

 

Det jag kommit fram till överensstämmer med min förförståelse av deras reflektioner 

kring grupptryck. 

Jag hade antagit att eleverna inte hade reflekterat så mycket kring grupptryck och att 

de skulle ha svårt att svara öppenhjärtligt om de medverkat till att utöva grupptryck på 

en enskild individ, där det fått negativa konsekvenser för den enskilda individen. Jag 

kan inte veta om ungdomarna har svarat sanningsenligt, men endast en svarade att han 

hade medverkat till att "mobba" någon och att detta var när han var liten och omogen. 

I mogen ålder har han förstått hur dåligt det var. En annan har sagt att hon 

"låtsasretades" när hon var barn, bland andra barn som byttes av att leka förövare och 
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utsatt. En annan har sagt att hon känt en kille som blivit utsatt för grupptryck där det 

slutat illa och en tjej har berättat att hon själv blivit utsatt för grupptryck.  

 

Hur trovärdiga var respondenternas svar? Ingen säger att de varit med och utövat 

grupptryck särskilt mycket. Är det sant eller vill de inte erkänna det? 

 

 

Flera av ungdomarna har gett uttryck för att de tycker att det är bra att ta hjälp av 

andra om man blir utsatt för påtryckningar från en grupp. Detta kan man se i ljuset av 

teorin social proof där andra s.a.s. vet bättre. Även teorin ond tro visar på att man ger 

vika för sina egna åsikter för att andra vet bättre.  

 

“Where all think alike, no one thinks very much.” 

- Walter Lippman 

 

Flera av ungdomarna har samtidigt sagt att man kan vara annorlunda om man är stark 

och står för vem man är. Det kan man tolka som att man låter I:et dominera och inte 

Me:et. Detta är tydligen något som är svårt att göra. Och de flesta vill inte ta denna 

risk, utan som i ett exempel, ringer runt till andra innan man går till en fest för att höra 

vad de andra tänker ta på sig för att inte riskera att komma för udda klädd på festen. 

M.a.o. är man inte stark nog att står upp för sig och det man själv väljer, utan man ger 

upp inför massans åsikter och vill inte ta några risker. 

Detta verkar inte ses som en svaghet, men att utsättas för själva grupptrycket är en 

svaghet. 

 
Genom att generalisera Erics fall ser vi att Me:ets positiva förverkligande spelar in i 

grupptryck. Man går med i ”spelet” och tar emot riskerna för man gillar effekten; 

Me:ets dominering. Me:et är mer speciell än I:et för en unik jaguppfattning eftersom 

Me:et befinner sig i en kontext med differentieringar i större grad än I:et. Me:et 

identifierar sig med konkreta "objekt" som finns i världen, medan I:et är abstrakt. 

Detta gör att man vill skydda sin "samhällsroll" (Me:et) och i hoppet om att bevara 

Me:et kan man falla i grupptryck eftersom man känner att Me:et är hotat. Ond tro är 

kanske när man låter Me:et få mer utrymme än I:et. Det måste råda en harmonisk 

balans i förhandlingen mellan I:et och Me:et. Genom Me:et kan man "skina" i 
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samhället men också skadas och därmed hotas. I detta ligger en balansgång som är i 

stort sett omöjlig att klara. I påståendet "no pain no gain" ligger en stor sanning. 

Samtidigt så lider man inte om man inte försöker vinna något, d.v.s låter I:et dominera 

i den intrapsykiska förhandlingen istället för Me:et. I:et i sig är inte sårbart för 

samhällets ögon. 

 

Om man faller för grupptryck och gör vad andra vill, är det i förlängningen värt att 

leva då? Det är det bara om man inte frågar sig vad man vill, vilket de flesta inte gör, 

för de lever i ond tro. Och därför blir den (tron) ond (den skadar oss).  

 

Varför är vi så rädda för att vara ensamma? För att då tvingas vi ta ansvar för vårt liv, 

våra beslut, handlingar och framförallt vår ångest. Vi lever hellre i ond tro än i tron på 

oss själva. 

 

"If you are lonely when you're alone, you are in bad company." 

- Jean-Paul Sartre 
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