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Sammanfattning

I detta examensarbete studeras det sociala fenomenet konformitet, eller grupptryck, vilket 
innebär att individen förändrar sitt beteende eller byter åsikt för att det ska stämma överens 
med för individen betydelsefulla personers uppträdanden och ställningstaganden (Brehm & 
Kassin, 2005). Individen tyr sig till den grupp han eller hon vill tillhöra och därmed uppför 
hon sig efter den gruppens normer, vilket kan medföra problem då dessa ibland kan medföra 
att han eller hon måste handla i motsättning till den könsroll han eller hon har blivit 
tillskriven. Konformitet är ett vanligt fenomen som förekommer i alla samhällen, dock i olika 
grader (Brehm & Kassin, 2005). Föreliggande arbete består av två delar där den första består 
av en litteraturöversikt vars syfte är att redogöra för det socialpsykologiska begreppet 
konformitet och den andra redovisar ett socialpsykologiskt experiment vars syfte är att studera 
konformitetsskillnader mellan män och kvinnor. I experimentet deltog 18 kvinnor och 19 
män. Varje försöksomgång bestod av tre invigda och en försöksperson vilka skulle svara på 
sju frågor. De invigda hade som uppgift att provocera fram grupptryck och därmed få 
försökspersonen att bli konform med gruppen. Resultaten visade inte på någon signifikant 
skillnad i konformitet mellan könen men att båda könen hade lätt för att bli konforma med 
gruppen. 

Nyckelord: Konformitet, Socialpsykologi, Könsskillnader



Abstract

In this thesis the social phenomenon conformity is studied. Conformity refers to people 
changing behaviour and opinions in agreement with significant others, e. g. social groups they 
belong to, opinions and behaviors (Brehm, & Kassin, 2005). The individual turns to the group 
he or she wants to belong to and incorporates it’s social norms as his or hers own in order to 
be accepted, which can, sometimes, be a problem since he or she than have to act in a 
opposing way to his or her gender role. Conformity is a concept that exists in every society 
but to a different extent (Brehm & Kassin, 2005). The present thesis consists of two parts 
where the first is a literature study to describe the social psychological concept of conformity 
while the second is a social psychological experiment with the aim to study gender 
differences in conformity. In the latter 18 females and 19 males participated and in each 
session three persons who were confides with the aim and one respondent participated. The
persons who were confides with the aim were instructed to provoke the respondent to 
conform. The results showed no significant difference in conformity between genders but that 
the respondents effortlessly conformed to the group pressure. 

Keywords: Conformity, Competition, Social psychology, Gender differences
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Introduktion

Problembeskrivning

Ett av det mest centrala behov en individ antas ha är känslan av samhörighet med andra i olika 
sociala formationer eller grupper (Aronsson, Timothy, Wilson, & Akert, 1999) då hon i 
grunden är en social varelse. En av många definitioner av en grupp är att medlemmarna har ett 
direkt samspel med varandra och detta ger, i sin tur, individen trygghet. I gruppen formas
människans personlighet, tankar och perception (Nilsson, 1993) och tillsammans med andra 
ingår vi under större delen av våra liv i mindre eller större grupper som exempelvis i familjen, 
med vänner, i skolklasser, i arbetsgrupper etcetera. Gruppen som individen tillhör har även 
olika sociala normer eller ”regler” som styr henne/honom i olika situationer, vilket är 
nödvändigt för att kunna överleva, dvs. accepteras, av gruppen. Många gånger sker denna 
anpassning till gruppens normer omedvetet.

Redan före ett barns födelse börjar dock den sociala påverkan från omgivningen om hur en 
man och en kvinna bör vara, dvs. det är könet som styr hur vi beter oss gentemot, och 
behandlar, den icke födde eller den nyfödde (Bernstein, 2003). Detta innebär att män och 
kvinnor har olika förväntningar på sig från omgivningen och därför har de också olika sociala 
roller i de grupper som de är medlemmar i. Dock kan det uppkomma tillfällen då individens, 
av socialisationen formade könsrollsbeteende inte är lämpligt och att vissa handlingar inte 
passar ihop med gruppens. Om han/hon då undertrycker detta och istället accepterar gruppens 
tankemönster som sitt eget kan det leda till att han/hon gör saker som han/hon i vanliga fall 
inte skulle göra om han/hon var ensam (Bernstein, 2003). Detta benämns deindividation och 
kan bli ett problem när vad som anses vara rätt och riktigt ur den ena tillhörighetens synsätt 
kommer i konflikt med den andra tillhörighetens som exempelvis könsrollstillhörighetens och 
gruppens. 

Syfte och frågeställning

Detta examensarbete är uppdelat i två delar där den första består av en litteraturöversikt vars 
syfte är att söka klargöra det socialpsykologiska fenomenet konformitet och den andra av ett 
socialpsykologiskt experiment vars syfte är att studera skillnader mellan män och kvinnor 
med avseende på konformitet. Tidigare studier av konformitet har visat på en högre 
konformitetsgrad hos kvinnor än hos män pga. att kvinnor är mer relationsinriktade och 
deltagande än män medan de, i sin tur, är mer dominanta och uppgiftorienterade än kvinnor 
(Chafetz, 2006). Detta leder till hypotesen att kvinnor kommer att visa på en signifikant högre 
grad av konformitet än män. 

Konformitet – en litteraturöversikt

Metod

För att skapa en helhetsbild av begreppet konformitet har nyckelorden konformitet, kön, 
grupp och roll använts för sökning i Luleå tekniska universitets bibliotek. Underlaget för 
denna litteraturöversikt har till största delen utgjorts av psykologiska läroböcker, vilka har 
bedömts ha en större vetenskaplig trovärdighet än exempelvis Internetsidor. 
Litteratursökningen har haft begränsningar i form av årtal där författaren har försökt att välja 
den senaste litteraturen angående ämnet. Årtalen som böckerna är skrivna är mellan 1993-
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2007 förutom en lärobok som skrevs 1952. Språket har också begränsats till svenska och 
engelska.

Resultat

Konformitet och dess bakomliggande orsaker

Konformitet är ett nödvändigt fenomen för att en social grupp ska kunna fungera tillsammans 
(Morris & Maisto 2005) och innebär att en individ ändrar sitt beteende eller tankesätt för att
det ska Stämma överens med andras tankesätt och åsikter, dvs. människan ändrar sin 
perception, uppfattning och sitt beteende för att passa in i en grupp och dess normer (Brehm, 
Kassin, 2005). Det är således gruppens normer och inte gruppen i sig som skapar konformitet 
(Nilsson, 1993) pga. behovet av att få den bild av den egna verkligheten verifierad vilket är 
viktigt för förståelsen av den sociala omgivningen. Detta sker genom att den individuellt 
upplevda verkligheten jämförs med andras verkligheter i syfte att finna överensstämmelse 
mellan dessa och för att därigenom lättare kunna leva och arbeta tillsammans med andra
(Nilsson, 1993). En annan förklaring till varför konformitet uppstår är pga. att människan ser 
sig själv som en del av en grupp och antar därför samma tankesätt, dvs. blir konform med 
resten av gruppen, på grund av rädsla för att inte bli accepterad av gruppen och därigenom 
förlora den trygghet som grupptillhörighet ger (Hogg & Vaughan, 2005). Även gruppens mål 
påverkar uppkomsten av konformitet (Nilsson, 1993). Om det finns delade meningar om de 
uppsatta mål gruppen har kan konformitet vara en avgörande faktor för att behålla gruppen 
intakt i kritiska situationer. Individens egen självbild har också betydelse för om han/hon har 
en benägenhet att falla för grupptryck eller inte, dvs. att konformeras eller inte. Desto sämre 
självuppfattning desto större chans är det att han/hon konformas gentemot andra då att vara 
medlem i en grupp är viktigt. Därför följer vi gruppens kultur genom att bete oss konformt 
och visar därigenom att vi är kvalificerade medlemmar (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Aronson (2004), å sin sida, hävdar att konformitet beror på ett verkligt eller inbillat 
grupptryck från andra och att det är tre faktorer som avgör huruvida en person blir konform 
eller inte. Dessa är eftergivenhet, beundran av andra människor och internalisering. 
Eftergivenhet handlar om hur mycket individen är beredd att göra för att avhålla sig från straff 
och för att få uppmuntran. Beundran handlar om att efterlikna dem vi ser upp till och 
exempelvis är det vanligare att vilja efterlikna en hög-status person än en ”vanlig” person 
(Angelöw & Jonsson, 2000). Internalisering är den mest avgörande faktorn för om en individ 
väljer att ”följa” strömmen eller inte. Detta innebär att individen accepterar andras åsikter och 
normer och ombildar dessa till sina egna för känslan av att fullgöra det som känns rätt att göra 
i den aktuella situationen. 

Andra socialpsykologer anser att konformitet uppkommer på grund av två typer av social 
påverkan, informativ och normativ (Hogg & Vaughan, 2005). Informativ påverkan kan ske 
när individen känner sig obekväm i en svårtolkad situation. I en sådan situation förlitar hon 
sig mer på andra (Kosslyn & Rosenberg, 2006). Många gånger uppfyller människor andras 
förväntningar och önskemål av den enkla anledningen att de vill bli accepterade av gruppen 
och omtyckt av gruppmedlemmarna. Att anpassa sig av sådana skäl kallas för normativ
påverkan (Hogg & Vaughan, 2005). En annan teori om varför konformitet uppkommer är
Social Impact Theory. Denna anger tre faktorer till varför människan faller för grupptryck och 
dessa är hur stor betydelse/status gruppen har för individen, den närhet som gruppen tillför i 
form av kärlek och uppmuntran och hur stor gruppen är (Wolf, 1985; Latané, 1997, refererade 
av Feldman, 2001). Även gruppens samstämmighet kan medverka till konformitet. Ju mer 
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samstämmighet en grupp uttrycker sig desto svårare är det för individen att avvika från 
gruppens uppfattning (Bernstein, 2003).

Grupper och konformitet

Att leva i grupper är ett behov och en del av människans natur. I större delen av våra liv lever 
vi i grupper (Nilsson, 1993). En grupp består av människor som i antalet är mer än en individ. 
Det finns många definitioner av vad en grupp är och en av dessa är att deltagarna interagera 
direkt med varandra. Dock finns det en gräns för hur stor gruppen kan bli. Om antalet blir för 
stort bildas det oftast undergrupper. Grupper är individuella sammanslutningar som värnar om 
individen och ger värme och kärlek. Dessa kan vara en familj, ett kamratgäng eller ett 
arbetslag (Nilsson, 1993). Att tillhöra en grupp är för många individer en identitet. Det är 
många beslut som fattas i grupp och därför utgör grupper en viktig funktion i samhället. 
Individen tyr sig ofta till små grupper där den sociala kontrollen utövas (Nilsson, 1993). Det 
är där som människor interagerar med varandra och anpassar sig efter andra. Medlemskapet i 
den grupp som människan är medlem i skapar hennes sociala identitet, hennes tankar och 
trosuppfattningar (Bernstein, 2003). Människan skapar sin mentala representation av sig själv 
genom det liv hon lever tillsammans med andra. 

Det finns olika typer av grupper som exempelvis primär- och sekundärgrupper. Den 
vanligaste gruppen att tillhöra är primärgruppen som karakteriseras en stark samhörighet 
mellan dess medlemmar. Ett exempel på en primärgrupp är familjen, där normer, etik och 
moral oftast tas för givet (Nilsson, 1993). Sekundärgruppen kan ses som en motsats till 
primärgruppen. Här är banden mellan medlemmarna inte personliga, utan snarare baserade på 
intressen. Medlemskapet är frivilligt. De har ofta skrivna regler och en klar struktur för hur 
interaktionen i gruppen ska vara. Exempel på sekundära grupper är stora arbetsplatser eller 
organisationer. 

Andra exempel på grupper är informella och formella grupper. En formell grupp är större i 
antalet än en informell grupp. På arbetsplatser finns det ofta formella arbetsgrupper som leds 
av en chef som har som uppgift att styra gruppen mot dess uppsatta mål och vägleda 
medlemmarna. Formella grupper har uttalade regler som de måste följa. Informella grupper är 
grupper som bildas exempelvis efter intressen, dessa är oplanerade och medlemmarna har ett 
relationsbehov till varandra. En umgängeskrets är ett exempel på en informell grupp (Nilsson, 
1993). Referensgrupp är en ytterligare annan typ av grupp. En referensgrupp är en grupp som 
man vill tillhöra, kanske beundrar, tar efter och värderar sig efter. 

Tillsammans i grupp presterar vi olika saker, vi finner lösningar på problem och uppgifter 
samt fastställer beslut mm. Grupper arbetar inte alltid bäst tillsammans utan ibland kan 
enskilda individer klara uppgifter bättre ensamma. Gruppen är beroende av alla medlemmars 
samspel med varandra. Grupper kan fatta bra och sämre beslut. Ett exempel på ett sämre 
beslut är det s. k konformitetsbeslutet. Detta är när enskilda medlemmars kunskaper inte blir 
hörda utan ignoreras och det istället är majoriteten i gruppen som avgör hur besluten ska se ut. 
Det är i detta fall som individen ibland ensam skulle fatta samma beslut som gruppens. I 
likhet med konformitetsbeslutet finns majoritetsmissförstånd som går ut på att individen inte 
tror på sin egen uppfattning eftersom alla andra tänker på ett annat sätt och tycks hålla med 
varandra. En grupp kan också agera mer riskfyllt än vad en ensam individ skulle göra, detta 
kallas polarisationseffekten. Dessa två former är exempel på hur en grupp kan ta ett felaktigt
beslut som de egentligen inte vill men gör på grund av grupptryck (Nilsson, 1993). 
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Normer och roller

Grupper består av individer som intar olika roller, vilka skapas av dess normer och regler,
som är förknippade med specifika förväntade beteenden. När individen har åtagit sig en viss 
roll förväntas hon/han att uppträda på ett specifikt sätt. De olika rollerna i gruppen är viktiga 
för att gruppen ska arbeta på ett bra sätt och nå sina mål, vilket, i sin tur, bildar ett stabilt 
mönster i grupper. 

Individerna i en grupp interagerar med varandra utifrån de roller som styrs via normer som 
finns i gruppen (Nilsson, 1993). Normer definieras som förväntningar, gemensamma för 
medlemmarna i en grupp eller i ett samhälle (Angelöw, 2000). Normer är inlärda (Bernstein, 
2003) ”regler” som styr människans sociala liv och utan dessa ”regler” skulle det bli kaos i 
samhället. I en grupp är normer mycket viktiga, desto mer gruppen är införstådd i dess normer 
desto större är gemenskapen i gruppen. Normer är ofta omedvetna men samtidigt självklara 
för gruppen. De kan exempelvis utgöras av specifika klädkoder, beteenden eller av vad som är 
tillåtet att göra, eller inte göra, inom gruppen. Det finns normer som individen lyder för att 
slippa sanktioner av olika slag. Dock följer de flesta normer för att de vill, det är en del av 
individens identitet. Det är ansvarskänslan gentemot gruppen som bestämmer huruvida 
individen ska bryta mot normen eller inte. Det händer att individer tvingas bete sig efter 
andras riktlinjer, fastän de inte delar dessa vilket kan skapa inre konflikter för individen. 
Deindividuation är ett psykologiskt fenomen som är ett exempel på detta och som beskriver 
ett tillstånd då individen förlorar den egna identiteten i gruppen. Hon blir i stället ”ett” med 
gruppen och dess normer. Deindividuation (offentlig eftergivenhet) kan medverka till att 
individen gör saker som hon/han ensam inte skulle göra (Bernstein, 2003). 

Kulturella skillnader

Enskilda individer har mål som de tillsammans med andra söker uppnå i olika grupper. Det är 
dock samhällets struktur som avgör vilka mål som ska uppnås och vilken verksamhet som 
olika grupper ska syssla med och det är kulturen som bestämmer hur regler för beteende ska 
följas eller hur de sociala normerna ska se ut i olika grupper (Kosslyn & Rosenberg, 2006). 
Kulturer kan delas in i individualistiska och kollektivistiska. Den individualistiska kulturen 
fokuserar på självständighet och ser människan som en individ oberoende av andra medan den 
kollektivistiska värderar samarbete mellan människor och social gemenskap. De grupper som 
lever i ett kollektivistiskt samhälle anses vara beroende av varandra och det är där viktigt att 
vara trogen den grupp man tillhör oberoende av om denna är familjen, arbetskamraterna eller 
kyrkan. Kollektiva kulturer har en tendens att tillrättavisa sina medlemmar om de inte är 
konforma gentemot den grupp de tillhör (Brehm & Kassin, 2005). Människor i ett 
individualistiskt samhälle har, å andra sidan, lättare att acceptera olikheter pga. att de unika 
individuella egenskaperna står i centrum och de personliga målen anses gå före gruppens mål 
och värderingar. Därför är människor som lever kollektivistiska samhällen mer konforma än 
de som lever i individualistiska samhällen.

Ålder och konformitet

Åldersskillnader vad gäller konformitet har kunnat påvisas (Brehm & Kassin, 2005). Viljan 
av att vara ”som alla andra” är som störst i 14 till 15 års ålder. Skolkamrater och andra 
vänners åsikter är mycket viktiga och att passa in i umgängeskretsen är oerhört betydande. 
Ofta handlar konformiteten om hur individen ska klä sig, vad han/hon ska lyssna på för musik 
och hur han/hon ska bete sig i olika situationer (Brehm & Kassin, 2005). 
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Könsroller och konformitet

En omdiskuterad faktor är kön. På 1960-talet visade studier i vilka kön ingick som en 
oberoende variabel på en genomgående högre nivå av konformitet hos kvinnor (Stafford,
2007). Teorierna om varför könsskillnader inom konformitet existerar är många. På 1960-talet 
fanns en uppfattning om att det berodde på att kvinnor (i den västerländska kulturen) ansågs 
ha lägre status och sämre förmågor än män. Olika studier och experiment gav dock blandade 
resultat, Silvan (refererad av Stafford, 2007) visade att kvinnor är mer konforma än män 
medan en studie av Smith (refererad av Stafford, 2007) inte fann någon skillnad alls i 
konformitet mellan kvinnor och män. Sistrunk & McDavid (refererade av Stafford, 2007) 
menade att det var uppfattningen av uppgiften som avgjorde huruvida män eller kvinnor föll 
för grupptryck eller inte. I deras experiment undersöktes om skillnaden i ”sex-orientation” i 
en uppgift kunde inverka på mäns och kvinnors benägenhet till konformitet. De visade att om 
uppgiften inkluderar beslutsfattande angående ett objekt associerat med något mansorienterat 
var kvinnorna mer konforma än männen. Däremot, om ämnet ifråga ansågs vara 
kvinnoorienterat var männen mer konforma än kvinnorna (Stafford, 2007).

För att förstå varför människor beter sig på olika sätt i sociala sammanhang är könsroller ett 
avgörande fenomen. Redan i tidig ålder tillägnar sig barn en grundläggande könsrollsidentitet 
och börjar visa upp stereotypa uppfattningar som bekräftar att pojkar och flickor bör bete sig 
på olika sätt i olika situationer (Kosslyn & Rosenberg 2006). Det är socialisationen som 
skapar regler och förväntningar om hur flickor och pojkar ska bete sig och barn lär sig detta 
genom att observera omgivningen (Bernstein, 2003). Det är könsrollsuppfattningarna som 
bestämmer huruvida ett beteende är acceptabelt för kvinnan eller mannen (Morris & Maisto, 
2005). Föräldrarna har stor inverkan på hur barnets könsroll utvecklas och pojkar och flickor 
behandlas olika. Pojkar uppmuntras bland annat att vara tävlingsinriktade och självständiga 
medan flickor uppmuntras att vara beroende och osjälviska (Bernstein, 2003). Andra 
stereotypa föreställningar som män förknippas med är att de ska vara starka och dominanta 
medan kvinnor ska vara känslosamma och självuppoffrande (Morris & Maisto, 2005). De 
feminina egenskaperna utmärks av en önskan om gemenskap med andra människor och att 
kvinnor är relationsinriktade. Kvinnor är också mer beroende av andra i jämförelse med män 
(Eliasson & Carlsson, 1989).

Goldberg (refererad i Stafford, 2007) försökte förklara könsrollsskillnader i konformitet 
genom de tillskrivna könsrollerna. Han menade att män står emot konformitet i högre grad än 
kvinnor eftersom en tillskriven manlig egenskap är att vara självständig medan kvinnliga 
tillskrivna egenskaper är att vara känslig, lugn och medgörlig. Dessa personlighetsegenskaper 
kan, i sin tur, knytas till kvinnligt respektive manligt ledarskap. Eagly & Karau (refererade av 
Chafetz, 2006) menade att mannen är dominant och utövar ett mer uppgiftorienterat ledarskap 
medan kvinnans ledarskap är mer deltagande, demokratiskt och relationsinriktat än mannens.

Status är annan faktor som antas ligga bakom könsrollsskillnader (Eagly & Chrvala refererade
av Stafford, 2007). Detta undersöktes i en studie med de oberoende variablerna ålder och kön. 
Resultatet visade att män ansågs ha högre status än kvinnor och därför var kvinnor mer 
konforma gentemot dem. Follingstad (refererad av Stafford, 2007) hittade ingen signifikant 
skillnad i sitt experiment om könsrollsskillnader och konformitet, men fann att kvinnor och 
män påverkades olika beroende på vilka som ingick i gruppen. Män blev mer konforma i 
grupper som bestod av enbart män, medan kvinnor blev lika konforma i könshomogena som i 
icke könshomogena grupper (Follingstad refererad av Stafford, 2007). Collin (refererad av 
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Stafford, 2007) hävdade att kvinnors högre ”konformitets-nivå” beror på att kvinnor innehar 
en så kallad högre emotionell känslighet gentemot andra än vad män har. Detta leder till att 
kvinnor känner mer press att samarbeta i en grupp och därför oftare konformerar sig med 
gruppen. Att kvinnor har högre emotionell känslighet gentemot sig själva och andra har visats 
av bl.a. Rosenthal (refererad av Stafford, 2007) i ett experiment där han lät män och kvinnor 
bedöma innehållet i olika videoklipp. Resultatet visade att kvinnor var signifikant bättre än 
män på att tolka känslor.

Diskussion

Vad är konformitet? Konformitet handlar om hur individer anpassar sitt beteende eller sin 
uppfattning efter andra individers grupptryck för att inte avvika från mängden. Människan 
trivs att samarbeta och tillsammans ingår vi olika grupper som försiggår under hela vårt liv. 
Människan skaffar sig referenser och utvecklas tillsammans med andra i grupp. Det är 
samhället och dess struktur som gruppen befinner sig i som påverkar hur människan agerar i 
olika situationer och hur stor grad av konformitet som individen strävar efter. I gruppen 
”uppfostras” individen av resterande medlemmar. Det är i grupper som sociala normer och 
synsätt skapas. Medlemmar i en grupp utsätts till stor del alltid av ett grupptryck och detta är 
nödvändigt för gruppens överlevnad (Nilsson, 1993). Att vara med i en större grupp där alla 
individer har olika värderingar ställer höga krav och därför är det naturligtvis lättare att 
existera tillsammans med människor som delar samma tankesätt och har lika syn på 
verkligheten. Konflikter kan också lösas lättare ju mer samstämmiga grupper är, detta utgör 
en mycket viktig del med tanke på att exempelvis familjen som också ses om en grupp 
betyder mycket för individen. Människan känner trevnad ju bättre den grupp som hon/han 
tillhör kommer överens. En bra balans mellan konformitet och självständighet kan ses som 
hälsosamt och positivt. 

Det finns många olika teorier om varför individen anpassar sig till omgivningen. Enligt 
författaren är Aronsons (2004) teori om individens önskan om att fullgöra det som är det mest 
lönande, den mest intressanta. Denna förklarar det mesta, individer rättar sig efter andra 
människor för att slippa bestraffning, uppnå belöning och exempelvis undvika utfrysning mm. 
Situationen spelar också en stor roll angående konformitet liksom den informativa påverkan. I 
en sådan situation förlitar hon sig mer på de människor som är runt omkring henne i en given 
situation (Kosslyn & Rosenberg, 2006). En frustrerande situation kan bidra till ett konformt 
beteende. Detta kanske har att göra med att individen för dessa situationer ofta inte har 
handlingsberedskaper och därför väljer individen att se hur andra människor gör. 

Grupper utgör en viktig roll för människan i hennes/hans liv. Dock kan vissa beslut som tas i 
grupp inte alltis är lika bra eller effektiva som ett beslut som tas av den enskilda individen. 
Deindividuation är ett socialt fenomen som handlar om hur individen blir ”ett” med gruppen 
och gör saker som hon/han inte ensam skulle göra (Bernstein, 2003). Att visa respekt för 
andras åsikter och att inte döma någon är saker som borde vara självklara, men människor kan 
ändå tycka det är svårt. Det vanligaste är istället att låta majoriteten bestämma i gruppen, 
vilket kan leda till att frågor inte hanteras tillräckligt ingående utan att beslut fattas i förtid. I 
en grupp måste öppenhet inför allas förslag finnas och alla måste kunna bli hörda. 

Roller är och förblir en del av oss. Vissa normer, roller och handlingar är viktigare än andra 
för vår identitet. Detta påverkar naturligtvis individerna på olika sätt, eftersom alla 
värderingar en individ har från sina olika grupper sammansmälts till ett. Du är den som andra 
tror att du är! Detta är ett grundläggande problem som individen ständigt har. Individens sätta 
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att handla påverkas av hur han/hon tror att andra uppfattar honom eller henne, det är en roll 
som individen tar på sig. Exempelvis kanske du tror att de andra i gruppen förväntar sig att du 
inte ska säga så mycket och därför agerar du som den tystlåtna i gruppen.

Det finns åldersskillnader i konformitet. Forskning (Brehm & Kassin, 2005) visar att 
ungdomar som är mellan 14-15 år har en högre grad av konformitet än andra. Kamraterna har 
en stor betydelse för den enskilda. En bred gruppering av kulturer är kollektivistiska och 
individualistiska kulturer, där den kollektivistiska kulturen har en större benägenhet för 
konformitet än den individualistiska (Brehm & Kassin, 2005). 

I Kosslyn och Rosenbergs (2006) bok kan läsas att könsroller är ett avgörande fenomen för 
hur människor beter sig i sociala sammanhang. Kategoriseringen av kön har en stor betydelse 
för människan och samhället och skapas i samband med andra människor, kanske främst i 
hemmet men också i exempelvis skola och på arbetsplatser. Uppdelningen av att vara man 
och kvinna är en självklarhet för oss och vi tenderar att se oss själva och andra utefter det kön 
som vi tillhör. Könsrollsstereotyper försämrar möjligheten att se den självständiga individen 
där bakom. 

Tidigare forskning (Stafford, 2007) om konformitet mellan kvinnor och män antog att kvinnor 
hade lättare för att falla för grupptryck än män. Dock visar senare forskning att hänsyn måste 
tas till olika bakomliggande omständigheter. En av dessa utgörs av undersökningens 
uppgifter. Det finns forskning (Stafford, 2007) som tyder på att män blir mer konforma
gentemot gruppen om det handlar om att lösa karakteristiskt kvinnliga ämnen som exempelvis 
mode, och likaså gäller för kvinnor och typiska manliga ämnesområden, exempelvis fotboll. 
Däremot har det ej kunnat visas att det finns skillnader mellan könen inom könsneutrala 
områden (Brehm & Kassin, 2005). Är det således ämnets innehåll som är viktigt i denna fråga 
och inte könsrollen?

Konformitet och kön – ett socialpsykologiskt experiment inspirerat av Asch
(1952)

En av de mest framstående forskarna inom ämnet konformitet är Salomon Asch (1952). Hans 
mest kända studie gäller konformitet och perceptuell bedömning. I denna studie fick 
försökspersoner bedöma längden på linjer. Det rätta svaret var uppenbart men när 
försökspersonerna fick bedöma linjerna i grupp med andra försökspersoner som i hemlighet 
var Aschs medarbetare svarade drygt 33 % fel, eftersom de lät sig påverkas av medarbetarnas 
felaktiga bedömningar. När försökspersonerna fick bedöma linjerna på egen hand svarade 
endast 1 % fel. Studien visade att grupptryck ökar osäkerheten hos individen, vilket i sin tur 
leder till konformitet. Efter experimentet intervjuades deltagarna och det framgick tydligt att 
osäkerhet och tvivel var den största anledningen till att de följde majoriteten. De flesta var 
också rädda för att avvika (Nilsson, 1993). Asch (1952) upptäckte vidare att konformitet ökar 
med gruppens storlek, men bara till en viss nivå. När gruppen består av mer än tre eller fyra 
personer kommer inte ytterligare personer att påverka grupptrycket nämnvärt (Hogg & 
Vaughan, 2005).

Variationer av Aschs experiment har gjorts av många efter honom, för att visa hur andra 
variabler än perceptuell bedömning påverkas av konformitet. Sherif visade (refererad av 
Nilsson, 1993) i en studie hur normer uppkommer i små grupper. Deltagarna antog att de var 
utvalda för att utföra ett experiment som handlade om perception. I början av studien fick 
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medlemmarna ensamma bedöma hur långt en prick hade förflyttat sig på en tavla i ett mörkt 
rum. Pricken förflyttade sig aldrig utan var hela tiden på samma ställe. Deltagarnas enskilda 
bedömningar skilde sig markant från när samma sak gjordes i grupp och ensamt. I 
gruppsituationen blev de konforma och normen blev att de tillsammans tyckte lika i 
bedömningen av prickens rörelse (Brehm & Kassin, 2005). 

Metod

Försökspersoner

Tjugo kvinnor och 20 män tillfrågades om att delta i experimentet. Alla studerande vid Luleå 
tekniska universitet och var mellan 20-30 år gamla. Dock föll en man och två kvinnor bort 
pga. att de inte kunde svaret på två av de frågor som ingick i experimentet.  

Material

Experimentet genomfördes i ett grupprum med ett bord, fyra stolar, fyra pennor, ett 
pappersark med sju nedskrivna tävlingsfrågor (Bilaga 3) och ett tomt pappersark där 
försökspersonerna skulle skriva ner sina svar. De frågor som deltagarna skulle besvara var: 

1. Vilka har skrivit låtarna ”Help”, ”Yesterday” och ”Yellow Submarine”?
2. Vilken färg har fågeln Flamingon?
3. Vilken är Nintendos populäraste spelfigur?
4. Vad heter Tintins hund?
5. Vem har skrivit berättelsen om Bröderna Lejonhjärta?
6. Vad heter Islands huvudstad?
7. I vilket land ligger staden Bombay?

Varje fråga hade tre svarsalternativ varav endast ett var rätt (Bilaga 3). De sju 
tävlingsfrågorna utformades med målet att vara könsneutrala i så hög utsträckning som 
möjligt. Efter experimentet fick varje försöksperson fylla i var sin enkät bestående av sex 
frågor angående upplevt grupptryck. Enkäternas syfte var att få en djupare inblick i varför 
försökspersonerna agerade som de gjorde i situationen, hur deras känslor var inför 
tävlingsfrågorna och om de upplevde ett grupptryck. 

Procedur

Experimentet utfördes i ett grupprum i Luleå tekniska universitets bibliotek. Varje experiment 
bestod av fyra försökspersoner, tre invigda och en försöksperson, och varje grupp bestod
antingen av fyra kvinnor eller av fyra män. Försökspersonerna tillfrågades i biblioteket om de 
ville delta i ett experiment. Deras uppgift var att de tillsammans skulle komma fram till ett 
svar och de informerades om att det var samarbetet mellan dem som var försöksstudiens syfte. 
De informerades även om att de skulle se studien som ett tävlingsmoment och att deras 
resultat skulle jämföras med andra gruppers resultat. För att ytterligare trycka på att det var en 
”tävling” mellan olika grupper, ombads de att skriva sitt lagnummer på sidan av svarsbladet 
innan ”tävlingen” hade börjat. Detta var för att de skulle känna sig som ett ”team” som 
samarbetade mot ett gemensamt mål.

Tre av deltagarna i varje grupp var invigda i experimentet och flera av dessa deltog i flera 
experiment. De invigda satt på plats när den fjärde deltagaren anlände. När deltagarna kände 
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sig redo fick de vända på bladet och läsa frågorna och därmed påbörjades experimentet. De 
invigdas uppgift var att provocera fram grupptryck hos försökspersonen. De hade innan fått 
tydliga instruktioner som de skulle följa under hela försöksomgången (Bilaga 2). Dessa var att 
på två av frågorna svara fel (fråga fem och fråga sju). De invigda skulle heller inte ge sitt svar 
innan försökspersonen hade uppgett sitt. Anledningen till detta var för att studera om 
försökspersonen stod fast vid sitt svar eller ändrade sig efter de invigdas grupptryck. Efter 
varje försöksomgång fick alla deltagare en enkät som de skulle fylla i (Bilaga 4). I enkäten 
skulle försökspersonen ange huruvida om, och i så fall hur, de hade upplevt grupptryck. Varje 
försöksomgång tog mellan 15-20 minuter. Två försöksledare observerade varje 
delexperiment.  

Avgränsning

Endast universitetsstudenter deltog i experimentet. 

Databehandling

Efter varje experiment antecknades hur många av männen respektive av kvinnorna som föll 
för grupptryck. För att fastställa eventuella könsrollsskillnader användes Chi-2 test. 

Resultat

I försöksstudien deltog 18 kvinnor och 19 män och av dessa föll 15 män (79 %) och 14 
kvinnor (77 %) för grupptrycket genom att de inte kunde stå emot de invigdas åsikter. Ingen 
signifikant skillnad erhölls mellan könen. 

Tabell 1: Mäns och kvinnors benägenhet till konformitet

MÄN                KVINNOR         N

KONFORM                              15 (79%)           14 (77%)            29 (78% )   

ICKE KONFORM                     4 (21%)             4 (23%)             8 (22%)

N                                               19 (100%)         18 (100%)          37 (100%)

Utifrån enkäterna som delades ut efter experimenten framgick att majoriteten av både 
kvinnorna och männen tyckte att de tävlingsfrågor som experimentet innehöll var lätta. 
Männen menade att osäkerheten var den största anledningen till att de agerade som de gjorde 
och därefter att tävlingsincitamentet inte var tillräckligt betydelsefullt för dem, varför de 
accepterade majoritetsbeslutet. Kvinnorna menade också att osäkerheten var den främsta 
anledningen till deras agerande och att majoritetsbeslutet var avgörande för det slutgiltiga 
svaret. Ett antal kvinnor angav dock att de kände att deras kunskaper inte räckte till och därför 
slöt de sig till gruppens beslut. De försökspersoner som inte föll för grupptrycket höll fast vid 
sina svar på frågorna oavsett vad de invigda hade för åsikter. Förklaringen var att de inte 
kände sig påverkade av grupptrycket eftersom att de var säkra på sig själva och sina svar och 
ville därför inte ge med sig. En kvinna berättade också att hon hade vågat gå emot gruppens 
beslut men sedan gett med sig eftersom att instruktionerna löd att det var viktigt att gruppen 
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skulle samarbeta. En av männen förklarade i enkäten att han hade genomskådat experimentets 
riktiga syfte och höll fast vid sin åsikt och detta tillsammans med hans kunskap anledningen 
till att han gick emot majoriteten. 

Diskussion 

Kvinnor och män beter sig olika i samma situationer och detta beror på att de har olika 
förväntningar på sig från omgivningen (Bernstein, 2003). Förväntningarna aktiveras och 
influerar mannen och kvinnans bedömningar och beteenden. I detta socialpsykologiska 
experiment studerades skillnader i konformitet mellan män och kvinnor i beslutsfattande i 
grupp under en tävlingssituation. På grund av att kvinnor har en tendens att mer fokusera på 
relationer och definiera sig själv utifrån dessa än män som, å sin sida, anser sig vara mer 
självständiga och uppgiftsorienterade var hypotesen att kvinnor lättare faller för grupptryck än 
vad män gör i en situation som har en karaktär av tävling. Resultatet visade dock att män och 
kvinnor var lika konforma i detta experiment. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om 
grupperna hade varit könsmässigt heterogena och om frågorna hade varit mindre 
könsneutrala.

Enkätsvaren visade några anledningar till varför så många av försökspersonerna blev 
konforma. En av försökspersonerna förklarade att han inte tyckte att tävlingen var viktig för 
honom och därför svarade han som resten av gruppen. Detta erkännande kan betyda att ett 
bättre konstruerat experiment skulle ha haft större inverkan på försökspersonerna. 
Försökspersonernas resonemang var att tävlingen var en aning meningslös för dem och därför 
spelade det inte så stor roll om de vann tävlingen eller inte. Att vinna tävlingen uppfattades 
inte som tillräckligt viktigt för att försökspersonerna skulle vilja ”tjafsa” med de andra 
gruppmedlemmarna, gå emot deras vilja och riskera att bli avvikande och ogillad av de andra. 

Etiska överväganden

Det är viktigt i ett psykologiskt experiment att ”skydda” försökspersonerna från att känna 
obehag under och efter att ett experiment har utförts (Bernstein, 2003). Detta kan vara svårt 
när försöksledaren exempelvis ska mäta känslor av olika slag. I detta socialpsykologiska 
experiment fanns en ovisshet om försökspersonerna skulle uppleva olust av att delta. Det 
finns en risk att de som medverkade kände sig trakasserade i experimentsituationen. Det 
observerades att ett fåtal blev upprörda när de invigda deltagarna envisades med att svara fel 
och hålla varandra om ryggen. För att skydda försökspersonerna från att känna obehag inför 
och efter experimentet fick de tydliga instruktioner om vad deras uppgifter var. Alla deltog 
frivilligt och hade gett sitt samtycke till att ställa upp i experimentet. Alla var anonyma, inga 
namn antecknades, och efter varje avslutat delexperiment förklarades i enrum med 
försökspersonen experimentets egentliga syfte och vilken roll försökspersonen spelade. Det 
var viktigt att syftet inte avslöjades framför de invigda deltagarna, då det skulle ha funnits risk 
att försökspersonen hade kunnat känna sig dum eller förlöjligad. Varje försöksperson fick veta 
hur viktigt och uppskattat deras deltagande hade varit. 

Reliabilitet och Validitet

Informationen till försökspersonerna är en viktig del i ett experiment. Det är viktigt att alla 
deltagare får samma information för att uppnå hög reliabilitet (Bernstein, 2003).
Informationen till försökspersonerna i experimentdelen kan ha varit bristfällig. De fick 
information om experimentet ett fåtal minuter innan de deltog vilket kan ha gjort att de inte 
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fullständigt hade förstått vad de skulle göra. Innan experimentet fick deltagarna veta att de 
deltog i en undersökning som handlade om hur kvinnors och mäns samarbete fungerar, att de 
skulle delta i en tävling och det var viktigt att de samarbetade och kom fram till ett 
gemensamt svar. Resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om det istället hade tryckts
mer på att det var en tävling mellan och om denna hade innehållit ”morötter” av något slag för 
att väcka försökspersonernas tävlingsinstinkt.    

För att få ett trovärdigt och ett representativt resultat borde experimentet ha utförts på fler för 
att med en större säkerhet kunna säga att det inte finns någon konformitetsskillnad mellan 
könen. Av dem som inte kunde svara på fråga fem och sju, var det en man och två kvinnor, 
vilket indikerar att frågorna var relativt könsneutrala men en noggrann pilotstudie borde ha 
genomförts för att säkerställa detta. 

Det var svårt att hitta personer som kunde ställa upp som invigda i varje experiment. De 
invigda har naturligtvis också kunnat påverka resultatet. Det är svårt att förutsäga hur en 
människa kommer att agera i en viss situation och därför var det svårt för dem som var 
invigda att agera på exakt samma sätt i alla delexperiment. Endast sju tävlingsfrågor ingick 
för att varje experiment inte skulle ta alltför lång tid. Fler frågor som gruppen var eniga om 
innan de två frågorna som skulle skapa ett grupptryck skulle ha medverkat till att 
försökspersonen kanske hade känt sig säkrare i gruppen och med dess kunskap. Ännu en 
felkälla är de instruktioner som gavs vid början av varje försöksomgång Deltagarna fick 
information att samarbete mellan gruppmedlemmarna var viktigt och att det var det som 
skulle studeras. Dessa instruktioner kan ha gett upphov till att försökspersonen varit mer villig 
att samarbeta än vad hon/han annars hade varit. 

Framtida forskning

Konformitet handlar om hur en individ ändrar sitt beteende eller tankesätt för att passa in i 
andras tankesätt och åsikter (Bernstein, 2003). Konformitet uppstår av många olika 
anledningar och en av dessa är rädsla för att vara avvikande (Hogg & Vaughan, 2005). 
Kvinnor anses vara individer som viker sig lättare för grupptryck för att de uppskattar 
samarbete med andra människor mer än vad män gör. Därför hade det varit intressant att 
utföra ett liknande experiment som detta, men där grupperna är blandade för att se om det 
finns tydliga tecken på könsroller i gruppen. 

Slutkommentar

Konformitet kan beskrivas med ordet likformighet dvs. att individen anpassar sitt beteende 
eller sin uppfattning efter andra människor. Strävan efter att följa vad som är gängse vanor, 
tankesätt och seder och bruk är mycket vanligt och det finns flera teorier om varför människan 
faller för grupptryck. Det finns två vanliga orsaker som brukar förklara varför konformitet 
uppstår och det är informativ och normativ påverkan. Den första handlar om att individen 
följer andra på grund av osäkerhet. Normativ påverkan å andra sidan handlar om hur normen 
styr människans agerande för att inte sticka ut ur gruppen eller rädslan över att inte vara 
omtyckt av de andra medlemmarna i gruppen. Det är könet som bestämmer hur vi behandlar 
individen, detta innebär att män och kvinnor har olika förväntningar på sig från omgivningen 
vilket medför att de också har olika sociala roller i grupper. Det finns studier som visar att det 
finns skillnader i konformitet hos kvinnor och män pga. av de sociala konstruktioner som 
skapar manliga och kvinnliga roller, kvinnor anses vara relationsinriktad och deltagande 
medan män är dominanta och självständiga (Chafetz, 2006). Även om hypotesen att kvinnor 
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är mer konforma än män beroende av de könsrollsbeteenden som tillskrivs dem visade dock 
experimentet på höga konformitetsnivåer hos både män och kvinnor. 
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Bilaga 1
Problem och syfte Metod Resultat

Titel: 
Introduktion till 
socialpsykologi
Författare: 
Angelöw, B & 
Jonsson, T. 
Årtal: 2002

Många gånger faller 
människan för 
grupptryck vilket är 
ett problem då 
han/hon inte vågar 
uttrycka sina egna 
åsikter. Syftet är att få 
en grundläggande 
förklaring till varför 
konformitet uppstår.

Litteraturöversikt 
i textbok.

Det finns tre faktorer som är 
avgörande för om individen ska 
falla för grupptryck eller inte. 
Dessa är: eftergivenhet åt gruppen, 
beundran av andra människor och 
internationalisering. 

Titel:
Psychology
Författare:
Bernstein, D. A.
Årtal: 2003

Syftet är att ta reda på 
vad normer betyder 
för människan. 

Litteraturöversikt 
i textbok.

Normer är ”regler” som är inlärda 
och styr människans sociala liv. 
Utan normer skulle det bli problem 
i samhällen. 

Titel:
Social 
psychology
Författare:
Brehm, S. & 
Kassin, S.
Årtal: 2005

Ungdomar har en 
tendens att falla för 
grupptryck. Syftet är 
att ta reda på i vilken 
ålder som 
konformitetsgraden är 
störst.

Litteraturöversikt 
i textbok.

Ungdomar påverkas som mest av 
sin omgivning när de är i åldern 
14-15 år

Titel:
Handbook of the 
sociology of 
gender
Författare:
Chafetz, S.J.
Årtal: 2006

Det finns skillnader 
mellan kvinnor och 
män när det handlar 
om konformitet. 
Syftet är att fastställa 
dessa skillnader. 

Litteraturöversikt 
i textbok.

Mannen är mer dominant och kan 
därför motstå grupptryck lättare än 
vad kvinnan medan kvinnan är 
också mer demokratisk och 
relationsinriktad. 

Titel:
Kvinnopsykologi
Författare:
Eliasson, M., & 
Carlsson, M.
Årtal: 1989

Kvinnor och män 
växer in i 
könsrollsuppfattningar 
som talar om hur en 
man och en kvinna 
bör bete sig i olika 
sammanhang. Syftet 
är att faställa några av 
dessa uppfattningar 
som finns. 

Litteraturöversikt 
i textbok.

Kvinnor har en större önskan av att 
vara med andra människor och de 
är mer relationsinriktade och är
mer beroende av andra än männen. 

Titel:
Social 
psychology
Författare:
Hogg, M., & 
Vaughan, M. G.
Årtal: 2005

Människan är en 
social och vill 
efterlikna sina 
signifikanta andra. 
Syftet är att få en 
bredare kunskap om 
varför konformitet 
uppstår. 

Litteraturöversikt 
i textbok.

Informativ och normativ påverkan 
är två orsaker till varför 
konformitet uppstår. 
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Titel:
Psychology in 
context
Föfattare:
Kosslyn, S, . & 
Rosenberg, R.
Årtal: 2006

Kvinnor och män är 
olika och dess 
olikheter bestäms av 
omgivningen. Varför 
är dessa olikheter 
viktiga?

Litteraturöversikt 
i textbok.

Könet har en betydelse för den roll 
som individen ska ”spela” vilken i 
sin tur är avgörande hur en man 
och en kvinna ska bete sig. 

Titel:
Psychology
Författare:
Morris, C., & 
Maisto, A.
Årtal: 2005

Kvinnor och män 
beter sig på olika sätt 
och agerar inom olika 
”ramar”.
Syftet är att ta reda på 
vad det är som är 
acceptabla handlingar 
för kvinnan och 
mannen, 

Litteraturöversikt 
i textbok.

Det är omgivningens 
könsrollsuppfattning som 
bestämmer huruvida ett beteende är 
acceptabelt eller inte. 

Titel: 
Individ och 
grupp
Författare:
Nilsson, B. 
Årtal: 1993

Människan är en 
gruppvarelse som 
tillsammans i grupp 
anpassar sig efter 
normer. Syftet är att få 
en bredare kunskap 
om vad en grupp är 
och varför gruppen 
betyder så mycket för 
människan. 

Litteraturöversikt 
i textbok.

För att en grupp ska vara en grupp 
måste antalet vara mer än en 
individ och deltagarna måste 
interagera direkt med varandra. I
gruppen skapas den egna identitet. 
Det är många beslut som fattas i 
grupp.

Titel:
A study of 
conformity & 
Compliance
Författare:
Stafford, J.
Årtal: 2007

Kvinnor och män 
tenderar att falla för 
grupptryck i olika 
sammanhang. Syftet 
är att ta reda på när 
grupptryck är som 
störst för de båda 
könen. 

Litteraturöversikt 
i textbok.

Männen tenderar att konforma sig 
mer i en grupp som enbart består 
av män medan det inte spelade 
någon roll för hur gruppen såg ut 
för kvinnorna. 

Titel:
Social 
psychology
Författare:
Feldman, R.S.
Årtal: 2001

Fastställa de 
bakomliggande 
orsakerna till varför 
människan faller för 
grupptryck.

Litteraturöversikt 
i textbok.

I Social Impact Theory förklaras de 
bakomliggande orsakerna till 
konformitet; betydelsen gruppen 
för individen, närheten som 
gruppen tillför och gruppens 
storlek. 
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Bilaga 2

Informationsblad till de invigda deltagarna i experimentet

Vi är två psykologistuderande tjejer från Luleå tekniska universitet. Eftersom att vi studerar 
psykologi är vi mycket intresserade över hur människan fungerar enskilt, men också i sociala 
sammanhang.

Först och främst är vi mycket glada och tacksamma för att ni ställer upp i detta 
socialpsykologiska experiment som handlar om konformitet, d.v.s. grupptryck. Detta 
experiment är inspirerat av Aschs (en framstående forskare inom ämnet) mest berömda 
studier om konformitet och perceptuell bedömning. I denna studie fick försökspersonerna 
bedöma längden på olika linjer. När de fick bedöma linjerna i grupp med andra 
försökspersoner som också skulle bedöma linjernas längd, som i hemlighet var Asch 
medarbetare svarade drygt 33 % av dem fel. 

Detta experiment är snarlikt det som Asch utförde men handlar inte om perceptuell 
bedömning utan vi vill se hur och om kvinnor och män blir konform med gruppen i press 
under tävling. 

Du tillsammans med två andra invigda försökspersoner ska tillsammans försöka ”övertyga” 
den tredje gruppmedlemmen om att just ert svar på en av frågorna i tävlingen är rätt. 
Självklart är det svar som ni hävdar är rätt, totalt fel på riktigt. Det är alltså meningen att ni 
med flit ska tycka att ett svar är riktigt, även om det är ganska uppenbart att det är fel. 

Genom detta experiment kommer vi att se hur många det är av deltagarna blir konform med 
den övriga gruppen. Experimentet kommer att göras på både kvinnor och män. Vi vill se om 
kvinnor är mer konforma än män eller tvärtom. 

Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är roligt att delta i detta experiment och kom ihåg 
att ni måste fråga oss om det är något som ni undrar över. Vi kommer att utöver detta 
informationsblad ge er mer information på plats. 

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Sanna-Aakhi Kassling
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Bilaga 3

Tävlingsfrågor

1) Vilken grupp hade hits som ”Help” Yesterday” och ”Yellow submarine?”

a) The Beachboys
b) The Beatles
c) The Eagles

2) Vilken färg har fågeln flamingon?

a) Rosa
b) Turkos
c) Ljusbrun

3) Vad heter Nintendos kändaste spelfigur?

a) Sonic the hedgehog
b) Samus
c) Super Mario

4) Vad heter Tintins hund?

a) Milo
b) Pluto
c) Piff

5) Vem har skrivit berättelsen om Bröderna Lejonhjärta?

a) Astrid Lindgren
b) H. C Andersen
c) Anders Zorn

6) Vad heter Islands huvudstad?

a) Akureyri
b) Reykjavík
c) Hvanneyri

7) I vilket land ligger Staden Bombay?

a) Pakistan
b) Sri Lanka
c) Indien
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Bilaga 4

Hej, (Läs igenom detta innan du besvara nedanstående enkät)

Vi är två psykologistuderande tjejer från Luleå tekniska universitet. Eftersom att vi studerar 
psykologi är vi mycket intresserade över hur människan fungerar enskilt, men också i sociala 
sammanhang. 

För bara en liten stund sedan ingick du med i ett socialpsykologiskt experiment som handlade 
om press i en tävlingssituation. 

Förutom det lilla socialpsykologiska experimentet som du just var med om skulle vi bli 
jätteglada om du också ville fylla i denna enkät. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt, dvs. du är anonym och ingen kommer att kunna se att det är just dina svar.

Det är naturligtvis frivilligt att svara på nedanstående frågor. 

1) Tyckte du att det var svåra frågor i tävlingen? 

2) Var DU under hela tävlingen överens med de andra deltagarna om svaren på 
frågorna? 

3) Om du svarade nej på den föregående frågan, vilken fråga var det som ni hade delade 
meningar om?

4) Kände du dig påverkad av de andra i gruppen när det gällde att svara på frågorna?

5) Ville du någon gång under tävlingens gång ge ett svar som gick emot de andra 
deltagarna, men du gjorde det inte?

6) Om du svarade ja på föregående fråga, varför gick du inte emot de andra i gruppen?




