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Sammanfattning
Denna studie undersökte det gruppsykologiska fenomenet konformitet på 
Internet. Deltagare var 941 personer från tio olika communities och forum. Av 
deltagarna var 58,9% kvinnor och åldern varierade mellan 12 och 88 år med en 
medelålder på drygt 30 år. Konformitet undersöktes genom en webbenkät där 
deltagarna utifrån födelsemånad fördelades på en konformitets- och en 
kontrollgrupp. Enkätfrågorna rörde allmänbildning, logisk förmåga samt 
attityder. Till skillnad från kontrollgruppen fick konformitetsgruppen ta del av 
diagram med fabricerade siffror över andras svar. Resultaten visade att 
konformitet förekom d = 0.57, p < .001. Av deltagarna konformerade 52,8% på 
minst en kritisk fråga. I genomsnitt konformerade cirka 14-15% av deltagarna 
per kritisk fråga. Konformiteten ökade när uppgiften var svår samt den 
fabricerade majoriteten var stor. Ingen könsskillnad fanns i graden av uppvisad 
konformitet. Resultaten stämmer i stort bra överens med tidigare 
konformitetsforskning. Slutsatsen är att människor även på Internet i hög grad 
påverkas av andras åsikter och konformerar till majoriteten. Detta innebär att 
Internet inte befriar människor från gruppsykologiska fenomen. Denna studie är 
extra viktig då det inte finns så mycket forskning om konformitet på Internet, 
särskilt inte i Sverige. Vidare forskning krävs för att närmare undersöka exakt 
vilka mekanismer som ligger bakom konformiteten på Internet.
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Konformitet på Internet - Hur vi påverkas av andra
När individer följer en majoritets åsikt kan detta leda till positiva effekter då 

flera personer tillsammans kan åstadkomma saker som enskilda individer inte 
kan. Men det kan också leda till brutala handlingar där individer följer strömmen 
utan att reflektera över etiska konsekvenser av sitt agerande. Benägenheten att 
rätta sig efter majoritetens åsikt och uppfattning, så kallad konformitet, har 
undersökts inom gruppsykologisk forskning sedan början av 1900-talet (Reysen, 
2003). Konformitet utgör en stark gruppsykologisk mekanism som kan förmå en 
individ att behandla andra människor både inhumant och skadligt (Zimbardo, 
2007). Men konformitet kan även fungera som ett sätt att hålla samman gruppen 
och underlätta kommunikation (Bond & Smith, 1996). För att kunna förhindra 
negativa konsekvenser av konformitet är det viktigt att vara medveten om vad 
som orsakar den. Behovet av ökad förståelse och medvetenhet gör därför fortsatt 
forskning om konformitet ytterst relevant. 

I dagens Sverige är det enligt en undersökning av Post- och telestyrelsen 
(2009) en klar majoritet, 91%, av befolkningen mellan 16 och 75 år som 
använder Internet. Av dessa använder 78% Internet dagligen. I åldersintervallet 
16-30 är användandet mer utbrett då i princip alla (99%) inom detta åldersspann 
använder Internet. Cirka 55% av de som har ett internetabonnemang hemma 
uppger att de har använt datorn till socialt umgänge via exempelvis så kallade 
communities eller program för kommunikation, såsom MSN, under det senaste 
halvåret. Således förekommer mycket interaktion mellan människor över 
Internet i dagens samhälle och Internet har förmodligen en stor inverkan på 
individers sociala liv (Bargh & McKenna, 2004). Det kan vara rimligt att anta att 
konformitet även på Internet skulle kunna ha potentiellt negativa konsekvenser. 
Detta gör det viktigt att undersöka om och hur konformitet uppträder i individers 
samspel på Internet och att öka medvetenheten om denna grupprocess även på 
Internet.

Syftet med denna studie är att undersöka konformitet på Internet och hur 
denna kan yttra sig.

Konformitet
Detta avsnitt inleds med en genomgång av begreppet konformitet. Sedan 

följer en beskrivning av några viktiga klassiska experiment innan orsaker till 
konformitet diskuteras. Detta följs av en genomgång av några skillnader som 
konformitetsforskning har påvisat, effekter av konformitet, icke-konformitet och 
slutligen kritik mot konformitetsforskning.
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Vad är konformitet?
Reella eller påhittade grupper kan genom social påverkan ändra en individs 

tankar, känslor och beteenden (Nail, MacDonald & Levy, 2000). Effekten av 
denna sociala påverkan kan ta sig uttryck på många olika sätt, ett av dessa är 
konformitet. Egidius (2005) definierade konformitet som likformighet inom en 
grupp där gruppen delar varandras uppfattningar, åsikter, och attityder. Forsyth 
(2006) definierade konformitet som en mer aktiv process; som en förändring i 
åsikt och handling i syfte att stämma överens antingen med andra personers 
åsikter eller den sociala normen i en grupp eller situation. Denna typ av 
definition har dock fått kritik av Nail et al. (2000) som menade att en sådan 
definition inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till individens motiv bakom 
konformiteten. De menade att motiven till att individer uttrycker konformitet 
även kan grunda sig i bland annat viljan att ha rätt, önskan att bli socialt 
accepterad, konfliktundvikande, för att nå gruppens mål eller för att stödja 
uppskattade personer eller den egna gruppen. 

Ytterligare ett problem med Forsyths typ av definition är att den inte tar 
hänsyn till att förändringen både kan ske offentligt och privat (Nail et al., 2000). 
I definitionen av konformitet görs exempelvis ingen åtskillnad mellan de 
personer som endast ger uttryck för konformitet offentligt men privat fortfarande 
har en egen, avvikande, åsikt och de som både privat och offentligt har 
övertygats av gruppen och ändrat åsikt. Dessa typer av konformitet benämns av 
Nail et al. som följsamhet (eng. compliance) respektive konvertering (eng. 
conversion). Även när personen från början håller med gruppen, så kallad 
samstämmighet (eng. congruence), bör detta enligt Nail et al. räknas som 
konformitet då individen alltid har valet att inte ge uttryck för gruppens åsikt.

För att kunna särskilja mellan dessa och andra typer av sociala responser som 
en individ kan ge vid social påverkan utvecklade Nail et al. (2000) en egen 
modell. Modellen inkluderar om individen offentligt respektive privat håller 
med gruppen eller ej innan social påverkan samt om personen offentligt 
respektive privat håller med gruppen eller ej efter social påverkan. Förutom att 
kunna särskilja mellan tre olika typer av konformitet (följsamhet, konvertering 
och samstämmighet), icke-konformitet samt olika typer av antikonformitet 
visade denna modell även andra typer av sociala responser. En typ av social 
respons som enligt Nail et al. ofta förväxlas med konformitet är disinhibitory 
contagion (ung. frigörande smitta). Denna innebär att personen innan social 
påverkan offentligt motsätter sig gruppen men privat håller med gruppen. Efter 
social påverkan håller individen med gruppen både offentligt och privat. Nail et 
al. menade att ett sådant läge exempelvis kan uppstå om en person egentligen 
vill göra något socialt förbjudet men utför denna förbjudna handling först när 
denne har sett en annan individ eller grupp göra det, en handling som på så sätt 
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blir som en förebild för individen som redan från början egentligen ville göra det 
socialt förbjudna.

I föreliggande studie kunde varken tidigare eller privat åsikt hos deltagarna 
registreras varför det inte gick att skilja mellan de olika undertyperna av 
konformitet. Fokus har främst varit konformitet i stort, inte olika undertyper av 
fenomenet. Trots ovan nämnda kritik används därför fortsättningsvis Forsyths 
(2006) definition av konformitet som en form av förändring.

Enligt västerländsk syn ses ofta konformitet som något negativt medan det i 
mer kollektivistiska kulturer kan uppfattas mer positivt och beskrivas som att 
vara socialt kompetent och taktfull istället för att vara undergiven (Bond & 
Smith, 1996). I denna uppsats kommer begreppet konformitet att användas utan 
att beteendet tillskrivs någon uttalad positiv eller negativ värdering.

Klassiska experiment
Pionjärerna Sherif och Asch. Muzafer Sherif undersökte på 1930-talet, med 

hjälp av den så kallade autokinetiska effekten (att en fast ljuspunkt i ett mörkt 
rum upplevs röra på sig), hur personer påverkades av andras åsikt (Forsyth, 
2006). Han märkte att deltagarna över tid enades inom gruppen om en 
gemensam uppskattning. Gruppen utvecklade en social norm för att bedöma hur 
mycket ljuspunkten rörde sig, detta trots att rörelsen i sig var en illusion. 
Personerna höll även fast vid gruppens norm trots att de inte längre var en del av 
gruppen vilket visade på konvertering. Sherif lät även testdeltagarna möta 
inofficiella medhjälpare som uttryckte mycket höga eller låga uppskattningar av 
ljusets rörelse. Återigen övergav testdeltagarna sina tidigare uppskattningar och 
rättade sig efter medhjälparens åsikt (Zimbardo, 2007).

Solomon Asch önskade i sina experiment testa gränserna för den typ av 
konformitet som Sherif påvisat (Mook, 2004). Skulle deltagarna uppvisa 
konformitet även när stimuli inte var en illusion utan något påtagligt som de 
direkt kunde uppfatta? Eftersom det inte fanns någon meningsfull referensram i 
Sherifs test menade Asch att det kanske var likgiltigt för deltagarna att överge 
sin uppfattning (i Zimbardo, 2007). Riktig konformitet kräver enligt honom att 
personens grundläggande perception och antaganden utmanas. I Asch 
experiment rekryterades deltagarna för att delta i en studie om visuell 
perception. Uppgiften var att välja överensstämmande linjer utifrån två bilder, på 
den ena var det en referenslinje och på den andra tre linjer av varierande längd 
där bara en var lika lång som referenslinjen (Forsyth, 2006; Mook, 2004; 
Zimbardo, 2007). Deltagarna satt vid ett bord tillsammans med sju till åtta andra 
deltagare, som dock samtliga var inofficiella medhjälpare i studien och svaren 
avgavs högt. Den enda riktiga deltagaren placerades alltid så att denne skulle få 
svara som en av de sista (Mook, 2004). Till en början svarade alla korrekt men 

3



på kritiska uppgifter, sammanlagt 12 av totalt 18 uppgifter, svarade samtliga 
inofficiella medhjälpare medvetet felaktigt (Forsyth, 2006). Eftersom 
urskiljandet av olika stimuli var mycket enkelt skulle konformitet kräva att 
personen svarade som majoriteten trots att denna uppenbarligen hade svarat fel 
(Levine, 1999).

Resultaten blev överraskande och skrämmande för Asch som hade hoppats 
kunna visa att människor är rationella och inte så lätt låter sig påverkas av 
andras åsikter (i Leyens & Corneille, 1999). Drygt 76% av deltagarna uppvisade 
vid någon av de tolv kritiska uppgifterna konformitet genom att följa gruppen 
och svara felaktigt (Forsyth, 2006). I genomsnitt konformerade deltagarna vid 
nästan 37% av de kritiska uppgifterna och endast 24% av deltagarna uppvisade 
inga tecken på konformitet. Detta kan jämföras med kontrollsituationen utan 
social påverkan där 99% av svaren var korrekta (Leyens & Corneille, 1999). I 
intervjuer efter experimentet visade det sig att de flesta deltagarna visste att 
svaren de hade givit var fel men att de hade varit osäkra på sin egen förmåga, 
betvivlat sin synskärpa, och funnit det pinsamt att gå emot gruppens åsikt 
(Mook, 2004). De som hade konformerat underskattade dessutom i vilken 
utsträckning de hade följt den felaktiga gruppnormen, de såg sig som mer 
självständiga än de i själva verket hade varit (Zimbardo, 2007).

Vid senare variationer av sitt experiment visade Asch att graden av 
konformitet inte påverkas av gruppstorleken om majoriteten är enad. En ensam 
person uppvisade ungefär samma nivå av konformitet när personen mötte en 
enad grupp på tre personer som när denne mötte en enad grupp på 14-16 
personer (Forsyth, 2006; Mook, 2004). Genom att vid en variation av 
originalexperimentet låta en medhjälpare säga emot gruppen och ge rätt svar 
sänkte Asch graden av konformitet till 6% (Mook, 2004). När han lät en 
medhjälpare uppge ett svar som var mer fel än majoritetens sjönk även då 
graden av konformitet varför Asch drog slutsatsen att det räcker med att någon 
överhuvudtaget bryter majoritetens konsensus för att konformiteten ska sjunka.

Denna slutsats har dock till viss del ifrågasatts av Allen och Levine (1968, 
1969). I deras studier fick deltagarna socialt stöd vid besvarandet av tre olika 
typer av frågor: perceptuella, informationsmässiga, samt attitydmässiga. Det 
sociala stödet utgjordes av att en medhjälpare i studien antingen uppgav det 
korrekta svaret eller ett mer felaktigt svar och på så sätt bröt gruppens 
konsensus. Detta visade sig genomgående sänka konformiteten vid perceptuella 
och informationsmässiga frågor, dock inte gällande attitydfrågor. Vid 
attitydfrågor sänktes konformiteten när det fanns socialt stöd för svaren som 
stämde med individens åsikt men konformitetsnivån påverkades inte när det 
sociala stödet gällde ett svar som var mer extremt "felaktigt", det vill säga mer 
avvikande från deltagarens åsikt än majoritetens åsikt. Allen och Levine 
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spekulerade kring att detta kunde bero på att det vid de tidigare typerna av frågor 
(precis som vid Asch experiment) bara funnits ett korrekt svar. När gruppen var 
oenig förkastade individen den som en korrekt referensgrupp eftersom någon del 
av den måste ha svarat fel då det bara fanns ett rätt svar. Vid den senare typen av 
frågor, attitydfrågor, kunde det däremot finnas flera olika typer av korrekta svar, 
varför socialt stöd inte spelade lika stor roll eftersom gruppens enighet inte var 
lika viktig. Majoriteten kunde fortfarande ha rätt och därmed utgöra en 
referensgrupp. 

I ett senare experiment visade Allen och Levine (1971b) att det sociala stödet 
sänkte konformiteten vid visuella uppgifter enbart om deltagarna uppfattade 
personen som kompetent, inte om denne föreföll välja sina svar slumpmässigt på 
grund av en kraftigt nedsatt synförmåga. Detta stärkte deras hypotes att socialt 
stöd sänker konformiteten på grund av att detta utgör en enskild bedömning av 
verkligheten, inte för att det bryter konsensus i gruppen eller förhindrar social 
isolering. Det har också visat sig att det sociala stödet uppfattas olika beroende 
på när i svarsordningen det kommer, något som skulle kunna påverka styrkan i 
det (Morris & Miller, 1975). 

Asch experiment är idag klassiska och har haft en betydande effekt på 
forskning inom gruppsykologi (Levine, 1999). I en metaanalys av Bond och 
Smith (1996) där endast studier som antingen replikerat Asch experiment eller 
varit mycket snarlika inkluderades uppgick antalet till 133 studier. Slutligen kan 
sägas att Asch såg konformitet som ett rationellt svar då en persons erfarenhet är 
att andra personer tidigare har gett värdefull information och eftersom alla i 
situationen svarar på samma stimuli bör deras åsikt väga tungt (i Levine, 1999). 
Han menade dock inte att konformitet därmed alltid leder till rätt svar.

Newcomb och Crutchfield. Ett exempel på konformitet sett över tid kan 
sägas finnas i Newcombs studie om politisk attityd hos kvinnliga studenter på 
Bennington college i USA (Forsyth, 2006; Mook, 2004). Newcomb lade märke 
till att studenterna ofta kom från konservativa hem men över tid blev mer 
liberala ju längre de studerade vid Bennington. Vid 1936 års presidentval röstade 
cirka 60% av förstaårseleverna konservativt medan de som läst längre vid 
Bennington röstade mer liberalt, bara 15% av dem röstade konservativt (Forsyth, 
2006). Newcomb menade att detta berodde på att de nya eleverna hade sin 
konservativa familj som referensgrupp men över tid skiftade till att se de äldre, 
mer liberala, studenterna och lärarna som sin referensgrupp. Förändringen höll i 
sig över tid vid uppföljningsmätningar 25 och 50 år senare och även då visade 
det sig att de som läst vid Bennington var mer liberala, denna gång jämfört med 
deras systrar (Mook, 2004). Detta kan ses som en konverterande form av 
konformitet där social påverkan skapade förändringen medan socialt stöd i form 
av mer liberala vänner och makar bibehöll den.
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Crutchfield utvecklade Asch experiment för att kunna testa flera deltagare 
samtidigt genom en apparatur där fem deltagare befann sig i bås med skärmar åt 
sidorna (Crutchfield, 1955). Frågorna projicerades på väggen framför båsen och 
deltagarna trodde att lampor i båsen representerade de andras svar. Egentligen 
var det dock en experimentledare som styrde vilka lampor som tändes i båsen. 
Crutchfield ansåg att Asch metod försvårades av kravet på medhjälpare och att 
bara en individ kunde testas åt gången. Genom denna apparatur kunde han testa 
fem personer samtidigt utan några medhjälpare. Därför har många senare studier 
valt denna metod för att undersöka konformitet (Leyens & Corneille, 1999).

Enligt Bond och Smith (1996) finns vissa problem med att jämföra Asch och 
Crutchfields experimentsituationer och det finns vissa tecken på att 
konformiteten kan ha varit högre i Asch experiment. Bond och Smith antog att 
detta kunde bero på att dessa deltagare mötte gruppen öga mot öga men 
påpekade samtidigt att skillnaderna bör tolkas med försiktighet. I sin studie fick 
Crutchfield (1955) deltagare som konformerade i cirka 30% av fallen. På 
enskilda stimuli, särskilt när de var diffusa eller omöjliga att svara på, 
konformerade upp till 79% av deltagarna. Även på frågor om deras karaktär 
kunde 37% av deltagarna ge konformerande svar.

I en variant av Crutchfields studie påstods deltagarna få veta rätt svar av 
testledaren efter varje stimuli (Crutchfield, 1955). Testledaren uppgav dock 
samma felaktiga svar som den simulerade majoriteten och denna gruppåverkan i 
kombination med en auktoritets påverkan gjorde att deltagarna uppvisade 
stigande nivåer av konformitet ju längre experimentet fortskred. Den förhöjda 
konformitetseffekten uteblev dock vid frågor om attityd. Ett annat experiment 
som påvisat hur en auktoritet kan orsaka konformitet är Stanley Milgrams 
studier om lydnad.

Milgram. Milgrams klassiska experiment om lydnad och auktoritet utfördes 
genom att ovetande försökspersoner uppmanades att utdela elchocker av ökande 
grad till en annan person (en införstådd skådespelare; Milgram, 1974). Av de 
första 40 deltagarna fortsatte 26 (65%) hela vägen och gav stötar på 450V, trots 
att de uppvisade stort obehag i situationen. Under ett års tid utförde Milgram 19 
olika varianter av experimentet där han bland annat manipulerade närheten till 
den som skulle få elchockerna och till försöksledaren, lade till en oenig 
försöksledare, lät kvinnor delta och flyttade studien från universitetsområdet 
(Zimbardo, 2007). Antalet lydiga försöksdeltagare som gav maxstöten varierade 
mellan 10% och 90% beroende på situationen. Milgram (1974) ansåg inte att 
hans studie tydde på konformitet utan lydnad. Han menade att lydnad till 
skillnad från konformitet innefattar en hierarki, ett explicit krav, inte enbart är en 
imitation och har en annan grad av frivillighet. Han menade vidare att personer 
som konformerat ofta vill förneka detta då de har svårt att undanförklara sitt 
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frivilliga agerande medan de som har följt order vill framhäva att de lyder order. 
Lägst nivå av lydnad i hans studie uppvisade deltagare som arbetade 
tillsammans med två deltagare (införstådda medhjälpare) som avbröt sitt 
deltagande. Detta tyder enligt Mook (2004) på en parallell med 
konformitetsforskningen som har visat att en oenig majoritet sänker 
konformiteten eller, i detta fall, lydnaden. Nail et al. (2000) menade dock att 
detta inte var vanlig konformitet utan disinhibitory contagion (att en annan 
person fungerar som förebild) då deltagaren privat redan ville avbryta 
experimentet och de andra deltagarnas vägran öppnade upp för möjligheten att 
avbryta. 

Varför konformitet? 
Asch urskiljde tre processer som orsakar konformitet och två som leder till 

icke-konformitet (Levine, 1999). Konformitet uppkommer enligt Asch genom en 
ändrad perception (omedvetet), ändrad bedömning (utifrån lågt självförtroende 
och tilltro till majoriteten) eller ändrad handling (för att bli accepterad). 
Gällande icke-konformitet såg han att personer uppvisade självständighet med 
självförtroende (och stod ut med att vara ensamma) eller självständighet utan 
självförtroende (utifrån ett upplevt krav på att korrekt återge sin subjektiva 
åsikt). Senare forskning har visat att individer gör en kognitiv omstrukturering 
av stimuli under krav på konformitet för att antingen medvetet eller omedvetet 
övertala sig själv om att majoritetens svar är rätt och därmed öka chansen till 
konformitet. Detta kan även ske i efterhand för att rättfärdiga ett konformerande 
beteende (Levine, 1999), vilket stämmer med Milgrams iakttagelse om att vilja 
bortförklara sin konformitet (Milgram, 1974). 

Graden av uppvisad konformitet kan också bero på två motsatta krafter, 
kravet att konformera och kravet att vara självständig (Ross, Bierbrauer & 
Hoffman, 1976). Då det senare kravet minskar när uppgiften blir svårare eller 
bedömningen mer subjektiv skulle det kunna vara en orsak till att sådana 
uppgifter ofta leder till en högre grad av uppvisad konformitet.

Sociala orsaker. Konformitet kan användas för att uppfylla flera sociala 
motiv; att svara korrekt, för att öka sin tillhörighet eller för att öka eller skydda 
sin självkänsla (Cialdini & Goldstein, 2004). Att till exempel konformera för att 
öka sin tillhörighet kan ske både medvetet och omedvetet. Medveten 
konformitet kan ske för att få social acceptans och stärka relationella band. 
Konformerandet kan också ske omedvetet genom att till exempel införliva och 
imitera gruppens ansiktsuttryck, gester och språk. 

I vissa fall kan personer vara osäkra på vad de bör tycka eller göra och kan då 
se till vad en grupp som upplevs kompetent gör (Hornsey, Majkut, Terry & 
McKimmie, 2003). Inflytande till följd av att gruppen används som ett logiskt 
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stöd i beslutsfattandet utgör ett informerat inflytande. Personer kan också 
påverkas av majoriteten för att de vill passa in i gruppen och undvika att sticka 
ut, vilket utgör ett normativt inflytande. Informerat inflytande sker alltså när 
personen använder referensgruppen för att hitta rätt svar och normativt 
inflytande när personen rätter sig efter gruppen för att passa in. Ett bevis på den 
senare varianten är till exempel forskning som har visat att personer uppvisar 
mer konformitet offentligt än privat. Samtidigt flyter informerat och normativt 
inflytande ofta in i varandra och det kan vara svårt att särskilja dem både 
teoretiskt och empiriskt (Cialdini & Goldstein, 2004). 

En stor del av konformitetsforskningen bygger på omdömen om visuella 
stimuli där det för individen kanske inte har varit så viktigt om denne uppvisar 
konformitet eller ej (Hornsey et al., 2003). I en studie där deltagarna utsattes för 
majoritetens påverkan gällande moraliska frågor uppvisade deltagarna en lägre 
grad av konformitet och mer självständighet. Hornsey et al. menade att detta till 
viss del kunde bero på att offentliga beteenden kan vara ett sätt att definiera sig 
själv, varför det blir en psykologisk belastning att konformera till motsatsen av 
värderingar som individen upplever som viktiga. Individens identitet är på så 
sätt viktig både när det gäller konformitet och icke-konformitet. Samtidigt har 
Allen och Levine (1971a) påvisat konformitet gällande preferenser vid val av 
kända personer och bilder. Det kan dock tänkas att dessa preferenser inte var lika 
viktiga för individens identitet som de moraliska frågor som Hornsey et al. 
(2003) undersökte.

Samtidigt visade några studier att om en person tidigare hade haft starka 
åsikter mot det majoriteten i situationen förespråkade tog individen större 
hänsyn till normativt inflytande och konformerade för att passa in (Cialdini & 
Goldstein, 2004). Om individens tidigare motstånd mot majoritetens åsikt hade 
varit av moderat eller ringa vikt berodde konformitet istället mer på informativt 
inflytande. 

En annan social orsak verkar också kunna vara relationen till gruppen (Lott 
& Lott, 1965). Konformiteten ökade om referensgruppen upplevdes positivt och 
trycket mot konformitet var högre i sammansvetsade grupper. Även om en 
individ inte var attraherad av en grupp och inte delade dess åsikter kunde 
konformiteten öka om personen var tvingad att fortsätta vara en del av gruppen 
(Kiesler & Corbin, 1965). Förmodligen skedde detta för att slippa den 
psykologiska börda det kunde innebära för en individ att vara en del av en grupp 
som denne egentligen ogillade och vars åsikter personen inte delade.

Enligt en teori av Latané och Wolf (1981) är det ingen kvalitativ skillnad på 
hur majoriteter och minoriteter påverkar en individ utan skillnaden är 
kvantitativ. De menade att trycket mot konformitet ökar med styrkan hos, 
närheten till, samt antalet personer i majoriteten. Denna teori fick stöd av en 
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studie som visade att konformiteten ökade om förespråkarna sågs som 
representanter från flera olika grupper istället för endast en grupp (Wilder, 
1977). Det var alltså den upplevda mängden grupper som påverkade 
konformiteten, inte huruvida individen upplevde dem som hög- eller 
lågkvalitativa.

Personlighetsmässiga orsaker. Tendensen att skuldbelägga sig själv snarare 
än andra samt dåligt självförtroende har visat sig kunna öka graden av 
konformitet (Costanzo, 1970). Personer som lade orsaken till händelser utanför 
sin egen kontroll, och till exempel hänvisade till tur, öde eller slump uppvisade 
mer konformitet än de som ansåg att de själva hade kontroll (Larsen, Triplett, 
Brant & Langenberg, 1979).

Konformitet kan också ha samband med personlighetsdragen i 
personlighetsteorin big five, i alla fall om dessa personlighetsdrag delades in i 
två kategorier; stabilitet (där känslomässig stabilitet, vänlighet och 
målmedvetenhet var mest framträdande) samt plasticitet (utåtriktning och 
öppenhet; DeYoung, Peterson & Higgins, 2002). En person som låg högt på 
stabilitet men lågt på plasticitet uppvisade generellt en högre grad av 
konformitet än en person som låg lågt på stabilitet och högt på plasticitet. 

Biologiska orsaker. Med hjälp av hjärnavbildningstekniken fMRI 
undersöktes 32 deltagare i en variant av Asch experiment för att kartlägga vilka 
delar av hjärnan som aktiverades vid konformitet (Berns et al., 2005). 
Deltagarna skulle avgöra om par av abstrakta, tredimensionella figurer på en 
dataskärm utgjorde samma figur, fast vriden, eller ej. Uppgifterna ansågs 
medelsvåra och fyra andra deltagare som egentligen var skådespelare besvarade 
samma uppgifter och den riktiga deltagaren fick ibland se deras svar och ibland 
inte. Samma experiment repeterades sedan för varje deltagare fast de andra 
svarande var då fyra datorer som sades använda enkla matematiska beräkningar 
för att ta reda på om figurerna var likadana eller ej. 

I kontrollfrågorna, när deltagarna inte fick se andras eller datorernas svar 
svarade de i genomsnitt fel på 13% av figurerna (Berns et al., 2005). När 
deltagarna fick se andras felaktiga svar ökade antalet felsvar till 41% och till 
32% när de såg datorernas felaktiga. Kontrollfrågorna användes som baslinje för 
varje individs hjärnaktivitet vid lösandet av uppgifterna. Genom att sedan mäta 
skillnaden mellan aktivitet när personen konformerade till gruppen respektive 
datorerna kunde forskarna få fram eventuella skillnader i hjärnaktivitet som 
härstammade från social konformitet, det vill säga påverkan av människor. 

Resultaten visade att social konformitet påverkade samma områden i hjärnan 
som användes för att lösa själva uppgiften (Berns et al., 2005). Alla förändringar 
återfanns i parietal- och occipitalloben vilket kan tyda på att konformiteten i 
detta experiment främst hade påverkat deltagarnas perception och alltså inte 

9



verkade bero på en vilja att följa gruppen för att undvika social isolation. När 
deltagarna fick information om andras svar (oavsett om det var datorer eller 
människor) minskade aktiviteten i systemet som användes för att lösa uppgiften. 
Detta trots att deltagarna i formulär efter experimentet angav att de ansåg sig ha 
kommit fram till de, felaktiga, svaren på egen hand. Den del av hjärnan som 
främst aktiverades när deltagarna inte uppvisade konformitet var amygdala. 
Amygdala har i tidigare studier visat sig aktiveras mer vid negativa känslolägen 
än vid positiva känslolägen (LeDoux, 2000). Att stå upp mot majoriteten verkar 
enligt Berns et al. (2005) därmed kunna innebära en mätbar, känslomässig 
belastning.

Kulturella och andra skillnader 
Det finns skillnader mellan graden av konformitet i olika länder då 

exempelvis kineser och brasilianare uppvisar mer konformitet än amerikaner 
(Bond & Smith, 1996). Detta kan vara ett uttryck för att individualistiska 
kulturer konformerar mindre än kollektivistiska kulturer, vilket var den starkaste 
korrelationen i en metaanalys av Bond och Smith (1996). Denna kulturella 
skillnad i konformitet kan även påverka vardagliga beslut, vilket visades i ett 
experiment där deltagare från kollektivistiska kulturer valde en penna som 
liknade majoriteten av pennorna medan deltagare från individualistiska kulturer 
valde den penna som var unik (Kim & Markus, 1999). Ytterligare ett exempel på 
kulturella skillnader är att amerikanska studenter värderade en person som 
konformerat mer negativt än en person som var självständig i en 
konformitetssituation (Morris & Miller, 1975). Mycket amerikansk 
konformitetsforskning har lyft fram konformitetens negativa konsekvenser men 
även om det i USA finns en strävan efter att vara unik och vilja bryta mot 
normer utgör paradoxalt och ofrånkomligt detta en ny norm som de istället 
konformerar till (Kim & Markus, 1999).

Könsskillnader. Många studier har funnit stöd för att det funnits en 
genomgående skillnad i konformitet mellan kvinnor och män, där kvinnor 
generellt har uppvisat mer konformitet (Bond & Smith, 1996). Meningarna går 
dock isär då könsskillnaderna enligt Eagly och Carli (1981) ofta har mycket små 
effektstorlekar. Lesser och Abelson (i Allen & Levine, 1969) ansåg att skillnaden 
berodde på att konformitet bland kvinnor är en del av den förväntade könsrollen 
medan variationen hos män mer beror på personlighetsfaktorer. I till exempel ett 
experiment av Allen och Levine (1969) valde kvinnorna på subjektiva frågor en 
kompromiss trots närvaron av socialt stöd, förmodligen för att inte alliera sig 
med det sociala stödet och därmed helt bryta med majoriteten. En studie av 
Eagly, Wood och Fishbaugh (1981) har dock visat, när deltagarna trodde att 
svaren övervakades, att männen minskade sin konformitet och uppvisade mer 
icke-konformitet. Det var alltså inte kvinnorna som ökade sin konformitet utan 
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männen som sänkte sin. Förutom att distansera sig från gruppen genom icke-
konformitet uppfattade också männen andra gruppmedlemmar som mindre 
ärliga när svaren övervakades. En anledning till skillnaden i konformitet kan ha 
varit att icke-konformitet genererade mer uppmärksamhet, ett faktum som 
innebar risk för exklusion men även möjlighet till ledarskap. Då män generellt 
tillskrivs en högre status än kvinnor i en ny gruppkonstellation var deras risk för 
exklusion mindre vid icke-konformitet, varför de kunde ha mer att vinna på den 
ökade uppmärksamheten än kvinnor. Män ökade däremot sin konformitet när 
gruppen de konformerade till bestod av högstatuspersoner jämfört med en grupp 
med mer jämbördig status (Larsen et al., 1979).

Konformitetsforskning har inte alltid tagit hänsyn till betydelsen av kön hos 
den påverkande gruppen eller att innehållet i uppgifterna kan påverka faktisk 
och upplevd kompetens utifrån könsnormer (Javornisky, 1979). En annan kritik 
har varit att studier som gjorts av manliga forskare har visat signifikant större 
könsskillnader än studier genomförda av kvinnliga forskare (Eagly & Carli, 
1981). Detta skulle kunna ha haft sin grund i en önskan hos forskarna att 
framhäva det egna könet som individualistiskt och det motsatta könet som 
konformerande. Enligt Eagly och Carli väcker detta tvivel om könsskillnaderna i 
konformitetsforskning.

En teori om hur födelseordning och kön påverkar graden av konformitet 
utvecklades av Bragg och Allen (1970). De menade att konformitet var ett mer 
förväntat beteende hos kvinnor än hos män och att förstfödda i större 
utsträckning använder vuxna som förebilder för sitt kön medan senarefödda 
använder de äldre syskonen och jämnåriga som förebilder för sitt kön. De 
testade sin teori i ett experiment där jämnåriga utgjorde referensgrupp och den 
gav stöd åt deras hypoteser. 

Åldersskillnader. Flera studier har funnit att konformiteten ändras under 
barns utveckling (Allen & Newtson, 1972; Costanzo, 1970; Walker & Andrade, 
1996). Resultaten är dock motstridiga mellan olika studier. I en studie låg 
konformiteten i 7-8 årsåldern på cirka 30% innan den ökade till cirka 50% i 12-
13 årsåldern för att sedan gradvis sjunka till cirka 45% i 16-17 årsåldern och 
cirka 35% vid 19-21 års ålder (Costanzo, 1970). Detta skulle ha kunnat bero på 
att mindre barn är mer familjeorienterade men under skolåren blir alltmer 
orienterade gentemot jämnåriga kamrater vilket höjde graden av konformitet när 
dessa användes som referensgrupp. Detta fick stöd av att konformiteten till en 
referensgrupp med enbart vuxna sjönk med barnens stigande ålder (Allen & 
Newtson, 1972). Att konformiteten sedan sjönk igen efter 12-13 årsåldern skulle 
ha kunnat bero på att barnen blev allt mer självsäkra med stigande ålder även om 
jämnåriga kamrater fortsatte att vara den viktigaste referensgruppen (Costanzo, 
1970). Situationsbundna faktorer kan således ha påverkat mer än ålder och 
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mognadsnivå (Allen & Newtson, 1972). I en nyare studie fanns konformiteten 
sjunka gradvis från 85% hos 3-5 åringar till 0% hos 15-17 åringar (Walker & 
Andrade, 1996). Skillnaderna mellan studierna skulle enligt Walker och Andrade 
kunna bero på om studierna använt tydliga eller otydliga stimuli, där tydliga 
stimuli användes i den senare studien och otydliga i de tidigare. Enligt dem kan 
skillnaden också ha sin grund i kulturella förändringar över tid då det skiljer 
drygt 20 år mellan studierna.

Effekter av konformitet 
Det kan vara motiverat att ställa sig frågan om det gör något att personer 

uppvisar konformitet? Som Bond och Smith (1996) beskrev såg synen på 
begreppet olika ut i olika delar av världen där det i kollektivistiska kulturer är 
mer positivt än i individualistiska kulturer. All konformitetsforskning skulle 
också kunna bortförklaras med att den bara har uppvisats i experimentmiljö där 
deltagare inte har brytt sig om uppgifterna och därmed har kunnat tänka sig att 
följa majoriteten även om denna uppenbarligen haft fel. Exempelvis visade den 
ovan nämnda studien av Hornsey et al. (2003) att konformiteten sjönk när det 
gällde individers moraliska övertygelse. Ett motsatt resultat fann dock Baron, 
Vandello och Brunsman (1996). 

I två studier jämförde Baron et al. (1996) dels svårighetsgrad på uppgifter 
men även vikten av uppgiften och därmed motivationen till att prestera så bra 
som möjligt. Deltagarna trodde antingen att det var en första pilotstudie som 
skulle testa stimuli eller en skarp studie om ett system som inom kort skulle tas i 
bruk över hela landet. Konformiteten sjönk på de enkla uppgifterna när 
motivationen till att prestera så bra som möjligt ökades. Andelen som 
konformerade halverades från cirka 30% till cirka 13%. Fortfarande kvarstod 
dock en konformitetsnivå på 13%, trots att det var uppenbart vilket som var rätt 
svar och det fanns stor anledning till att svara så korrekt som möjligt. 
Konformiteten ökade dessutom när uppgiften var både svårare och viktigare. 
Deltagarna uppvisade i efterhand en ökad säkerhet på svaren i de fall då de 
konformerat på svåra och viktiga stimuli. En orsak till detta kan enligt Baron et 
al. vara att sociala ledtrådar blev viktigare när uppgiften var svårare, vilket 
gjorde det mer motiverat att följa majoriteten. Så länge avgörandet var svårt och 
de som påverkade uppvisade självsäkerhet och en enad front ökade detta 
konformiteten och självförtroendet gällande felaktiga, konformerande val. 

Resultatet gav stöd åt teorin om fenomenet groupthink (Baron et al., 1996). 
Groupthink, grupptänkande, är kortfattat när en grupp under press, som ska fatta 
viktiga beslut, skapar en falsk enighet och skärmar av sig från omvärlden vilket 
ofta leder till ohållbara beslut (Egidius, 2005). Ytterligare ett exempel på att 
konformiteten kan öka vid press är att graden av uppvisad konformitet steg i ett 
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experiment där individerna påmindes om sin egen dödlighet (genom att få 
berätta om sina tankar kring denna; Renkema, Stapel & Van Yperen, 2008). 

En prestationseffekt av konformitet påvisades i ett minnestest där arbete i 
låg- eller högpresterande grupper ledde till konformitet där medlemmar sänkte 
respektive höjde sin minnesprestation för att ligga i linje med referensgruppen 
(Reysen, 2003). Den höjda eller sänkta prestationen jämfört med prestation 
innan konformitetspåverkan kvarstod också sedan trycket mot konformitet 
försvunnit. Effekten påminner om Sherifs test med ljuspunkter, där 
konformitetsnormen kvarstod efter att gruppen avlägsnats (Forsyth, 2006). Båda 
är exempel på att konformitetstryck kan leda till konvertering och därmed få 
större konsekvenser på lång sikt än tillfällig följsamhet.

Utifrån konformitetens samband med personlighetsdragen i stabilitet verkade 
konformitet leda till mindre stress, osäkerhet och fientlighet men också minskad 
flexibilitet i nya situationer (DeYoung et al., 2002). Att genom konformitet söka 
stöd i omgivningen kan vara bra men problem skulle kunna uppstå om 
omgivningen är ohälsosam. Exempelvis kan en extremt nationalistisk och 
fördomsfull omgivning leda till intolerans mot personer som inte delar den egna 
kulturen. En ökad grad av social konformitet har i en studie visat sig ha ett 
samband med en ökad grad av fördomsfullhet när målgruppen för fördomarna 
ansågs hota den sociala sammanhållningen (Feldman, 2003). 

En mer positiv effekt av konformitet kan ses vid donationer till välgörenhet 
då konformitet i en studie påvisades påverka ekonomiskt beteende och andras 
donationer kunde fungera som en förebild (Bardsley & Sausgruber, 2005).

Icke-konformitet
Om en person uppfattar en attityd som populär ökar chansen att personen 

börjar dela denna attityd (Conway & Schaller, 2005). Detta bygger på ett logiskt 
resonemang där ett populärt alternativ likställs med ett bra alternativ. Denna 
uppfattning kunde dock radikalt ändras i en studie om personen fick veta att en 
auktoritet befallde personerna att välja ett visst alternativ. Den grundläggande 
uppfattningen om orsaken till populariteten var nämligen viktig hos deltagarna. 
Istället för att bero på individuella, fria val och därmed utgöra bevis på 
alternativets överlägsenhet kunde en auktoritets befallning tyda på att 
alternativets popularitet enbart var ett uttryck för lydnad. Även om detta inte 
påverkade lydnaden av auktoriteten så minskade det på sikt auktoritetens 
inverkan. Att explicit uppmana till konformitet skulle enligt Conway och 
Schaller således kunna få motsatt effekt.

Andra faktorer som har visat sig öka icke-konformiteten är om en individ 
både kan hållas ansvarig för sitt val och är resultatinriktad i sitt arbete (Quinn & 
Schlenker, 2002). Det krävdes dock båda faktorerna då endast en inte ökade 
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icke-konformiteten. 
En kulturell skillnad i antikonformitet, alltså att svara fel när gruppen 

egentligen svarar rätt, visade sig i ett Asch-liknande experiment i Japan (Frager, 
1970). Asch hittade aldrig någon antikonformitet i sina experiment men i denna 
undersökning var det lite drygt en tredjedel av deltagarna som någon gång 
uppvisade antikonformitet. Detta skedde oftast innan gruppen hade börjat svara 
felaktigt, varför det kanske kan tolkas som ett antinormativt beteende, något som 
var vanligt bland japanska studenter då studien genomfördes. Detta utgör en 
påminnelse om att beteenden som konformitet och icke-konformitet alltid måste 
sättas i relation till de sammanhang i vilka de sker. Det tycks till exempel ha 
skett en viss minskning av graden av konformitet över tid sedan studierna på 
1950-talet (Bond & Smith, 1996).

Om konformitetsforskningen
Ett problem med konformitetsforskning kan vara att det är svårt att beforska 

då deltagarna, som måste hållas ovetandes om studiens egentliga syfte, kan vara 
misstänksamma (Bond & Smith, 1996; Stang, 1976). I de få studier som har 
rapporterat misstänksamhet hos deltagarna har en ökning över tid kunnat 
observeras, något som skulle kunna förklara varför konformiteten verkar sjunka 
över tid (Stang, 1976). Misstänksamma deltagare uppvisade oftast mindre 
konformitet och många av de skillnader som sågs mellan deltagares konformitet 
kunde till viss del härröra från varierande misstänksamhet. 

Ett annat problem med konformitetsforskning kan vara att fokus till stor del 
har varit på negativa aspekter av människors beteende, det vill säga när 
deltagare inte levt upp till samhällets etiska normer (Krueger & Funder, 2004). 
Ett exempel som tydliggör fokuseringen på det negativa inom socialpsykologisk 
forskning är att det i Asch experiment var en konformerande minoritet på cirka 
30% som lyftes fram (Hodges, 2004). Hade motsvarande minoritet lyfts fram i 
Milgrams forskning hade det varit de som inte löd order utan avbröt sitt 
deltagande som stått i fokus. Denna nolltolerans mot avvikelser kan enligt 
Krueger och Funder (2004) bero på att forskarna vill visa oväntade, spännande 
resultat men frågan är om ny forskning inom området har samma nyhetsvärde 
som tidigare eller om fokus istället ska ligga mer på mekanismerna bakom 
konformitet och lydnad? 

Social interaktion på Internet
Detta avsnitt inleds med en genomgång av två teorier om social interaktion 

på Internet. Med dessa som grund presenteras sedan forskning om grupper på 
Internet och de skillnader som finns i kommunikation via datorer och Internet 
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jämfört med att kommunicera öga mot öga.

Equalization theory
Dubrovsky, Kiesler och Sethna (1991) förde i sin teori, equalization theory, 

fram att kommunikation via datorer (t.ex. över Internet) leder till en 
statusutjämning i grupper. De menade att social status som hierarkier i grupper 
skapas av gruppens samspel och sociala strukturer. Exempelvis tillskrivs 
gruppmedlemmar status utifrån den sociala position i samhället som deras kön, 
etnicitet, ålder, fysiska utseende samt arbete ger dem. I studier visades att den 
sociala statusen påverkade kommunikationen både mellan och inom olika 
statusgrupper. Personer inom samma statusgrupp skyddade gärna varandra vilket 
kunde leda till att de inte tog lika stor hänsyn till åsikter som personer från andra 
statusgrupper förde fram. Individer med hög status talade oftare, mer uppriktigt 
och hade mer kontroll över mötens agenda än personer med lägre status. Denna 
skillnad i kommunikation krävde dock att medlemmarna var medvetna om 
statusskillnaden och kunde uppmärksamma den antingen genom fysiska 
aspekter eller genom beteenden.

Då denna statusskillnad ofta inte är synlig i kommunikation via datorer kan 
detta leda till en minskad statusskillnad jämfört med kommunikation i 
verkligheten där statusmarkörer kan vara mer tydliga enligt Dubrovsky et al. 
(1991). Den minskade statusskillnaden i kommunikation via datorer skulle 
kunna bero på att personer inte blir lika nervösa över hur andra ska bemöta deras 
förslag då personerna inte befinner sig i den omedelbara närheten samt att 
personen inte får lika mycket påminnelse om hur många åhörare som finns och 
därmed inte tänker på hur många som kommer att läsa det personen skriver. 
Antalet diskussionsinlägg visade sig vara mer jämt fördelat mellan deltagare om 
diskussionen skedde via datorer. Att detta kunde bero på avsaknaden av 
statusskillnader mellan deltagare som kommunicerar via datorer fick stöd av ett 
experiment av Dubrovsky et al.

Denna studie är från 1991, innan Internet slog igenom på allvar, och 
Dubrovsky et al. (1991) resonerade kring att ju mer information om social status 
som personer vid datorkommunikation får tillgång till, desto mer kan detta 
påverka deras beteende i enlighet med de sociala strukturer som finns i vanliga 
grupper. 

Social identitiy model of deindividuation effects
En teori som till stor del motsäger equalization theory är social identity  

model of deindividuation effects (SIDE; Postmes, Spears & Lea, 1999). Den är 
en vidareutveckling och anpassning av ett socialt identitetsperspektiv till 
kommunikation via datorer och Internet (Postmes, Spears & Lea, 2000). Utifrån 
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ett socialt identitetsperspektiv anses varje individ ha flera olika sociala 
identiteter kopplade till olika grupper som denne växlar mellan beroende på 
situation. Individen kommer att följa de normer som personen upplever delas av 
den grupp som personen i den aktuella situationen identifierar sig med. SIDE-
modellen inkluderar ytterligare en aspekt: om gruppmedlemmarna ses som en 
helhet i form av gruppen eller som individer (Postmes et al., 1999). Den sociala 
identifikationen med gruppen kommer att vara starkast om gruppen ses som en 
helhet. Om varje gruppmedlem däremot ses som en unik individ minskar 
betydelsen av gruppen som en samlad enhet och i förlängningen vikten av 
identifikationen med gruppen för individen.  

Anonymiteten på Internet kan ofta göra att individer i uppkopplade grupper 
inte kan särskiljas lika mycket från varandra som individer i en grupp som möts 
i verkligheten (Postmes et al., 1999). Detta skulle enligt SIDE-förespråkarna 
kunna leda till att internetgrupper betraktas på gruppnivå och att gruppen 
därmed ökar i betydelse för medlemmarnas identitet. Fokus skiftas från 
individuella skillnader inom gruppen till de, för gruppen, gemensamma 
faktorerna i medlemmarnas sociala identitet. Genom detta fokus på gruppens 
gemensamma identitet ökar chansen att en individ kategoriserar sig som medlem 
av gruppen och därmed identifierar sig med denna i en ökad utsträckning.

Equalization theory, vars förespråkare menade att anonym kommunikation 
leder till mer jämlikhet mellan parter, har blandat stöd i forskning enligt Postmes 
et al. (1999). Ofta verkade anonyma kommunikationer öka skillnaderna, något 
som SIDE-förespråkarna menade kunde bero på att deltagarna själva tillskrev 
sig stereotyper och uppvisade dessa i samspel med andra. Ett exempel på hur 
fientlighet mellan grupper lättare uppstod i anonyma grupper visades i en studie 
där studenter interagerade med studenter med andra studieinriktningar. Intrycken 
av studenter med en annan studieinriktning var mer negativa vid anonyma 
diskussioner än när de fick se bilder av de andra deltagarna, detta trots att 
samtliga fick samma svar då det i båda fallen var ett datorprogram som svarade. 

Enligt Postmes et al. (1999) växte stödet för att anonym kommunikation via 
Internet ökar favoriseringen av den egna gruppen samt omfattningen av 
stereotypa beteenden och åsikter. Anonymitet verkar således kunna öka graden 
av identifikation med gruppen, mängden stereotypa beteenden samt fördomar 
om andra grupper (Postmes et al., 1999; Spears, Postmes, Lea & Wolbert, 2002).

Grupper på Internet
Den definition av grupper som kanske bäst stämmer in på internetgrupper är 

att en grupp anses finnas så länge dess medlemmar uppfattar att de tillhör en 
grupp utan att det krävs fysisk närhet till varandra (McKenna & Green, 2002). I 
en studie av McKenna och Green uppgav medlemmarna i grupper på Internet att 

16



de ofta upplevde en känsla av att vara nära varandra när grupperna samlades på 
nätet. En sådan känsla av närhet inom en grupp har också visat sig stärka 
sammanhållningen i gruppen (Rogers & Lea, 2005). 

Tidigare forskning om grupper som träffas i verkligheten visade att en grupp 
inte behövde ha ett gemensamt mål för att se sig som en grupp, utan att 
gruppkänsla och favorisering av den egna gruppen kunde uppstå även om 
gruppen var slumpvis indelad och tillfällig (Amichai-Hamburger, 2005; Brewer, 
2007). Favorisering av den egna gruppen behöver inte med automatik innebära 
negativa åsikter om andra grupper (Brewer, 2007). Att gruppkänsla uppstod i 
tillfälliga grupper gällde även grupper som enbart kommunicerade via Internet 
och även dessa virtuella grupper visade sig föredra sin egen grupp framför andra 
grupper (Amichai-Hamburger, 2005). 

I en studie av Bargh och McKenna (2004) uppgav deltagarna att de främst 
använde Internet för att kommunicera med andra människor via mail och att 
huvudorsaken till mailskrivande var för att upprätthålla interpersonella 
relationer. Det har enligt Bargh och McKenna hävdats att kommunikation via 
Internet är undermålig om den jämförs med interaktion öga mot öga och att 
internetkommunikation leder till ensamhet och depression för att banden med 
samhället försvagas. Att internetkommunikation skulle kunna leda till 
depression och ensamhet är också en synpunkt som media tagit fasta på i stor 
utsträckning, trots att senare forskning inte har funnit stöd för detta. Utifrån 
synsättet att internetkommunikation är sämre än vanlig kommunikation anses 
den ökade känslan av anonymitet leda till egocentriska beteenden som inte följer 
samhällets gängse regler. Ur ett modernare perspektiv anses däremot 
konsekvenser av internetkommunikation inte ligga i själva tekniken utan vara 
beroende av individernas mål och behov. Denna inställning har enligt Bargh och 
McKenna på senare år kombinerats med ett hänsynstagande till den sociala 
kontexten, då effekten av kommunikation via Internet anses bero både på mediet 
i sig och individerna som kommunicerar. Förespråkare till SIDE-teorin har 
exempelvis visat att även ganska enkla tekniska metoder, som enbart textbaserad 
kommunikation, kan skapa starka band av social tillhörighet inom grupper 
(Rogers & Lea, 2005).

En majoritet av de som använde internetkommunikation till att upprätthålla 
sociala kontakter ansåg i en studie att denna metod hade stärkt deras relationer 
och fungerade likvärdigt med att träffa personer öga mot öga (Bargh & 
McKenna, 2004). För internetanvändare var också gruppupplevelsen på Internet 
påtaglig och särskilt uppskattad av de som tillhörde en socialt stigmatiserad 
minoritet (Amichai-Hamburger, 2005). 

Flera studier har visat att personer som frekvent använder Internet tillbringar 
lika mycket tid med vänner och familj som de som inte använder Internet (Bargh 
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& McKenna, 2004). Den tid som ägnas åt Internet verkar inte påverka 
umgängestid utan ersätter snarare aktiviteter som att se på TV eller läsa 
tidningar. Vidare påminner de förhållanden som etableras på Internet till stor del 
om de som etableras öga mot öga gällande bredd, djup och kvalitet. Exempelvis 
uppgav i en studie 84% att deras internetrelationer var lika nära, viktiga och 
påtagliga som andra relationer (McKenna, Green & Gleason, 2002). Personer 
som i stor utsträckning använder Internet är också i högre grad engagerade i 
organisationer utanför Internet jämfört med de som inte använder Internet 
(Bargh & McKenna, 2004). Dessa fynd motsäger att internetanvändande i sig 
skulle leda till ensamhet och försvaga banden med omgivningen.

Anonymiteten på Internet kan skapa en liknande situation som när en person 
träffar en främling på ett tåg (McKenna et al., 2002). Många personer kan 
avslöja mer om sig själva inför en främling då denna personen inte har någon 
kontakt med deras övriga umgängeskrets och risken med att vara personlig kan 
därmed upplevas vara mindre. Denna öppenhet skapar en förutsättning för ett 
nära förhållande och till skillnad från en främling på till exempel ett tåg har 
personer ofta upprepad kontakt med främlingar som de träffar på Internet. Detta 
gör att personerna kan vara personliga med en främling men sedan också 
etablera en relation med denna person.

Förutom anonymiteten kan Internet bidra till en ökad öppenhet eftersom flera 
sociala hinder sätts ur spel (McKenna et al., 2002). Exempel på sådana hinder 
kan vara fysiskt utseende, stamning, blyghet och att känna sig obekväm i sociala 
situationer. Detta möjliggör för personer som inte anses tilldragande eller som 
saknar sociala färdigheter att påbörja en kontakt som sedan kan överleva det 
första fysiska mötet, hinder till trots. En studie som gav stöd åt detta gjordes av 
McKenna et al. (2002). Deltagare fick under två tillfällen på vardera 20 minuter 
lära känna en annan individ. En grupp träffade först en person på Internet som 
de sedan fick träffa i verkligheten. Den andra gruppen fick först lära känna en 
person i verkligheten för att sedan träffa samma person på Internet, omedveten 
om att det var samma person igen. Resultaten visade att efter båda träffarna hade 
de som först träffades över Internet ökat sitt tycke för den andra personen medan 
de som först träffades i verkligheten hade minskat sitt tycke för den andra 
personen. En signifikant skillnad mellan grupperna var också att de som först 
träffades över Internet gillade varandra mer efter första mötet än de träffades i 
verkligheten först.

Att det blir lättare att lära känna personer på Internet blir särskilt påtagligt på 
diskussionsforum där personer kan träffa andra med gemensamma intressen och 
åsikter, en faktor som har visat sig öka den mellanmänskliga attraktionen (Bargh 
& McKenna, 2004). I vanliga möten tar det ofta tid att säkerställa gemensamma 
intressen men på specialiserade diskussionsforum har personerna redan en 
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gemensam grund att utgå från vilket skulle kunna skynda på processen att lära 
känna den andra personen (McKenna et al., 2002). Grupper på Internet kan på så 
sätt fylla viktiga funktioner för människor där de har en chans att träffa 
likasinnade, speciellt för, i samhället, stigmatiserade grupper som inte har 
samma möjligheter att träffa andra medlemmar i sin grupp utanför Internet 
(Bargh & McKenna, 2004). 

Internet kan också föra med sig en fördel i minskade fördomar utifrån till 
exempel etnicitet, då den större anonymiteten inte alltid gör det klart för 
individer vilken etnicitet den andra personen har (Bargh & McKenna, 2004). 
Baksidan är dock att Internet även används för att sprida fördomar och samla 
rasister. Det är inte heller säkert att anonymiteten på Internet tar bort all 
information om en individ gällande kön, klass och etnicitet (Spears et al., 2002). 
Det finns till exempel forskning som har visat att en individs kön kan utläsas i 
texten personen skriver. På så sätt kan statusskillnader kvarstå på Internet.

Begränsningarna i mediet gör att mycket som sägs över Internet är öppet för 
tolkning och missförstånd, vilket gör att det blir stora skillnader i hur individer 
uppfattar personer de kommunicerar med (Bargh & McKenna, 2004). Problem 
med missförstånd kan till exempel uppstå då avsändare av mail förutsätter att 
mottagaren genast får tillgång till mailet. Om då mottagaren dröjer med ett svar 
kan detta tillskrivas negativa intentioner som respektlöshet, trots att dröjsmålet 
kanske beror på tidsskillnader eller har tekniska orsaker.

Anledningen till varför personer ibland väljer internetgrupper framför 
grupper i verkligheten är många (McKenna & Green, 2002). Det är till exempel 
lättare att hitta personer som delar samma intresse, särskilt om det är ett ovanligt 
eller mycket specialiserat intresse. En sökning visade att det fanns över två 
miljoner olika hemsidor med diskussionsforum (Dino, Reysen & Branscombe, 
2009), ett utbud som gör det lättare för människor att hitta likasinnade. Hos 
internetgrupper finns också en större tidsmässig flexibilitet då träffar inte måste 
stämma med alla medlemmars scheman, istället finns gruppen tillgänglig 24 
timmar per dygn och medlemmarna kan själva välja när på dygnet och i veckan 
de vill delta (McKenna & Green, 2002). Medlemmarna kan också dela 
gemensamma problem vilket har visat sig stärka attraktionen till en grupp. 
Dessutom tar frånvaron av fysisk miljö också bort de effekter som mötesmiljön 
innebär utifrån temperatur, inredning, personligt utrymme och placering i 
rummet. Eftersom det inte sker något fysiskt möte minskar också utseendets roll 
jämfört med vanliga grupper. I vanliga grupper kan utseende ofta vara en 
avgörande faktor för hur personer uppfattar varandra samt om en relation ska 
inledas och hur denna senare utvecklas.

Den ökade anonymiteten på Internet har både för- och nackdelar då andra 
ofta inte ses som unika individer (McKenna & Green, 2002). Den negativa sidan 
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är att detta kan leda till missförstånd, att grupper polariseras, ökad hotfullhet och 
aggression samt en känsla av minskat personligt ansvar (Dubrovsky et al., 
1991). Detta minskade ansvar kan i sin tur leda till att kommentarer en person 
gör över Internet är mer brutalt ärliga och otrevliga snarare än taktfulla och 
diplomatiska. Denna avidentifiering av andra personer kan dock även leda till 
positiva beteenden som ökad tillit till andra samt mer personliga och intima 
samtal (McKenna & Green, 2002). Ett exempel var att 40% av deltagarna i en 
studie som deltog i internetgrupper för någon socialt stigmatiserad del av sin 
personlighet genom detta deltagande senare tog steget och avslöjade sin 
hemlighet för familj och nära vänner. På så sätt införlivade de i högre 
utsträckning denna del av sin identitet med sitt vanliga liv. 

Dessutom kan denna ökade anonymitet göra att grupper på Internet kan växa 
sig stora men ändå bibehålla god sammanhållning (Rogers & Lea, 2005). 
Anonymiteten gör enligt SIDE-teorin att grupperna bygger på en gemensam 
social identitet där interpersonella band inte måste knytas till varje ny medlem. 
Gruppens gemensamma identitet blir istället viktigare än banden mellan varje 
unik medlem. I en vanlig grupp kanske däremot sådana interpersonella band 
behöver knytas till varje ny medlem om god sammanhållning ska kunna 
bibehållas. 

En annan fördel med kommunikation över Internet är att personer som blir 
ångestfyllda i sociala situationer uppvisade signifikant mindre ångest samt 
kände sig lika bekväma och deltog lika mycket som personer som inte blir 
ångestfyllda i sociala situationer (McKenna & Green, 2002). Dessutom 
uppfattades personer som blir ångestfyllda i sociala situationer mer positivt av 
omgivningen på Internet jämfört med när de umgicks öga mot öga.

Anonymiteten på Internet gör att personer kan utge sig för att vara någon 
annan än den de är (Spears et al., 2002). Ett exempel var i en studie där 
deltagarna fick information om att de skulle diskutera vad som ansågs vara 
maskulina respektive feminina ämnen. De fick sedan möjlighet att välja en 
manlig, kvinnlig eller neutral symbol som skulle representera dem i 
diskussionen. Männen valde alltid manliga eller neutrala symboler. Kvinnorna 
valde kvinnliga symboler för feminina ämnen men valde neutrala eller manliga 
symboler när de skulle diskutera maskulina ämnen. Detta kan mycket väl vara 
en fungerande strategi för individen då kvinnors åsikter inte alltid 
uppmärksammas när det gäller maskulina ämnen. Det kan dock vara skadande 
för kvinnor som grupp då antalet kvinnor som deltar i diskussionen blir mindre 
synligt och fördomen att det är ett maskulint ämne därför kan leva vidare.

Många internetanvändare uppgav att de ofta ignorerades av andra 
internetanvändare (Williams, Cheung & Choi, 2000). Att ignoreras och frysas ut 
av andra har visat sig minska det psykologiska välbefinnandet genom mer 
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depressivitet, ensamhet, ångest, frustration och hjälplöshet. Detta gäller särskilt 
om personen tillskriver egna tillkortakommanden som skälet till utfrysningen 
eller om utfrysningen sker öppet. I ett experiment på Internet uteslöts deltagare i 
en virtuell bollkastning vilket minskade deras känsla av tillhörighet, självkänsla 
och uppfattade status. Detta trots att deltagarna aldrig träffat de andra två 
deltagarna i bollkastningen (som egentligen var ett datorprogram) och aldrig 
skulle träffa dem igen. Detta skedde oavsett om personen som blev utfryst hade 
högt eller lågt självförtroende. Konsekvensen blev också att deltagarna som 
hade blivit utfrysta uppvisade en högre grad av konformitet i ett följande 
konformitetsexperiment. Den ökade konformiteten skulle enligt Williams et al. 
kunna ha varit ett sätt för de utfrysta att försöka återta och stärka sin position i 
gruppen. Utfrysning kan med andra ord även på Internet ha en mycket stark 
inverkan på både känslor och beteenden.

Konformitet på Internet
Konformitet förekommer även på Internet men det råder delade meningar om 

i vilken utsträckning (Cinnirella & Green, 2007). Utifrån exempelvis SIDE-
modellen kan det antas att anonymiteten på Internet kommer att leda till en ökad 
konformitet men en studie av Cinnirella och Green gav inte stöd åt detta 
antagande. Samtidigt har andra studier visat att ökad anonymitet har skapat ökad 
konformitet (Lee, 2006; Postmes et al., 1999). Avidentifiering av andra 
medlemmar i gruppen kunde öka både identifikationen med gruppen och bidra 
till en mer extrem syn på gruppens normer (Lee, 2006). Båda dessa processer 
kan bidra till en ökad grad av uppvisad konformitet. Cinnirella och Green (2007) 
menade att frånvaron av ökad konformitet inte nödvändigtvis motsade SIDE-
modellen då den endast förutspår ökad konformitet i grupper som har betydelse 
för individernas identitet medan grupperna i deras studie var tillfälliga. Även om 
deras studie uppvisade de vanliga kulturella skillnaderna vid konformitet öga 
mot öga så uppvisade inte personer från kollektivistiska kulturer mer 
konformitet på Internet. Således kanske kulturella faktorer inte har samma 
inverkan på konformitet på Internet. Det gav också stöd åt hypotesen att 
kulturella skillnader i konformitet beror på konformitet i form av ökad 
följsamhet, inte i form av ökad konvertering. 

Gruppmedlemmar på Internet konformerade i en studie mer till gruppens 
kommunikationsnormer ju längre tid de tillbringade med en grupp (Postmes et 
al., 2000). Kommunikationsnormer som skapades i en ny grupp stannade dock 
inom gruppen och tillämpades inte i kommunikationen med andra grupper. 

En annan faktor som påverkar konformiteten på Internet är en medlems 
status på diskussionsforum (Dino et al., 2009). Språket kunde skilja sig mellan 
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hög- och lågstatusmedlemmar där personer med lägre status uppvisade mer 
konformitet, medhåll och inställsamhet. Detta blev särskilt tydligt när de trodde 
att högstatusmedlemmar läste deras inlägg. Precis som i annan 
konformitetsforskning ökar graden av konformitet när individen tror att svaren 
är synliga för andra, trots att personen är anonym (Lee & Nass, 2002). 

De könsskillnader som har funnits i konformitetsforskningen verkar till viss 
del upprepas på Internet då kvinnor till exempel uppvisade mer konformitet när 
andra deltagare var anonyma och opersonliga (Lee, 2006). Den ökade 
betydelsen av gruppens identitet istället för individens verkar således öka det 
stereotypa beteendet. Ett undantag från könsskillnaden i konformitet över 
Internet är dock en studie som visade att det var lättare att övertala män via mail 
medan kvinnor lättare övertalades öga mot öga (Guadagno & Cialdini, 2007). 
Detta skulle kunna bero på att kommunikation via mail minskade chansen för 
män att konkurrera men också hindrade kvinnor från att personligt knyta an till 
avsändaren. Därför blev det lättare för män men svårare för kvinnor att utifrån 
sin preferens utvärdera argumenten och följaktligen bli övertygad.

Syfte och hypoteser
Syftet med denna studie var att undersöka konformitet på Internet och hur 

denna kan yttra sig. Även vilka faktorer som kunde påverka graden av uppvisad 
konformitet undersöktes. Utifrån ovanstående teorigenomgång formulerades ett 
antal hypoteser som låg till grund för analysen av datamaterialet. Hypoteserna 
följer nedan.

Hypoteser
1. Möjligheten att ta del av andras svar i enkäten kommer att leda till 

konformitet som yttrar sig genom en ökad svarsfrekvens av de alternativ 
som majoriteten påstås ha valt i manipulationen.

2. Den uppvisade konformiteten ökar om uppgiften är svår.
3. Kvinnor kommer att uppvisa mer konformitet än män.
4. Ju viktigare gruppen på den länkande hemsidan upplevs, desto högre 

konformitet kommer att uppvisas.
5. Konformiteten kommer att öka ju större majoriteten upplevs vara.
6. Konformiteten kommer att öka ju mindre det sociala stödet är, oavsett om 

detta utgörs av korrekta eller avvikande svar (socialt stöd är andelen 
personer som har avgett korrekt svar och avvikande stöd är andelen 
personer som har avgett ett annat svar än majoriteten).

7. Konformiteten kommer att vara lägre på attitydfrågor som har ett socialt 
önskvärt svar än attitydfrågor utan ett socialt önskvärt svar.

8. Högre utbildning kommer att leda till minskad konformitet och högre 
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ålder kommer att leda till minskad konformitet.
9. Graden av uppvisad konformitet kommer att öka ju fler timmar deltagaren 

tillbringar på Internet varje dag. Deltagare som anger social kontakt som 
skäl till internetanvändande kommer att konformera mer än de som inte 
gör det.

10.En högre upplevd svårighet i besvarandet av enkäten kommer att leda till 
ökad konformitet. En högre motivation gällande besvarandet av enkäten 
kommer att öka konformiteten, särskilt på svåra frågor.

11.Högst konformitet kommer att uppvisas på attitydfrågor, följt av logik- 
respektive allmänbildningsfrågor.

Metod

Upplägg
Ett kvasiexperimentellt upplägg användes. Deltagarna fick besvara en 

webbaserad enkät och fördelades i denna till två grupper, en kontrollgrupp och 
en konformitetsgrupp. Båda grupperna fick besvara samma frågor men 
konformitetsgruppen fick under varje fråga dessutom se ett fabricerat diagram 
över hur andra personer hade besvarat frågan, svaren uppgavs tillhöra personer 
från den internetsida som deltagaren själv hade länkats vidare från. Variabeln 
som manipulerades mellan grupperna var således möjligheten att ta del av 
andras svar. Information om andras svar utgjorde undersökningens oberoende 
variabel och eget svar utgjorde beroende variabel.

Urval
Urval av internetsidor till studien skedde 2010-02-09 genom två metoder, en 

för communities och en för forum. 

Communities
Tänkbara communities letades upp genom att använda sökmotorn Google 

(www.google.se). Sökbegreppet som användes var "community" med en 
sökbegränsning i att sidorna skulle vara på svenska då studien främst riktade sig 
till personer i Sverige. Internetsidor som inte innehöll ett community i form av 
en webbsida som personer använder till socialt umgänge på Internet uteslöts 
bland sökningens träffar. Av de 31 första internetsidor som ansågs utgöra 
communities kontaktades 26 stycken. Fem uteslöts på grund av att hemsidan 
saknade kontaktuppgift till en ansvarig person. Kontakt skedde via mail eller 
genom att fylla i ett formulär på deras hemsida, samtliga fick samma 
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information (se Bilaga 1). 
Efter en vecka skickades en påminnelse ut till de communities som ännu inte 

hade svarat. Av 26 kontaktade communities önskade tre delta i studien. Av 
resterande 23 var det tre som avböjde, ett som önskade få ekonomisk ersättning, 
två som ej kunde kontaktas och 17 som inte svarade inom två veckor och 
därmed antogs avböja. 

Utöver dessa communities skapades ett offentligt evenemang på Facebook 
(www.facebook.com) som spreds via författarens vänner, undantaget 
psykologstudenter och personer som hade tidigare kännedom om studiens syfte.

Forum
Tänkbara forum letades upp genom att använda en rankning av Sveriges 

största forum utifrån antal inlägg på www.svenskaforum.com. Av de 26 högst 
rankade internetsidorna kontaktades 21 stycken. Av de övriga fem hade två 
redan kontaktats som community, en hemsida var tillfälligt under ombyggnad 
och resterande två saknade kontaktuppgift till en ansvarig person. Kontakt 
skedde via mail eller genom att fylla i ett formulär på deras hemsida, samtliga 
fick samma information (se Bilaga 1). 

Efter en vecka skickades en påminnelse ut till de forum som ännu inte hade 
svarat. Av 21 kontaktade forum önskade sju delta i studien. Av resterande 14 var 
det tre som avböjde, två som ej kunde kontaktas och åtta som inte svarade inom 
två veckor och därmed antogs avböja. Den sista sidan önskade initialt delta men 
svarade inte vid efterföljande kontakt trots upprepade försök och uteslöts 
därmed ur studien.

Enkäten
Den webbaserade enkäten som deltagarna fick besvara bestod av totalt 38 

frågor. Tolv av dessa var av demografisk karaktär eller rörde deltagarens insats i 
besvarandet av enkäten (se Bilaga 2). Resterande 26 frågor bestod av tre typer 
och avsåg mäta allmänbildning (åtta frågor), logisk förmåga (åtta frågor) 
respektive attityder (tio frågor). Dessa 26 frågor utgjorde experimentfrågorna, 
det vill säga de frågor under vilka konformitetsgruppen fick se tillhörande 
diagram medan kontrollgruppen bara fick se frågorna (se Bilaga 3).

Utformning av enkäten
Allmänbildnings- samt attitydfrågor skapades av författaren med målet att 

variera i svårighetsgrad och innehåll. Mer svårbedömda uppgifter har tidigare 
visat sig ge mer konformitet (Bond & Smith, 1996). För de matriser som 
användes för att mäta logisk förmåga tillfrågades och erhölls lov från Mensa 
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Sverige om att använda delar av Provtest D som finns på deras hemsida (Mensa 
Sverige, 2010). 

Innan den slutgiltiga versionen av enkäten skapades gjordes två förmätningar. 
Den första versionen av enkäten innehöll 15 allmänbildningsfrågor, samtliga 24 
logiska matriser från Provtest D samt 15 åsiktsfrågor. I en första pilotstudie 
utprovades denna på 15 psykolog- och socionomstudenter som rekryterades 
genom personlig kännedom. Förutom att besvara enkätfrågorna fick de gradera 
svårighetsgraden i tre steg på allmänbildningsfrågorna och de logiska 
matriserna. Dessutom fick de lämna en subjektiv bedömning på varje fråga 
huruvida de ansåg att det var en bra fråga eller ej. På attitydfrågorna fick de ange 
om de trodde att det i en normalpopulation skulle finnas en stor spridning i svar 
samt om det fanns ett socialt önskvärt svar.

Utifrån denna förmätning skapades en andra version av enkäten i det 
webbaserade enkätsystemet Webropol (www.webropol.com). Denna innehöll 
samma experimentfrågor som den slutliga enkätversionen. I en andra pilotstudie 
av enkäten besvarades denna andra version av 46 psykologstudenter som inte 
medverkat i den första pilotstudien. Dessa rekryterades via ett mail till 
psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Förslag på förbättringar 
efterfrågades och konstigheter rapporterades för att undvika tekniska 
felaktigheter i den slutliga enkäten. Deltagarna i den andra förmätningen 
fördelades till konformitets- och kontrollgrupp utifrån födelsemånad. 

Konformitetsgruppen fick ta del av fabricerade uppgifter om andra deltagares 
svar genom ett stapeldiagram under varje fråga. Dessa diagram visade 
fabricerade siffror över den tidigare svarsfördelningen, se Bilaga 4 för exempel. 
Av dessa frågor med diagram utgjorde cirka 40% neutrala frågor där 
diagrammen var en korrekt återgivning av svarsfördelningen i den första 
förmätningen. Resterande cirka 60% var kritiska frågor där svarsfördelningen 
var helt fabricerad och visade att majoriteten angivit ett felaktigt eller, gällande 
attityder, från första förmätningen avvikande alternativ. En anledning till att 
fördelningen försökte hållas relativt jämn mellan neutrala och kritiska frågor var 
för att ett ökat antal kritiska frågor har visat sig öka misstänksamheten hos 
deltagarna (Stang, 1976). En ökad misstänksamhet skulle i sin tur ha kunnat 
sänka konformiteten och allvarligt påverkat resultatens giltighet.

De kritiska frågornas procentsatser i stapeldiagrammen varierades i syfte att 
undersöka hur majoritetens storlek påverkade graden av konformitet. Även 
andelen socialt och avvikande stöd varierades i samma syfte. Majoritetens 
procentsats på de kritiska frågorna varierade i storlek, 46-100%. Det sociala 
stödet, alltså andelen deltagare som uppgavs ha svarat korrekt på 
allmänbildnings- och logikfrågorna, varierade i storlek, 0-22%. Det avvikande 
stödet var den sammanlagda andel deltagare som uppgavs ha svarat annorlunda 
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än majoriteten på varje fråga. Det avvikande stödet varierade i storlek, 0-54%. 
Några av attitydfrågorna ansågs i den första förmätningen ha ett socialt 

önskvärt svar. Av dessa var två neutrala frågor och tre kritiska frågor. På de tre 
kritiska frågorna med ett socialt önskvärt svar placerades den fabricerade 
majoriteten på det alternativ som i största möjliga utsträckning bröt mot det 
socialt önskvärda svaret.

Den slutliga enkäten
I den slutliga versionen av enkäten varierade allmänbildnings- och 

logikfrågorna i svårighetsgrad utifrån bedömningen av svårighet i den första 
förmätningen. Samtliga frågor var obligatoriska och deltagarna kunde bara 
navigera framåt i enkäten (eller avbryta sitt deltagande). Detta gjorde att studien 
inte fick något internt bortfall då samtliga deltagare besvarade alla frågor.

Deltagarna fördelades på två grupper, kontrollgrupp respektive 
konformitetsgrupp. Denna fördelning skedde genom en demografisk fråga om 
födelsemånad där udda månader tillhörde den ena gruppen och jämna månader 
den andra. Födelsemånad användes som fördelningsvariabel då statistik från 
Statistiska centralbyrån (2010) visar att antalet födslar är relativt jämnt fördelad 
över årets månader. Genom att fördela deltagarna med hjälp av varannan 
födelsemånad undveks att deltagarna i de två grupperna hade fötts med stora 
variationer i temperatur och mängd dagsljus. Dessa variabler anses vara de två 
mest relevanta miljömässiga faktorer som skulle kunna förklara skillnader i 
personlighet utifrån födelsemånad (Kamata, Suzuki, Matsumoto, Togashi & 
Otani, 2009). 

Båda grupperna fick besvara samma 38 frågor. Konformitetsgruppen fick till 
skillnad från kontrollgruppen under de 26 experimentfrågorna se ett fabricerat 
diagram över hur personer från den hemsida där deltagaren funnit länken 
tidigare hade svarat.

Enkäten skapades i flera exemplar, ett för varje länkande hemsida. Detta 
gjordes främst av två anledningar, dels för att stärka tillhörigheten till den grupp 
vars svar uppgavs finnas representerade i diagrammen och på så sätt göra svaren 
mer trovärdiga (svaren tillskrevs besökare från den hemsida som hade länkat 
deltagaren vidare till enkäten). Graden av upplevd tillhörighet till 
jämförelsegruppen är en faktor som i tidigare studier har visat sig öka graden av 
konformitet (Bond & Smith, 1996). Dels anpassades enkäten till de olika 
hemsidorna för att kunna möta den upplevda risk som fanns i att annonsera i 
forumtrådar. Det fanns en misstanke om att deltagarna skulle komma att börja 
diskutera svaren i tråden där enkäten annonserades. En sådan forumdiskussion 
skulle kunna uppdaga att vissa diagram innehöll fabricerade svarsfördelningar. 
Svar som påverkats av en forumdiskussion skulle genom att ha en enkät för 
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varje hemsida kunna exkluderas med hänsyn till tidpunkt för diskussionen utan 
att riskera exklusion av svar från andra hemsidor.

Att samtala med tidigare deltagare skulle kunna öka misstänksamheten hos 
deltagarna och påverka resultaten vilket gör det viktigt att uppmärksamma 
misstänksamma deltagare och analysera samt redovisa resultat där de både är 
inkluderade och exkluderade (Stang, 1976).

Procedur
På de forum och communities som hade valt att ställa upp i studien 

annonserades om enkäten från 2010-03-01 till och med 2010-03-31. 
Annonsering skedde antingen genom användande av en bild med länk, så kallad 
banner (se Figur 1), eller genom att informationen från bilden skrevs i en 
forumtråd i textformat tillsammans med en internetadress till enkäten.

Figur 1. Annonsen för studien på de hemsidor där annonsering inte 
skedde i en forumtråd.

När den utsatta tiden passerat stängdes enkäterna. I de fall deltagare hade 
diskuterat att diagram var fabricerade jämfördes deltagarna från denna sida både 
med övriga deltagare och med de från samma hemsida som besvarat enkäten 
innan forumdiskussionen. Om gruppernas resultat i dessa beräkningar skiljde sig 
signifikant exkluderades deltagarna som kunde antas ha påverkats av 
forumdiskussionen. Sedan sammanfördes deltagare från samtliga hemsidor och 
kontroll- och konformitetsgruppens svar jämfördes. Konformerande svar gavs 
värdet 1 medan icke-konformerande svar gavs värdet 0 för att underlätta 
bearbetning av data. I de fall jämförelser mellan olika typer av frågor gjordes där 
antalet frågor inom varje grupp skiljde sig mellan grupperna normerades svaren 
utifrån antalet frågors minsta gemensamma nämnare (se Tabell 1). Detta gjordes 
för att underlätta jämförelsen av svar baserade på olika antal frågor eftersom en 
jämförelse utifrån det totala antalet svar skulle ha varit missvisande och 
potentiellt kunde ha gynnat den frågekategori som byggde på högst antal frågor.
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Tabell 1
Exempel på normering av olika antal frågor utifrån deras minsta 
gemensamma nämnare
Fråge
-typ

Antal 
frågo

r

Antal 
konformerand

e svar

Medelvärdet av 
antal svar per 

frågetyp

Normering Normerat antal 
svar per 
frågetyp

X 1 60 60 / 1 = 60 1 x 6 360
Y 2 176 176 / 2 = 88 2 x 3 528
Z 3 150 150 / 3 = 50 3 x 2 300

Minsta gemensamma nämnare för 1, 2 & 3 = 6

Teckenförklaring samt om statistiken
Denna uppsats följer Amerikanska psykologorganisationens formalia (se 

American Psychological Association [APA], 2010). Då alla läsare kanske inte är 
bekanta med denna kommer här en teckenförklaring samt kort genomgång av de 
statistiska metoder som användes. 

För att underlätta läsbarheten i uträkningarna används punkt istället för 
komma som decimaltecken för samtliga värden utom procenttal. För 
medelvärden används beteckningen Mx där X betecknar vilken grupp det är. För 
standardavvikelse används beteckningen SD. De uträkningar som används är 
chi-två (χ2) test, oberoende samt beroende t-test och oberoende samt beroende 
ANOVA. I samtliga uträkningar används ett konfidensintervall på 95%.

Ett  χ2-test är en jämförelse mellan två gruppers svar vid nominal- eller 
ordinaldata. Ett t-test innebär en jämförelse mellan två gruppers medelvärden. 
En oberoende jämförelse görs när olika personer har besvarat samma fråga, till 
exempel en jämförelse mellan konformitets- och kontrollgruppens svar på ålder. 
En beroende jämförelse görs istället när samma personer har svarat men på olika 
frågor, till exempel en jämförelse mellan konformitetsgruppens svar på lätta och 
svåra frågor.

Ett exempel på en uträkning med t-test: t(939) = 8.69, p < .001, d = 0.57. 
Värdet på t visar t-fördelningen. Siffrorna inom parentes efter detta är 
frihetsgraden, det vill säga hur många svar som jämförs. p är signifikansnivå, 
vilket visar hur stor chans det är att resultatet beror på slumpen, i detta fall 
mindre är 0,001%. Om värdet på t är icke-signifikant ersätts uträkningen av ns. 
Nästa tecken, d, är effektstyrkan, dessa bedömdes utifrån Cohens tre kategorier 
för effektstyrka där d = 0.20 bedöms som liten, 0.50 som måttlig och 0.80 som 
stor (Borg & Westerlund, 2006).

ANOVA är en förkortning av variansanalys som i princip innebär samma 
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jämförelse som ett t-test men istället för att bara kunna jämföra två grupper kan 
flera grupper jämföras samtidigt. Ett exempel på en beroende ANOVA-
uträkning: F(2, 968) = 47.42, MSE = 6.84, p < .001, η2 = .09. F står för F-kvoten 
där siffrorna inom parentes efter detta är frihetsgraderna, det vill säga hur många 
grupper respektive svar som jämförs. MSE betecknar medelvärdet på 
standardfelet och visar hur stor osäkerheten är för jämförelsen.

Vid ANOVA samt beroende ANOVA användes den kvadrerade 
korrelationskoefficienten η2 för att visa andelen förklarad varians, det vill säga 
hur mycket som kan förklaras av sambandet. Denna användes då den inte är 
begränsad till linjära samband (Borg & Westerlund, 2006). Till post hoc-analys 
användes Dunnetts T3 användes då heterogen varians förelåg och detta post hoc-
test rekommenderas i sådana fall enligt Borg och Westerlund (2006). 
Bonferroni-procedur för parvis uppföljning vid beroende ANOVA användes då 
den korrigerar signifikansnivån för att flera jämförelser görs (SPSS, 2007). 
Databearbetningsprogrammet SPSS 17 användes för samtliga statistiska 
analyser.

Etiska överväganden
Enkäten föregicks av en sida med information om studiens syfte och 

Vetenskapsrådets etiska regler för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning samt ett bekräftande av att deltagaren hade läst denna information (se 
Bilaga 5). Vetenskapsrådets etiska regler för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning består av fyra huvudkrav; informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationskravet innebär huvudsakligen att forskaren ska upplysa deltagarna 
om syftet med studien och att deras deltagande är frivilligt samt att de när som 
helst kan dra sig ur. Samtyckeskravet innebär huvudsakligen att deltagarna ska 
samtycka till den information som hämtas in om dem. Konfidentialietskravet är 
ett krav på att deltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet och att 
eventuella personuppgifter hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte får 
tillgång till dem. Nyttjandekravet innebär i stort att den data som samlas in 
enbart får användas till forskning och inte brukas mot deltagare.

Då viss vilseledning krävs i konformitetsstudier (Stang, 1976), kunde inte det 
fulla syftet med studien beskrivas för deltagarna utan formuleringen om 
jämförelser hölls medvetet på en generell nivå. Istället togs beslutet att 
informera så många deltagare som möjligt om konformitetssyftet när 
datainsamlingen var klar samt erbjuda dem förnyad kontakt med författaren om 
detta väckte frågor. Dessutom beskrevs syftet för alla deltagare som valde att 
själva ta kontakt, även under datainsamlingsperioden. Detta skedde dock med en 
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önskan om att de inte skulle sprida informationen vidare innan datainsamlingen 
var klar.

Resultat
Först presenteras deltagarna, därefter en jämförelse mellan konformitets- och 

kontrollgruppen. Sedan redovisas resultat av de beräkningar som stödjer eller 
motsäger hypoteserna, en i taget. Inga deltagare uteslöts på grund av 
forumdiskussioner, vilka förekom på tre hemsidor. Detta eftersom inga 
systematiska, signifikanta skillnader fanns jämfört med övriga deltagare. För de 
jämförelser som gjordes mellan olika hemsidedeltagare på grund av 
forumdiskussioner se Bilaga 6.

Deltagare
Deltagare var besökare från tio av de elva internetsidor där det fanns länkar 

till enkäten (enkäten lockade inga besökare på en hemsida). Dessa tio 
internetsidor hade olika målgrupper då en inriktade sig på ungdomar, en på 
fysisk träning, en på hästar, en på dataspel, en på trädgårdsskötsel, två på 
familjer, två på social kontakt och den sista på allmän diskussion. Avseende 
deltagarnas kön var fyra av sidorna kvinnodominerade, två mansdominerade och 
resterande hade en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män. 

Totalt var det 1185 enkätsvar. Utöver detta hade enkäten 1634 besök av 
personer som antingen inte påbörjat eller avbrutit sitt deltagande. Av de 1185 
svaren uteslöts 244 stycken där 225 av dessa var upprepningar av exakt samma 
svar som avgivits flera gånger i minuten (förmodligen skapade med ett 
dataprogram). De övriga 19 ansågs oseriösa på grund av genomgående felaktiga 
svar i kombination med orimliga demografiska uppgifter, till exempel en ålder 
på 100 år och att spendera 24 timmar per dygn på Internet. Detta gjorde att det 
slutliga antalet deltagare blev 941 personer. Av dessa var 58,9% kvinnor, åldern 
varierade mellan 12 och 88 år med en medelålder på 30.43 (SD = 12.30) år. 
Gällande högsta avslutade utbildningsnivå hade 23,3% läst mer än fyra år på 
högskola/universitet, 25,6% läst färre än fyra år på högskola/universitet, 36,7% 
hade en gymnasieexamen, 12% hade gått ut högstadiet och 2,4% hade gått klart 
mellanstadiet. Av deltagarna bodde 46,4% i en stad med mer än 100 000 
invånare, 31,9% i en stad med färre än 100 000 invånare och 21,7% på 
landsbygden. 

Gällande deltagarnas internetanvändning använde de i genomsnitt Internet 
6.62 (SD = 3.03) timmar per dag. De tre vanligaste skälen till 
internetanvändande var social kontakt, (77,5%), information/nyheter, (65,0%) 
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samt arbets-/skoluppgifter, (46,2%). Social kontakt på Internet ansågs vara 
ganska viktig med ett medelvärde på 3.73 (SD = 1.17) på en skala mellan 1 
(oviktig) och 5 (viktig). På samma skala värderades de länkande hemsidor som 
personerna besökte när de klickade sig vidare till enkäten. Dessa ansågs varken 
viktiga eller oviktiga med ett medelvärde på 3.00 (SD = 1.33).

Konformitets- och kontrollgruppen
Eventuella skillnader mellan konformitets- och kontrollgruppen undersöktes 

på samtliga demografiska variabler förutom födelsemånad, då denna användes 
som fördelningsvariabel (se Bilaga 7). Den skillnad mellan grupperna som 
nådde statistisk signifikans var variabeln motivation att besvara enkäten, där 
konformitetsgruppen i ett oberoende t-test uppvisade högre motivation än 
kontrollgruppen t(939) = 2.07, p = .038, d = 0.14. Övriga variabler visade inga 
statistiskt signifikanta skillnader vilket gör att användandet av födelsemånad 
som fördelningsvariabel anses ha gett ett resultat jämförbart med en 
slumpmässigt fördelning. 

Hypotes 1
Möjligheten att ta del av andras svar i enkäten kommer att leda 
till konformitet som yttrar sig genom en ökad svarsfrekvens av de  
alternativ som majoriteten påstås ha valt i manipulationen. 

För att undersöka om konformitet hade förekommit utifrån den manipulation 
som gjordes, på variabeln att få se andras svar, jämfördes antalet svar som följde 
manipulationen i konformitetsgruppen med antalet personer som avgett samma 
svar i kontrollgruppen. Detta gjordes dels med oberoende t-test enbart för de 15 
kritiska frågorna, Mkonf = 2.23 (SD = 2.31), Mktrl  = 1.20 (SD = 1.09), t(939) = 
8.69, p < .001, d = 0.57, dels för samtliga 26 experimentfrågor, Mkonf  = 9.86 (SD 
= 2.60), Mktrl = 8.54 (SD = 1.45), t(939) = 9.48, p < .001, d = 0.62. Resultatet 
stödjer hypotesen och visar att konformitetsgruppen i större utsträckning har valt 
konformitetsalternativet än kontrollgruppen.

För att ytterligare klargöra i vilken utsträckning konformitet förekom 
jämfördes även de enskilda frågorna var för sig med hjälp av  χ2-analyser på 
andelen svar i enlighet med manipulationen i konformitetsgruppen jämfört med 
antalet personer i kontrollgruppen som uppgett samma svar (se Tabell 2). För 
allmänbildnings- och logikfrågorna fanns skillnad för 12 av 16 frågor. De fyra 
frågor där signifikant skillnad inte kunde påvisas var samtliga neutrala frågor. 
För attitydfrågorna fanns signifikanta skillnader för tre av de tio frågorna. Två 
av dessa var kritiska frågor. Hypotesen får starkt stöd gällande allmänbildnings- 
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och logikfrågor samt visst stöd gällande attitydfrågor.

Tabell 2
Signifikanstestning av skillnader i gruppernas svar på experimentfrågorna

Nr Fråga Konformerande 
svar, 
Konf.grupp(485) i %

Samma svar, 
Ktrl.grupp(456) 

i %

 χ2(1, 941) p d

1 Statsminister (N) 99,8 99,1 2.00 ns
2 Indien (N) 99,2 98,2 1.61 ns
3 Månen (N) 95,9 94,3 1.26 ns
4 Alfred Nobel (K) 2,9 0,4 8.43 .004 0.24
5 Hollywood (K) 22,1 4,2 64.90 < .001 0.55
6 Väte (K) 11,3 4,6 14.36 < .001 0.22
7 Andra världskriget 

(N)
89,1 84,4 4.43 .035 0.15

8 Mount Everest (K) 19,0 6,4 33.35 < .001 0.40
9 Mönster 1 (N) 99,4 99,6 0.14 ns
10 Mönster 2 (K) 6,2 0,4 23.63 < .001  0.34
11 Mönster 3 (N) 78,4 71,5 5.90 .015 0.16
12 Mönster 4 (K) 14,8 4,2 30.68 < .001  0.38
13 Mönster 5 (K) 15,3 6,1 20.22 < .001  0.29
14 Mönster 6 (K) 17,3 7,5 20.85 < .001  0.31
15 Mönster 7 (N) 67,6 59,0 7.56 .006  0.19
16 Mönster 8 (K) 14,4 3,9 30.48 < .001  0.35
17 Mobbning1 (N) 7,8 7,2 0.12 ns
18 Skolfinansiering (N) 31,8 22,4 10.45 .001  0.23
19 Sexköp (K) 7,8 5,9 1.34 ns
20 Kvinnolön (K) 4,7 3,3 1.28 ns
21 Polisbefogenheter (N) 44,7 50,2 2.83 ns
22 Miljöfrågor (N) 49,1 48,9 0.00 ns
23 Konflikthantering (K) 5,6 2,0 8.25 .004  0.21
24 Mobbning2 (K) 22,1 16,0 5.57 .018  0.15
25 Klasskillnader (K) 7,4 7,5 0.00 ns
26 Djurplågeri (K) 52,0 47,1 2.18 ns

Not. N = neutral fråga, K = kritisk fråga.
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Eftersom resultaten tidigare gav mer stöd åt att konformitet förekom på 
allmänbildnings- och logikfrågor än på attitydfrågor görs fortsättningsvis 
särskilda jämförelser för allmänbildnings- och logikfrågor där skillnader kan 
förekomma.

Gällande variationen av svar i enlighet med manipulationen på samtliga 15 
kritiska frågor varierade denna mellan 0 och 13 svar (se Tabell 3). Av deltagarna 
var det 78,8% som minst en gång svarade i enlighet med manipulationen. I snitt 
konformerade 14,9% per fråga. På enbart de nio kritiska frågorna gällande 
allmänbildning och logik varierade antalet svar i enlighet med manipulationen 
mellan 0 och 9 svar (se Tabell 3). Av deltagarna var det 52,4% som minst en 
gång svarade i enlighet med manipulationen. I snitt konformerade 13,7% per 
fråga. Resultatet stödjer hypotesen och visar att över hälften av deltagarna någon 
gång konformerade.

Tabell 3
Frekvenstabell över antalet svar i enlighet med manipulationen

Samtliga kritiska frågor Endast allmänbild. och logik
Svar Antal deltagare Svar Antal deltagare

0 103 (21,2%) 0 231 (47,6%)
1 128 (26,4%) 1 103 (21,2%)
2 94 (19,4%) 2 69 (14,2%)
3 58 (12,0%) 3 36 (7,4%)
4 45 (9,3%) 4 16 (3,3%)
5 15 (3,1%) 5 15 (3,1%)
6 15 (3,1%) 6 3 (0,6%)
7 8 (1,6%) 7 7 (1,4%)
8 3 (0,6%) 8 2 (0,4%)
9 6 (1,2%) 9 3 (0,6%)
10 2 (0,4%)
11 5 (1,0%)
12 2 (0,4%)
13 1 (0,2%)
14 0
15 0

För att ytterligare avgöra om konformitet förekom vid attitydfrågorna 
jämfördes resultaten på två frågor som berörde samma ämne, mobbning (se 
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Figur 2). Jämförelsen gjordes genom att ge svaren på den sjugradiga skalan 1-7 
poäng. Av de som hade svarat i enlighet med manipulationen på den andra, 
kritiska, mobbningfrågan i konformitetsgruppen jämfördes detta med deras svar 
på den första, neutrala, mobbningfrågan genom beroende t-test, Mmobbning2 = 7.00 
(SD = 0.00), Mmobbning1 = 6.19 (SD = 1.50), t(106) = 5.61, p < .001, d = 0.76. 
Även kontrollgruppens svar på de två frågorna jämfördes, Mmobbning2 = 4.04 (SD = 
2.06), Mmobbning1 = 4.80 (SD = 1.79), t(455) = -8.24, p < .001, d = -0.39. Resultatet 
stödjer hypotesen och visar att manipulationen påverkade konformitetsgruppen 
att svara annorlunda på den andra mobbningsfrågan jämfört med 
kontrollgruppen som hade svarat i motsatt riktning.

Figur 2. Enkätens två mobbningsfrågor med svarsalternativ samt 
diagrammen som konformitetsgruppen fick se.
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Hypotes 2
Den uppvisade konformiteten ökar om uppgiften är svår. 

De kritiska frågorna gällande allmänbildning och logisk förmåga graderades i 
svårighetsgrad utifrån den första förmätningen. Då det fanns en lätt, fem 
medelsvåra och tre svåra kritiska frågor normerades svaren utifrån antalet 
frågors minsta gemensamma nämnare. Därefter jämfördes konformitetsgruppens 
svar på de olika frågetyperna med beroende ANOVA, F(2, 968) = 47.42, MSE = 
6.84, p < .001, η2 = .09 (för medelvärden, se Tabell 4). Parvis uppföljning med 
Bonferroni visade skillnad mellan svåra och lätta uppgifter (d = 0.87), mellan 
svåra och medelsvåra uppgifter (d = 0.29), och mellan medelsvåra och lätta 
uppgifter (d = 0.58). Resultaten stödjer hypotesen och visar att svårare uppgifter 
gav högre konformitet. 

Tabell 4
Medelvärden för konformerande svar utifrån uppgifternas svårighetsgrad
Uppgift Medelvärde (SD)
Lätt 0.93 (3.62)
Medel 1.99 (2.94)
Svår 2.54 (4.00)

 

Hypotes 3
Kvinnor kommer att uppvisa mer konformitet än män. 

För att undersöka om kvinnor uppvisade mer konformitet än män jämfördes 
deras skillnader i svar i enlighet med manipulationen i konformitetsgruppen. 
Detta gjordes genom oberoende t-test dels på samtliga kritiska frågor där 
resultatet var icke-signifikant, dels endast på de kritiska frågorna gällande 
allmänbildning och logisk förmåga där resultatet var icke-signifikant. Resultaten 
ger inget stöd åt hypotesen då inga signifikanta könsskillnader förelåg.

Hypotes 4
Ju viktigare gruppen på den länkande hemsidan upplevs, desto  
högre konformitet kommer att uppvisas. 

Deltagarnas svar på en femgradig skala om vikten av gruppen på den 
länkande hemsidan delades upp i lågt (1-2 = 32,8%) respektive högt (4-5 = 
40,2%). Inom konformitetsgruppen jämfördes sedan de som hade svarat lågt 
med dem som hade svarat högt avseende antalet svar i enlighet med 

35



manipulationen. Detta gjordes genom oberoende t-test dels för samtliga kritiska 
frågor där resultatet var icke-signifikant, dels endast för de kritiska frågorna 
gällande allmänbildning och logisk förmåga där resultatet var icke-signifikant. 
Resultaten ger inget stöd åt hypotesen då de som upplevde gruppen som 
viktigare inte konformerade mer.

Hypotes 5
Konformiteten kommer att öka ju större majoriteten upplevs vara. 

Samtliga kritiska frågor delades in i tre grupper utifrån majoritetens storlek i 
diagrammen. Då det fanns fyra kritiska frågor med låg, fem med medel och sex 
med hög majoritet normerades svaren utifrån antalet frågors minsta 
gemensamma nämnare. Indelningen i låg, medelhög och hög majoritet gjordes i 
en ungefärlig uppdelning i tre delar utifrån storleken på procentsatserna. Den 
lägsta tredjedelen benämndes låg (46-55%), den mellersta tredjedelen 
benämndes medelhög (61-82%) och den högsta tredjedelen benämndes hög (89-
100%). Därefter jämfördes konformitetsgruppens svar på de olika frågetyperna 
med beroende ANOVA, F(2, 968) = 63.37, MSE = 60.95, p < .001, η2 = .12 (för 
medelvärden, se Tabell 5). Parvis uppföljning med Bonferroni visade skillnad 
mellan hög och låg majoritet (d = 0.98), mellan hög och medelhög majoritet (d = 
0.73) och mellan medelhög och låg majoritet (d = 0.25). Resultaten stödjer 
hypotesen och visar att en större majoritet gav en ökad konformitet.

Tabell 5
Medelvärden för konformerande svar utifrån uppgifternas 

majoritetsfördelning
                Samtliga kritiska frågor Endast allmänbild. och logik

Uppgift Medelvärde (SD) Medelvärde (SD)
Låg 6.28 (10.91) 1.45 (2.57)
Medelhög 7.67 (10.96) 1.60 (3.17)
Hög 11.71 (11.61) 1.81 (2.75)

 
Samma jämförelse gjordes på enbart kritiska frågor gällande allmänbildning 

och logik, F(2, 968) = 3.87, MSE = 4.14, p = .021, η2 = .01 (för medelvärden, se 
Tabell 5). Parvis uppföljning med Bonferroni visade signifikant skillnad mellan 
hög och låg majoritet (d = 0.25). Resultaten stödjer hypotesen och visar att hög 
jämfört med låg majoritet gav högre konformitet.

36



Hypotes 6
Konformiteten kommer att öka ju mindre det sociala stödet är,  
oavsett om detta utgörs av korrekta eller avvikande svar. 

Det sociala respektive avvikande stödet i diagrammen delades in i tre 
kategorier utifrån en ungefärlig uppdelning i tre delar med avseende på 
procentsatsernas storlek. Den lägsta tredjedelen benämndes lågt (0% resp. 0-
11%), den mellersta tredjedelen benämndes medelhögt (2-3% resp. 18-39%) och 
den högsta tredjedelen benämndes högt (9-22% resp. 45-54%). För socialt stöd 
fanns tre kritiska frågor med lågt, fyra med medelhögt och två med högt stöd. 
Samtliga dessa var allmänbildnings- och logikfrågor då det sociala stödet på 
attitydfrågorna inte kunde beräknas eftersom förkunskap saknades om vilket 
attitydalternativ som ansågs korrekt för respektive deltagare. För avvikande stöd 
fanns sex kritiska frågor med lågt, fem med medelhögt och fyra med högt stöd. 
Svaren normerades utifrån antalet frågors minsta gemensamma nämnare för 
socialt respektive avvikande stöd. Därefter jämfördes konformitetsgruppens svar 
på olika sorters socialt stöd med beroende ANOVA, F(2, 968) = 42.84, MSE = 
4.48, p < .001, η2 = .08 (för medelvärden, se Tabell 6). Parvis uppföljning med 
Bonferroni visade skillnad mellan lågt och medelhögt socialt stöd (d = -0.37), 
mellan lågt och högt socialt stöd (d = 0.47) och mellan medelhögt och högt 
socialt stöd (d = 0.84). Resultaten stödjer delvis hypotesen då lågt socialt stöd 
gav mindre konformitet än högt socialt stöd men lågt socialt stöd inte gav lägre 
konformitet än medelhögt socialt stöd.

Samma jämförelse gjordes gällande avvikande stöd, F(2, 968) = 63.37, MSE 
= 60.95, p < .001, η2 = .12 (för medelvärden, se Tabell 6). Parvis uppföljning 
med Bonferroni visade skillnad mellan lågt och medelhögt avvikande stöd (d = 
0.73), mellan lågt och högt avvikande stöd (d = 0.98) och mellan medelhögt och 
högt avvikande stöd (d = 0.25). Resultaten stödjer hypotesen då minskat 
avvikande stöd gav högre konformitet.

För att se om någon skillnad förelåg när endast kritiska allmänbildnings- och 
logikfrågor inkluderades gjordes samma jämförelse på avvikande stöd på dessa, 
F(2, 968) = 3.87, MSE = 4.14, p = .021, η2 = .01 (för medelvärden, se Tabell 6). 
Parvis uppföljning med Bonferroni visade signifikant skillnad mellan lågt och 
högt avvikande stöd (d = 0.25). Resultaten stödjer hypotesen då lågt avvikande 
stöd gav högre konformitet än högt avvikande stöd.
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Tabell 6
Medelvärden för konformitetssvar utifrån uppgifternas sociala och
avvikande stöd

Samtliga kritiska frågor Endast allmänbild. och logik
Typ av stöd Medelvärde (SD) Medelvärde (SD)
Avvikande stöd: Lågt 11.71 (11.61) 1.81 (2.75)
Avvikande stöd: Medelhögt 7.67 (10.96) 1.60 (3.17)
Avvikande stöd: Högt 6.28 (10.91) 1.45 (2.57)
Socialt stöd: Lågt 1.55 (2.97)
Socialt stöd: Medelhögt 2.11 (2.94)
Socialt stöd: Högt 0.85 (2.37)

 

Hypotes 7
Konformiteten kommer att vara lägre på attitydfrågor som har  
ett socialt önskvärt svar än attitydfrågor utan socialt önskvärt  
svar.

 För att undersöka om manipulationen av kritiska frågor med ett socialt önskvärt 
svar gav annorlunda svar än kritiska frågor utan ett önskvärt svar jämfördes 
svaren på dessa i konformitetsgruppen. Tre kritiska frågor bland attitydfrågorna 
ansågs, enligt den första förmätningen, ha ett socialt önskvärt svar och tre 
kritiska frågor ansågs sakna ett socialt önskvärt svar. Antalet svar i enlighet med 
manipulationen på dessa jämfördes genom ett beroende t-test, Mutan s. önskvärt svar = 
0.81 (SD = 0.74), Ms. önskvärt svar = 0.18 (SD = 0.55), t(484) = 16.47, p < .001, d = 
0.97. Resultatet stödjer hypotesen då konformiteten var lägre på attitydfrågor 
med ett önskvärt svar.

 

Hypotes 8
Högre utbildning kommer att leda till minskad konformitet och  
högre ålder kommer att leda till minskad konformitet. 

För att utreda om graden av svar i enlighet med manipulationen minskade 
med utbildningsnivå jämfördes konformitetsgruppens svar på kritiska frågor 
uppdelat på utbildning genom ANOVA. Eftersom antalet personer som avslutat 
högstadiet respektive mellanstadiet var jämförelsevis lågt sammanfördes dessa 
kategorier i en grundskolegrupp. Jämförelser gjordes på samtliga kritiska frågor, 
F(3, 481) = 12.96,  p < .001, η2 = .10 (för medelvärden, se Tabell 7). Till post 
hoc-analys användes Dunnetts T3 eftersom det förekom heterogen varians, 
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Fmax(3, 481) = 6.95,  p < .001. Analysen visade att det fanns signifikanta 
skillnader mellan samtliga utbildningsnivåer och den längsta utbildningen, över 
4 års universitetsstudier (jämfört med; <4 års universitetsstudier, d = 0.45; 
gymnasieexamen, d = 0.44; grundskola, d = 0.92). Det fanns också signifikanta 
skillnader mellan den kortaste utbildningen, grundskola, och samtliga övriga 
utbildningsnivåer (jämfört med; >4 års universitetsstudier, d = 0.92; <4 års 
universitetsstudier, d = 0.48; gymnasieexamen, d = 0.48). Resultaten stödjer 
hypotesen då de med längre utbildning uppvisade mindre konformitet.

Samma jämförelse gjordes på enbart kritiska allmänbildnings- och 
logikfrågor, F(3, 481) = 9.36,  p < .001, η2 = .08 (för medelvärden, se Tabell 7). 
Till post hoc-analys användes Dunnetts T3 eftersom det förekom heterogen 
varians, Fmax(3, 481) = 9.51,  p < .001. Analysen visade att det fanns signifikanta 
skillnader mellan samtliga utbildningsnivåer och den längsta utbildningen, över 
4 års universitetsstudier (jämfört med; <4 års universitetsstudier, d = 0.43; 
gymnasieexamen, d = 0.41; grundskola, d = 0.76). Resultaten stödjer hypotesen 
då de med kortare utbildning uppvisade en högre grad av konformitet.

Tabell 7
Medelvärden för konformitetssvar utifrån utbildningsnivå

Samtliga kritiska frågor Endast allmänbild. och logik
Utbildning Medelvärde (SD) Medelvärde (SD)
>4 års uni. studier n 103 1.38 (1.34) 0.66 (0.97)
<4 års uni. studier n 120 2.21 (2.24) 1.25 (1.70)
Gymnasieexamen n 184 2.20 (2.30) 1.22 (1.65)
Grundskola n 78 3.46 (2.89) 1.99 (2.29)

För att undersöka hur ålder påverkade graden av svar i enlighet med 
manipulationen i konformitetsgruppen kategoriserades ålder i fyra kategorier 
med cirka 25% av deltagarna i varje; ung (12-21 år), ung medel (22-26 år), 
medel (27-36 år) och äldre (37-88 år). Jämförelser mellan de olika 
åldersgruppernas svar gjordes med ANOVA dels på samtliga kritiska frågor, F(3, 
481) = 11.66,  p < .001, η2 = .07 (för medelvärden se Tabell 8), dels på enbart 
kritiska frågor gällande allmänbildning och logik, F(3, 481) = 9.14,  p < .001, η2 

= .05 (för medelvärden se Tabell 8). Till post hoc-analys användes Dunnetts T3 
eftersom det förekom heterogen varians, Fmax(3, 481) = 13.04,  p < .001 
respektive Fmax(3, 481) = 14.26,  p < .001. Analysen visade att det i båda fallen 
fanns signifikanta skillnader mellan unga och övriga ålderskategorier (samtliga 
kritiska frågor: ung medel, d = 0.52; medel, d = 0.62; äldre, d = 0.44. 
Allmänbildnings- och logikfrågor: ung medel, d = 0.52; medel, d = 0.53; äldre, 
d = 0.35). Resultaten stödjer hypotesen då de med högre ålder uppvisade en 
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lägre grad av konformitet.

Tabell 8
Medelvärden för konformitetssvar utifrån ålderskategorier

Samtliga kritiska frågor Endast allmänbild. och logik
Ålderskategori Medelvärde (SD) Medelvärde (SD)
Ung n 125 3.22 (3.09) 1.88 (2.30)
Ung medel n 117 1.91 (1.79) 0.93 (1.22)
Medel n 120 1.66 (1.73) 0.90 (1.27)
Äldre n 123 2.08 (2.02) 1.19 (1.63)

Hypotes 9
Graden av uppvisad konformitet kommer att öka ju fler timmar 
deltagaren tillbringar på Internet varje dag. Deltagare som 
anger social kontakt som skäl till internetanvändande kommer 
att konformera mer än de som inte gör det. 

För att undersöka första delen av hypotesen, om hur antalet internettimmar 
påverkar andelen svar i enlighet med manipulationen, delades antalet timmar 
efter medianen (6 h/dag) in i kategorierna lågt (0-5 h/dag vilket 43,9% hade 
svarat) och högt (7-24 h/dag vilket 37,9% hade svarat). Jämförelser gjordes med 
oberoende t-test dels för samtliga kritiska frågor, Mhögt = 2.64 (SD = 2.62), Mlågt = 
1.96 (SD = 1.87), t(395) = 3.00, p = .003, d = 0.30, dels enbart för kritiska frågor 
gällande allmänbildning och logik, Mhögt = 1.47 (SD = 1.87), Mlågt = 1.11 (SD = 
1.51), t(395) = 2.12, p = .035, d = 0.21. Resultaten stödjer första delen av 
hypotesen då de som tillbringade mer timmar vid Internet varje dag uppvisade 
mer konformitet.

Gällande den andra delen av hypotesen jämfördes de i konformitetsgruppen 
som hade angett social kontakt som ett skäl till internetanvändande (vilket var 
77,9%) med dem som inte hade gjort det (vilket var 22,1%) i ett oberoende t-
test. Detta gjordes dels för samtliga kritiska frågor där resultatet var icke-
signifikant, och dels för enbart kritiska frågor gällande allmänbildning och logik 
där resultatet var icke-signifikant. Resultaten ger inget stöd åt andra delen av 
hypotesen eftersom social kontakt som skäl till internetanvändande inte 
påverkade konformitetsnivån.
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Hypotes 10
En högre upplevd svårighet i besvarandet av enkäten kommer att  
leda till ökad konformitet. En högre motivation gällande  
besvarandet av enkäten kommer att öka konformiteten, särskilt  
på svåra frågor.

För att undersöka hur upplevd svårighet och motivation vid besvarandet av 
enkäten inom konformitetsgruppen påverkade andelen svar i enlighet med 
manipulationen delades svaren in i två kategorier. För svårighet delades svaren 
in i kategorierna låg, svarsalternativ 1-2 (vilket 53,0% hade svarat), och hög, 
svarsalternativ 3-5 (vilket 47,0% hade svarat). Även för motivation delades 
svaren in i kategorierna låg, svarsalternativ 1-3 (vilket 53,6% hade svarat), och 
hög, svarsalternativ 4-5 (vilket 46,4% hade svarat). 

Gällande svårighet jämfördes grupperna med oberoende t-test dels för 
samtliga kritiska frågor, Mhög = 2.57 (SD = 2.40), Mlåg = 1.93 (SD = 2.19), t(483) 
= 3.05, p = .002, d = 0.28, dels enbart för kritiska frågor gällande allmänbildning 
och logik, Mhög = 1.55 (SD = 1.78), Mlåg = 0.95 (SD = 1.61), t(483) = 3.87, p < .
001, d = 0.35. Resultaten stödjer första delen av hypotesen då de som tyckte det 
var svårt att besvara enkäten konformerade mer.

Gällande motivation jämfördes grupperna med oberoende t-test dels för 
samtliga kritiska frågor där resultatet var icke-signifikant, dels enbart för kritiska 
frågor gällande allmänbildning och logik där resultatet var icke-signifikant. 
Resultaten ger inget stöd åt andra delen av hypotesen då högre motivation inte 
gav högre konformitet.

För att utreda om hur motivationen påverkade andelen konformerande svar 
beroende på om uppgiften var svår eller lätt jämfördes motivationsgruppernas 
svar inom konformitetsgruppen med oberoende t-test. Detta gjordes dels för lätta 
kritiska frågor där resultatet var icke-signifikant, dels för svåra kritiska frågor, 
där resultatet var icke-signifikant. Resultaten ger inget stöd åt andra delen av 
hypotesen då högre motivation inte gav högre konformitet på svåra uppgifter.

Hypotes 11
Högst konformitet kommer att uppvisas på attitydfrågor, följt av  
logik- respektive allmänbildningsfrågor. 

Då det fanns fyra kritiska frågor gällande allmänbildning, fem gällande logik 
och sex gällande attityder normerades svaren utifrån antalet frågors minsta 
gemensamma nämnare. Därefter gjordes jämförelser i andelen svar i enlighet 
med manipulationen i konformitetsgruppen med beroende ANOVA, F(2, 968) = 
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4.92, MSE = 99.03, p = .008, η2 = .01 (för medelvärden, se Tabell 9). Parvis 
uppföljning med Bonferroni visade skillnad mellan attityd- och 
allmänbildningsfrågor (d = 0.24) och mellan attityd- och logikfrågor (d = 0.25). 
Resultaten stödjer att attitydfrågor gav upphov till mest konformitet men ger 
inget stöd åt att logikfrågor gav upphov till mer konformitet än 
allmänbildningsfrågor. Resultaten stödjer därmed delvis hypotesen.

Tabell 9
Medelvärden för konformerande svar utifrån typ av fråga
Typ av fråga Medelvärde (SD)
Allmänbildning 8.29 (13.08)
Logik 8.16 (14.01)
Attityd 9.96 (9.83)

Resultatsammanfattning

Resultaten stödjer följande:
• Konformitets- och kontrollgruppen är jämförbara och kan anses vara 

fördelade på ett sätt som är likvärdigt med ett slumpmässigt urval.
• Konformitet har förekommit, främst på allmänbildnings- och logikfrågor 

men kontroll av två snarlika attitydfrågor visade att de som hade 
konformerat ändrade åsikt i motsatt riktning i förhållande till 
kontrollgruppen (Hypotes 1).

• Svårare uppgifter gav upphov till mer konformitet (Hypotes 2).
• En ökad majoritet gav ökad konformitet (Hypotes 5).
• Minskat avvikande stöd ger upphov till ökad konformitet och till viss del 

ger minskat socialt stöd upphov till ökad konformitet (Hypotes 6). 
• Konformiteten var lägre på frågor med ett socialt önskvärt svar än de utan 

(Hypotes 7).
• De med längre utbildning och de med högre ålder uppvisade mindre 

konformitet (Hypotes 8).
• Ett ökat antal internettimmar per dag ökade konformiteten (Hypotes 9).
• Ökad svårighet i besvarandet av enkäten gav högre grad av konformitet 

(Hypotes 10).
• Attitydfrågor gav upphov till mest konformitet medan ingen signifikant 

skillnad fanns mellan allmänbildnings- och logikfrågor (Hypotes 11).
Resultaten ger inget stöd åt följande:

• Inga könsskillnader kunde påvisas gällande konformitetsnivå (Hypotes 3).
• Vikten av gruppen på hemsidan kunde inte påvisas påverka graden av 
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konformitet (Hypotes 4).
• Social kontakt som skäl till internetanvändande ökade inte konformiteten 

(Hypotes 9).
• Ökad motivation i besvarandet av enkäten ökade inte konformiteten, 

oavsett uppgiftens svårighetsgrad (Hypotes 10).

Diskussion

Resultatdiskussion
Denna studie är en vidareutveckling av den kvantitativa typen av 

undersökningar om hur andra människor påverkar våra uppfattningar som Sherif 
påbörjade på 1930-talet. Precis som Crutchfield utvecklade Asch metod kan det 
argumenteras för att denna studie fortsatt denna utveckling och undersökt 
konformitet på en ny arena, Internet. 

Utifrån resultaten är det tydligt att konformitet förekommer även på Internet i 
enlighet med hypotes 1. Även om effektstorlekarna visar en liten till måttlig 
effekt (0.15-0.55) på varje fråga är effekten genomgående, framförallt på 
allmänbildnings- och logikfrågor. Sett i ett större perspektiv visas att den totala 
skillnaden är måttlig med en effektstorlek på 0.57 på de 15 kritiska frågorna och 
0.62 för samtliga frågor. Antagandet om att konformitet förekommer på Internet 
stämmer också med tidigare forskning (Cinnirella & Green, 2007; Lee, 2006; 
Postmes et al., 2000). Eftersom det enda som skiljer mellan grupperna är att 
deltagarna i konformitetsgruppen har fått se andras svar är det konformitet som 
har förekommit utifrån den definition som här används: en förändring i åsikt och 
handling i syfte att stämma överens antingen med andra personers åsikter eller 
den sociala normen i en grupp eller situation (Forsyth, 2006). 

Det finns problem med att jämföra studiens resultat med tidigare forskning 
då tillvägagångssätten inte är likadana, tidsandan kan vara en annan och det kan 
finnas kulturella skillnader. Trots detta är det anmärkningsvärt att antalet 
personer som konformerar på åtminstone en fråga i denna studie, 78,8%, är så 
likt andelen i Asch klassiska experiment från 1950-talet, 76% (Forsyth, 2006). 
Med tanke på frånvaron av förmätning av attityder kanske det dock är mer 
rättvisande att titta på den konformitet som uppvisades på allmänbildnings- och 
logikfrågorna, 52,4%. Det skulle i så fall innebära en sänkning på dryga 20 
procentenheter, vilket kan ses som ett stöd för den sänkning över tid i 
konformitet som Bond och Smith (1996) fann i sin metaanalys. Även den 
genomsnittliga andelen som har konformerat är lägre jämfört med Asch studie. I 
denna studie var det sett till samtliga kritiska frågor i genomsnitt 14,9% som 
konformerade per fråga. För de kritiska frågorna om allmänbildning och logik 
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var motsvarande andel 13,7%. I Asch studie var det i genomsnitt 37% som 
konformerade per kritisk fråga (Forsyth, 2006). I en meta-analys av Bond och 
Smith (1996) var snittet på konformitet per kritisk fråga 29% men detta 
varierade mellan 0 och 60%. I studien av Baron et al. (1996) var konformiteten i 
genomsnitt 13-16% när det fanns skäl för deltagarna att svara korrekt. Detta är 
lite nyare siffror som kanske därför utgör en mer rättvis måttstock för resultaten 
i denna studie. Även i denna studie kan nämligen deltagarna ha ansett att det var 
viktigt att svara korrekt då de visste att svaren skulle användas i en 
examensuppsats. Således kan det argumenteras för att den genomsnittliga 
konformiteten i denna studie liknar resultaten i tidigare konformitetsforskning 
trots skillnader i tillvägagångssätt. 

Gällande konformitetsforskning på Internet är resultaten jämförbara med de 
som Williams et al. (2000) fick i en studie, en genomsnittlig konformitet på 
cirka 15-20%. Av deras deltagare var det 30-38% som konformerade vid minst 
ett tillfälle. Dessa resultat bygger dock bara på 117 personers svar på tre kritiska 
frågor vilket gör att inte alltför stora slutsatser kan dras utifrån deras resultat. 
Resultatet ger ändå en fingervisning om att konformiteten som uppvisades i 
denna studie är jämförbar med tidigare konformitetsforskning på Internet även 
om det ska hållas i åtanke att tillvägagångssätten och den kulturella kontexten 
har skiljt sig.

Jämfört med konformitetsnivån på 79% som uppstod på diffusa och svåra 
frågor i Crutchfields (1955) experiment är resultaten i denna studie, där 
konformitetsnivån som högst var 22,1% (4,2% av kontrollgruppen svarade 
likadant), ganska blygsamma. Effektstorleken på denna fråga är också endast 
måttlig (0.55). Samtidigt förekom det socialt och avvikande stöd på alla kritiska 
frågor utom en medan Asch och Crutchfield mestadels hade eniga majoriteter. 
När Asch introducerade socialt stöd sänktes konformiteten i hans studie till bara 
6% (Mook, 2004). Detta tyder på att det sociala och avvikande stödet inte var 
lika viktigt i denna studie som i Asch experiment. Att mest konformitet 
uppvisades på attitydfrågor trots att avvikande stöd förekom på samtliga kritiska 
attitydfrågor stödjer Allen och Levines (1968, 1969) resultat där avvikande stöd 
inte sänkte konformiteten på attitydfrågor på samma sätt som vid perceptuella 
och informationsmässiga frågor. Därmed verkar de ha haft rätt i sin kritik av 
Asch när han ansåg att det viktiga med socialt stöd var att majoritetens 
konsensus bröts, inte huruvida det sociala stödet avgav det korrekta svaret eller 
ej.

Attitydfrågorna
Det är anmärkningsvärt att attitydfrågorna är de som genererar mest 

konformitet i konformitetsgruppen men att dessa skiljer sig minst jämfört med 
kontrollgruppen. Det bör dock hållas i åtanke att skillnaden jämfört med 
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allmänbildnings- och logikfrågorna är måttlig (d = 0.24-0.25). Fåtalet skillnader 
jämfört med kontrollgruppen gör att de konformerande svaren kanske inte är 
konformitet utan utgör personens tidigare värderingar, det vill säga 
samstämmighet, men det är svårt att veta säkert utan tillgång till förmätning av 
deltagarnas attityder. Det kan också tänkas bero på att gruppen vars svar 
diagrammen byggde på bestod av psykolog- och socionomstudenter och att 
dessa har avvikande attityder jämfört med deltagarna (se metoddiskussionen 
nedan). Samtidigt uppvisades ingen ökad icke-konformitet på attitydfrågorna 
vilket enligt Nail et al. (2000) gör att svaren bör ses som konformitet då 
deltagarna alltid hade valet att välja ett annat alternativ än majoriteten. 
Resultaten vid jämförelser på de två mobbningsfrågorna utgör ett tydligt tecken 
på att det har förekommit konformitet jämfört med kontrollgruppen. De som 
konformerade på den andra mobbningsfrågan ändrade sin åsikt i motsatt riktning 
jämfört med hur kontrollgruppens svar skiljde sig mellan de två frågorna. 
Skillnaden var stor gällande konformitetsgruppens båda svar (d = 0.76) och även 
om den var liten gällande kontrollgruppens båda svar (d = -0.39) var denna 
effekt i motsatt riktning.

Den lägre nivån av konformitet på attitydfrågorna skulle kunna bero på 
deltagarnas moraliska övertygelse. Enligt Hornsey et al. (2003) kan det utgöra 
en psykisk belastning att gå emot denna, och särskilt på frågorna med ett socialt 
önskvärt svar kanske deltagarens definition av dem själva sätts på prov om de 
skulle följa majoriteten. Detta resonemang får också stöd av resultaten gällande 
hypotes 7, att signifikant mindre konformitet uppvisades på frågorna med ett 
socialt önskvärt svar än de utan, med en stor skillnad mellan grupperna (d = 
0.97). 

Den konformitet som har uppstått på attitydfrågorna skulle kunna bero på 
individens tidigare åsikt men för de som har följt majoriteten och gått emot sin 
tidigare åsikt kan det ses som ett prov på styrkan i normativt inflytande. Utifrån 
jämförelsen på mobbningsfrågorna kan nämligen slutsatsen dras att 
konformiteten har ändrat deltagarnas åsikt i viss utsträckning. Cialdini och 
Goldstein (2004) har föreslagit att det är normativt inflytande, viljan att passa in, 
som i sådana lägen orsakar konformitet snarare än det informerade inflytandet, 
att vilja ha rätt. 

Att attitydfrågor förutsattes ge mest konformitet berodde på att endast en 
kritisk fråga saknade avvikande stöd och attitydfrågor är den typ av frågor som 
påverkas minst av närvaron av avvikande stöd enligt Allen och Levine (1968, 
1969). Detta var således ett teoretiskt underbyggt antagande i hypotes 11 som 
också fick stöd av resultaten, om än att det enligt ovan var en liten skillnad. Att 
logikfrågor antogs generera mer konformitet än allmänbildningsfrågor byggde 
på antagandet att många deltagare skulle kunna uppleva logiska uppgifter som 
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svårare än allmänbildningsfrågor. Detta antagande får dock inget stöd av 
resultaten. 

Svårighet
Gällande resultaten som, i enlighet med hypotes 2, visar att svårare uppgifter 

ökar konformiteten stämmer dessa med tidigare forskning (Bond & Smith, 
1996). Skillnaden är liten till måttlig förutom när de lättaste uppgifter jämförs 
med de svåraste då skillnaden är stor (d = 0.87). Den osäkerhet som enligt 
Hornsey et al. (2003) kan ligga till grund för informerat inflytande borde 
dessutom rimligtvis öka ju svårare en uppgift upplevs. Detta stöds även av 
resultaten gällande hypotes 10 där högre upplevd svårighet i besvarandet av 
enkäten gav en högre grad av konformitet, dock endast med små effektstorlekar 
(0.28-0.35). I mailkorrespondens med personer som har undrat över huruvida 
diagrammen har stämt eller ej har detta också uttryckts då personer som 
misstänkte att diagrammen var felaktiga ändå uppgav att de tog vägledning av 
dem vid svåra uppgifter. Både ökande svårighet utifrån svårighetsgraderingen 
som gjordes efter första förmätningen och deltagarnas subjektivt upplevda 
svårighet i besvarandet av enkäten påverkade således konformiteten i förväntad 
riktning. 

Könsskillnader
Förväntade könsskillnader utifrån tidigare forskning om konformitet (Bond 

& Smith, 1996) och konformitet på Internet (Lee, 2006) uteblev i denna studie. 
Detta skulle kunna bero på att svaren var anonyma då män har visat sig sänka 
sin konformitet om de tror att deras svar övervakas (Eagly et al., 1981). 
Resultatet skulle kunna anses motsäga Eagly och Carlis (1981) slutsats att 
manliga forskare finner könsskillnader där kvinnor uppvisar mer konformitet på 
grund av att de vill framhäva män som individualistiska. Samtidigt kan 
författarens kunskap om detta ha påverkat resultaten genom att exempelvis 
minska viljan att framställa det egna könet som mer individualistiskt. Kanske är 
det dock troligare att bristen på könsskillnader är ett faktiskt resultat som 
motsäger viss tidigare forskning. Med tanke på att Sverige år 2009 var det mest 
jämställda landet i världen (United Nations Development Programme [UNDP], 
2009, Table K) är det mycket möjligt att avsaknaden av könsskillnader kan vara 
kulturspecifika för Sverige. Jämställdheten i Sverige skulle därför kunna vara en 
orsak till den likartade konformiteten i denna studie mellan kvinnor och män. 
Resultatet kan också vara ett tecken på det Guadagno och Cialdini (2007) fann, 
nämligen att män lättare övertalades via mail och kvinnor öga mot öga. Kanske 
konformerar kvinnor mer i de situationer de står öga mot öga med gruppen och 
därmed kan knyta an till den. När kvinnor får tillgång till skriftlig information 
över Internet kanske de inte övertalas lika lätt. Informationen om andras svar var 
ju i denna undersökning skriftlig och uttrycktes inte av personer som var 
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närvarande i samma rum som deltagaren.

Gruppens betydelse
Ett oväntat resultat var att hypotes 4 och andra delen av hypotes 9 inte fick 

något stöd. Varken en ökad vikt av gruppen på den länkande hemsidan eller 
social kontakt som ett skäl till internetanvändande ökade konformiteten. Detta 
resultat stämde inte överens med till exempel en studie av Lott och Lott (1965) 
som visade att konformiteten ökade i sammansvetsade och positivt upplevda 
grupper. Gällande grupper på Internet finns det också stöd för att många saker 
med Internet, som lättheten att hitta personer med gemensamma intressen, ökar 
attraktionen inom gruppen (McKenna & Green, 2002). Detta borde i sin tur leda 
till ökad konformitet. Resultatet stämde inte heller överens med SIDE-teorin då 
det var gruppen i helhet från samma hemsida som lyftes fram och denna 
anonymitet i svarsfördelningen på diagrammen enligt SIDE-förespråkare borde 
ha ökat konformiteten. Avidentifiering av andra medlemmar har tidigare visat 
sig öka identifikationen med gruppen på Internet (Lee, 2006). Konformiteten 
borde således ha ökat, särskilt om deltagaren sedan tidigare upplever gruppen på 
hemsidan som viktig. Är gruppen viktig för personen kan den antas vara viktig 
för individens identitet och därmed skulle personen enligt SIDE-förespråkare 
konformera mer när denne får ta del av gruppens åsikt. Att ta del av gruppens 
normer, vilket diagrammen på ett sätt kan sägas möjliggöra i denna studie, 
visade sig öka konformiteten i ett experiment av Sassenberg och Boos (2003). 

Internets betydelse
Att ett ökat antal internettimmar per dag visade sig öka konformiteten, i 

enlighet med första delen av hypotes 9, är ett resultat som stämmer bättre 
överens med SIDE-teorin. Effektstorlekarna var dock små (0.21-0.30) vilket gör 
att inte alltför stora slutsatser ska dras utifrån resultaten. Det indikerar ändå att 
de som tillbringar mycket tid på Internet kanske i högre utsträckning känner sig 
hemmastadda och bekväma med mediet. Därmed kanske de har större tillit till 
information de tar del av och identifierar sig mer med andra personer på Internet 
än personer som tillbringar mindre tid på Internet. Det kan därför argumenteras 
för att antal internettimmar är ett mått på identifikation med grupperna i 
diagrammen vilket skulle göra att resultatet ligger mer i linje med SIDE-teorin.

Studiens resultat stämmer varken överens med equalization theory eller 
SIDE-teorin fullt ut. Vissa resultat stämmer med equalization theory då 
konformiteten är mindre jämfört med konformitetsexperiment utanför Internet. 
Dessa experiment gjordes dock för länge sedan och det kan vara många andra 
faktorer som påverkade resultaten snarare än att internetkommunikationen i sig 
orsakade en statusutjämning som minskade kravet att konformera. Samtidigt 
stämmer inte resultaten i hypotes 4 överens med SIDE-teorin. Gällande hypotes 
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9 är svaren mer tvetydiga då antalet internettimmar ökar konformiteten och detta 
enligt ovan kan anses ligga i linje med SIDE-teorin medan social kontakt som 
orsak till internetanvändande inte stämde överens med SIDE-teorin. Således 
stämmer resultaten i denna studie inte helt överens med någon av de två 
teorierna om kommunikation via datorer.

Majoritet och socialt stöd
Resultaten stödjer hypotes 5 och ger delvis stöd åt hypotes 6. En ökad 

majoritet ökar konformiteten och högt socialt eller avvikande stöd minskar 
konformiteten. Det är stor skillnad på konformiteten vid hög majoritet jämfört 
med medelhög eller låg majoritet (d = 0.73-0.98) vid samtliga frågor men endast 
en liten skillnad mellan hög och låg majoritet på allmänbildnings- och 
logikfrågor (d = 0.25). Förvisso fann Asch att en grupp på tre personer var 
ungefär lika effektiv som en grupp på 14 personer gällande att frambringa 
konformitet (Forsyth, 2006; Mook, 2004). Men ju mindre majoriteten är i 
diagrammen, desto större blir det avvikande stödet medan Asch menade att 
dessa gruppskillnader var oviktiga när resten av gruppen uppvisade konsensus. 
Avvikande stöd sänker enligt studier av Allen och Levine (1968, 1969) 
konformiteten, särskilt på informations- och logikuppgifter. 

Resultaten stödjer i stort även antagandet om att ökat socialt stöd minskar 
konformiteten. Detta var i alla fall fallet när medelhögt socialt stöd jämfördes 
med högt med en stor effektstorlek (0.84). Detta stämmer med tidigare forskning 
av till exempel Allen och Levine (1968, 1969, 1971b). Att skillnaden mellan lågt 
och högt socialt stöd var liten (d = 0.47) och den mellan lågt och medelhögt 
socialt stöd  gick i fel riktning beror förmodligen på uppdelningen i kategorierna 
(för utförligt resonemang se under metoddiskussionen nedan). Det är också 
rimligt att deltagare som är osäkra genom informativ påverkan väljer ett 
alternativ som en överväldigande majoritet uppges ha valt istället för ett 
alternativ som en knapp majoritet uppges ha valt.

Ålder och utbildning
Gällande skillnader i konformitet utifrån ålder har tidigare studier främst 

tittat på yngre personer (se Allen & Newtson, 1972; Costanzo, 1970; Walker & 
Andrade, 1996). Då det i denna studie inte fanns deltagare under tolv år och 
majoriteten av deltagare var över 27 år gjordes inga separata jämförelser bland 
yngre personer. Att konformiteten visade sig sjunka med stigande ålder, i 
enlighet med hypotes 8, kan tänkas ha många anledningar. Till exempel har en 
person hunnit lära sig mer ju äldre den är, vilket gör att allmänbildningen kan 
vara bättre hos äldre personer. Äldre personer kanske också har utvecklat ett 
större självförtroende och därmed inte känner samma behov av att konformera. 
Även om effektstorlekarna på skillnaderna utifrån ålder var små till måttliga 
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(0.35-0.62), var de genomgående. 
Att konformiteten sjönk ju högre utbildning deltagarna hade, även det i 

enlighet med hypotes 8, ger viss tyngd åt tanken att det är den eventuellt högre 
allmänbildningen hos äldre personer som förklarar en del av skillnaden i 
konformitet. Även om skillnaderna i konformitet utifrån utbildning varierade 
mellan att vara små och stora (d = 0.41-0.92), var de genomgående. Rimligtvis 
finns ett samband mellan ökad ålder och ökad utbildning då en yngre person inte 
har haft tid att utbilda sig lika mycket som en äldre person. Det är dock svårt att 
veta vad som beror på vad. Det kan vara den ökade utbildningen som ger 
minskad konformitet för ökad ålder samtidigt som det kan vara den ökade åldern 
som ger minskad konformitet för ökad utbildning. Detta är en fråga som fortsatt 
forskning skulle kunna hjälpa till att besvara.

Motivation och misstänksamhet
Det är lite förvånande att ökad motivation inte orsakade ökad konformitet i 

enlighet med andra delen av hypotes 10. Samtidigt kan den ökade motivationen 
innebära en önskan att vilja prestera så bra som möjligt. Detta skulle kunna ses 
som att deltagarna upplevde ett krav att korrekt återge sin subjektiva åsikt, vilket 
enligt Asch kunde leda till självständighet (Levine, 1999). Således kanske inte 
en minskad konformitet utifrån en ökad motivation är förvånande. Utifrån 
resultaten i två studier av Baron et al. (1996) där ökad motivation gav lägre 
konformitet på lätta uppgifter och högre konformitet på svåra uppgifter 
förväntades dock en högre konformitet på de svåra uppgifterna när deltagaren 
var välmotiverad. Samtidigt kan en viktig skillnad mellan denna studie och 
studierna av Baron et al. vara att de antog att de ökade motivationen genom att 
öka vikten av uppgiften. Upplevelsen av hur viktig en uppgift är kanske är något 
annat än motivationen att besvara uppgiften. Motivationen kan till exempel 
tänkas vara mer luststyrd. För deltagarna i denna studie kanske motivationen 
utgjorde hur intresserade de var att svara på enkäten. Detta kan inte ses som en 
garant för att deltagare som uppgav en högre motivation ansåg att uppgifterna 
var viktigare än deltagarna som uppgav en lägre grad av motivation. 

Om detta stämmer skulle även Asch antagande (i Levine, 1999) vara felaktigt 
då det också likställer motivation med en ökad önskan att prestera så bra som 
möjligt. Graden av motivation kanske snarare ska ses som ett uttryck för intresse 
och framtida forskning får undersöka om uppgifter som presenteras som viktiga 
frambringar mer konformitet i enlighet med resultaten i studierna av Baron et al. 
(1996), och om detta gäller även på Internet.

 Misstänksamheten hos deltagarna har i tidigare studier visat sig öka över tid 
(Stang, 1976). En ökad misstänksamhet hos deltagarna skulle kunna förklara 
varför studien uppvisar mindre konformitet jämfört med några av de tidigaste 
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konformitetsstudierna. Med tanke på variationen i kvalitet på Internet är det 
rimligt att tänka att viss misstänksamhet finns mot undersökningar. 
Kommunikation över Internet lämnar en del öppet för tolkning, vilket gör att 
egna föreställningar och antaganden om andra människor kan få större utrymme 
(Bargh & McKenna, 2004). Detta gör att människor mycket väl kan tänkas vara 
mer misstänksamma på Internet än annars.

I vissa av de forumdiskussioner som fördes om enkäten framkom ett visst 
akademikerförakt och ett misstänkliggörande av psykologisk forskning, som tal 
om att akademiker inte är så intelligenta och att psykologiska studier ofta vill 
luras. Denna misstänksamhet kan bero på att experimenten av till exempel Asch 
och Milgram är väl kända. Studiens utformning bygger både på att deltagare 
litar på de diagram de får se över fördelningen av andras svar och att de litar på 
att de andra personerna från samma hemsida är kompetenta och utgör en bra 
referensgrupp. Att konformitet framkommer i en tydlig omfattning i denna 
studie trots den misstänksamhet som uttrycktes i forumdiskussionerna kan ses 
som ett tecken på vilken stark gruppsykologisk process kravet på konformitet 
utgör. 

Implikationer
Resultaten pekar tydligt på att konformitet förekommer på Internet. Detta 

stämmer också med tidigare konformitetsforskning som sedan länge har visat att 
konformitet är ett fenomen som kan förekomma i flera olika sammanhang. I 
vardagligt tal talas det ibland om att Internet innebär en ökad frihet för 
individen, att personer på nätet kan ge en mer rättvisande bild av sig själva och 
inte måste ta hänsyn till sin omedelbara omgivning i samma utsträckning. Denna 
studie visar dock att människor även på Internet i stor utsträckning rättar sig 
efter och konformerar till majoritetens åsikt. Kanske är det också det faktum att 
grupprocesser verkar fungera liknande på Internet som hjälpt till att göra 
internetanvändande så vanligt i dagens Sverige? Till exempel kan konformiteten 
tänkas öka gruppsammanhållningen och på så sätt öka attraktionen till att umgås 
med olika grupper på Internet.

I de forumdiskussioner som fördes om studien uttryckte flera personer en 
stark skepsis till att studien skulle få några resultat då de tyckte att det hade varit 
för uppenbart vad undersökningen gick ut på. De hade förmodligen rätt i att 
vilseledningen inte var tillräcklig men att resultaten ändå är så starka och tydliga 
visar hur konformitet och liknande grupprocesser lätt kan underskattas. 
Föreställningen om Internet som en frihetens arena förefaller vara utbredd och 
många verkar inte vilja inse att vi påverkas lika mycket på Internet av vad andra 
uttrycker som i andra sammanhang. 

Samtidigt verkar allmänheten börja få upp ögonen för att det finns flera 
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mellanmänskliga problem som har förts över till och ökat på Internet. 
Exempelvis har mobbning på Internet diskuterats flitigt i flera svenska 
dagstidningar under våren efter ett uppmärksammat TV-program som avslöjade 
en hatkampanj på Internet mot två våldtäktsoffer (Luleå TT, 2010; "Svårt 
kontrollera", 2010; Örnsköldsvik TT, 2010). En tänkbar orsak bakom 
flockbeteenden som mobbning är konformitet. Personer påverkas av vad andra 
skriver på Internet och gör sedan samma sak utan att de kanske egentligen delar 
majoritetens åsikt. Att tonen är grövre på Internet skulle kunna förklaras av den 
ökade anonymiteten och känslan av minskat ansvar (Dubrovsky et al., 1991). En 
hård ton som sedan sprids via konformitet.

Vad leder det nya offentliga rum som Internet utgör till för 
konformitetsbeteenden? Det är svårt att avgöra vad konformiteten i denna studie 
beror på. Det kan vara en vilja att ha rätt men det kan också vara en rädsla för att 
sticka ut från majoriteten eller till exempel ha personlighetsmässiga orsaker. 
Tydligt är att kommentatorsfunktionen på nyhetsartiklar, videoklipp, bloggar, 
personliga sidor på hemsidor som Facebook med mera utgör tillfällen där 
konformitet kan göra sig gällande. Vi lever alla i ett socialt sammanhang där vi 
ständigt påverkar och påverkas av andra. 

I samhället kan det vara viktigt att diskutera hur vi ska göra för att undvika 
att människor konformerar till trångsynta och fördomsfulla ideologier och 
åsikter om andra människor. Konformitet som fenomen bör uppmärksammas så 
att varje människa blir medveten om sina skäl till olika ställningstaganden. Är 
det av egen övertygelse, ett rationellt beslut eller på grund av yttre krav på 
konformitet? Endast genom en sådan medvetenhet kan vi till fullo nyttja vår 
demokratiska rättighet och fatta egna, informerade beslut. Konformitet bör 
utifrån denna studies resultat inte underskattas, inte heller på Internet.

Metoddiskussion
Nedan diskuteras för- och nackdelar med de metoder som användes och 

undersökningens styrkor och svagheter.

Forumdiskussioner
Precis som det misstänktes innan studien uppstod diskussioner om enkäten på 

några hemsidor (tre av de tio hemsidor från vilka deltagare länkades vidare). De 
potentiellt påverkade deltagarna utgjorde dock redan från början en minoritet av 
det totala antalet deltagare. Genom de åtgärder som hade vidtagits på förhand 
kunde dessutom de som potentiellt hade påverkats urskiljas och jämföras både 
med andra deltagare från samma hemsida och övriga deltagare. Det innebär 
självklart en viss risk att samtliga deltagare i slutändan inkluderades, även från 
de tre hemsidor där forumdiskussioner uppstod om enkäten och dess syften. 
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Detta kan innebära att vissa deltagare påverkades av dessa diskussioner. De 
jämförelser som gjordes med övriga deltagare visade dock inga genomgående 
skillnader (se Bilaga 6). De skillnader som fanns var fåtaliga eller specifika för 
de olika hemsidorna. Att de var specifika för de olika hemsidorna innebar att 
samtliga deltagare från samma hemsida, både före och efter det att 
forumdiskussionen hade startat, uppvisade dessa skillnader jämfört med övriga 
deltagare. 

Ett större problem med forumdiskussioner ligger istället i att både 
communities och forum är till för att prata med andra människor och diskutera 
saker. Det ligger således i hemsidornas natur att diskussioner uppstår om 
aktuella händelser. Därför är det mycket möjligt att diskussioner har uppstått om 
undersökningen utan att dessa har varit möjliga att upptäcka för utomstående. 
Eftersom jämförelser mellan deltagare före och efter forumdiskussioner om 
enkäten har kunnat göras på tre hemsidor och dessa inte visat några signifikanta, 
genomgående skillnader verkar dock inte sådana diskussioner ha påverkat 
resultaten. Detta stödjer att resultaten är trovärdiga även om det senare skulle 
visa sig att deltagare har diskuterat undersökningen på andra hemsidor. Risken 
förefaller med andra ord liten att tillräckligt många deltagare har påverkats av 
forumdiskussioner för att signifikant kunna ändra resultaten. Snarare kan det ses 
som en styrka i resultaten att de uppvisar en signifikant konformitet, trots att 
vissa kanske misstänkte studiens syfte. Eftersom konformitet i västerländska 
länder ofta ses som något negativt (Bond & Smith, 1996), är det mycket troligt 
att misstankar om studiens syfte skulle leda till en minskad konformitet. Detta 
skulle snarare göra att den konformitet som uppvisats här är en underestimering 
av den konformitet som skulle uppstå om ingen deltagare misstänkte syftet med 
studien.

Internetenkäter
En nackdel med enkäter på Internet är att deltagare ta reda på svaren på 

allmänbildningsfrågor. Samtidigt kan det antas att antalet deltagare som gör 
detta är likvärdigt fördelade mellan konformitets- och kontrollgruppen eftersom 
inga signifikanta skillnader fanns mellan dessa grupper, undantaget en svag 
skillnad i motivation. 

En fördel med internetenkäter är att de oftast är mycket billiga (Kraut et al., 
2004; Tourangeau, 2004). Kostnaden för varje ny deltagare är dessutom 
minimal, vilket ökar möjligheten att undersöka ett stort antal deltagare (Kraut et 
al., 2004). Detta gör att forskningen på Internet blir mer demokratisk eftersom 
även personer utan stora ekonomiska resurser kan göra viktiga bidrag. Samtidigt 
finns dock en risk att ett överflöd av undersökningar på Internet kommer att 
urvattna människors vilja att ställa upp. 
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Internetenkäter kan också innehålla bilder, video och annan information som 
hade varit svår att få med i en vanlig enkät (Tourangeau, 2004). Alltför många 
saker som distraherar deltagaren kan dock potentiellt påverka resultaten. Därför 
hölls utseendet på enkäten i denna studie enkelt.

Ytterligare en nackdel med enkäter på Internet är att forskaren inte har någon 
kontroll över experimentsituationen (Kraut et al., 2004; Nosek, Banaji & 
Greenwald, 2002). I en vanlig experimentsituation kan forskaren kontrollera 
identitet, kön och ålder samt att deltagaren förstår uppgiften, arbetar seriöst och 
inte tar skada (Kraut et al., 2004). Det kan därför vara viktigt med förmätningar 
för att undersöka hur frågorna uppfattas och inom denna studie gjordes två 
sådana. På Internet vet inte heller forskaren i vilken miljö som deltagaren sitter 
när denne besvarar enkäten, det kan vara stor skillnad i svar beroende på om en 
person sitter ensam i ett tyst rum eller tillsammans med kompisar på ett livligt 
café (Nosek et al., 2002). Detta är faktorer som kan ha påverkat studien men 
eftersom fördelningen förefaller likartad mellan kontroll- och 
konformitetsgruppen borde sannolikt också deltagare med distraherande 
respektive lugn omgivning ha fördelats lika mellan grupperna. 

En öppen inbjudan som i denna studie ger liten kontroll över vilka som 
deltar. Till exempel kan information om undersökningen spridas till vänner och 
då kanske med en helt annan information än den som ursprungligen använts. 
Samtliga deltagare i denna studie har dock fått ta del av samma information 
innan de har påbörjat enkäten. Det största problemet med forskning på Internet 
ligger ofta i urval och generaliserbarhet (Kraut et al., 2004; Nosek et al., 2002; 
Tourangeau, 2004). 

Generaliserbarhet
Det finns vissa problem med generaliserbarheten av studiens resultat. Det 

finns ännu inga bra metoder för att på Internet få ett representativt urval 
liknande de i slumpmässig uppringning eller utifrån befolkningsregister 
(Tourangeau, 2004). Det finns också skillnader mellan de som använder Internet 
och de som inte gör det, vilket kan göra det svårt att generalisera resultaten 
(Kraut et al., 2004; Nosek et al., 2002). Förutom problematiken kring att det i 
denna studie är svårt att veta vilka som faktiskt har fått inbjudan så är det 
omöjligt att veta vilka som har valt att inte delta eller har hoppat av under 
studiens gång. Således kan resultaten vara specifika för de som valt att delta. 
Dessutom fanns ett stort bortfall av communities och forum som valde att inte 
delta även om de ansvarigas skäl till detta inte nödvändigtvis innebär att 
deltagare från dessa hemsidor hade svarat annorlunda.

En styrka med studien är att den till viss del lämnar laboratoriet och påvisar 
konformitet i en situation som deltagaren kan komma att möta på Internet. Ett 
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problem med socialpsykologisk forskning är ofta att den undersöker vad som 
kan hända men saknar koppling till vad som faktiskt händer i verkliga livet 
(Gosling, 2004).

Ytterligare ett problem med generalisering är att Sverige år 2009 var världens 
mest jämställda land (UNDP, 2009, Table K), varför resultaten kanske skulle bli 
annorlunda i mindre jämställda länder. Utöver detta finns sedan tidigare 
forskning som påvisat kulturella skillnader i konformitet mellan kollektivistiska 
och individualistiska kulturer (Bond & Smith, 1996; Kim & Markus, 1999), 
även om dessa inte verkar vara lika stora på Internet (Cinnirella & Green, 2007). 
Samtidigt finns stora geografiska skillnader i andelen internetanvändare i 
världen där genomsnittet ligger på cirka 3% medan det i USA samt Europa är 
cirka 33% och i Afrika 0,4% (Bargh & McKenna, 2004). Sverige ligger ännu 
högre då 91% av befolkningen använder Internet enligt Post- och telestyrelsen 
(2009). Denna skillnad i internetanvändning, särskilt som Sverige ligger extra 
högt, gör att forskning om internetbeteenden här kanske inte utan 
problematiserande kan överföras i ett internationellt perspektiv. 

Resultaten kan ses som en första indikation på konformitet på Internet i 
Sverige då det är ett relativt stort urval från communities och forum med olika 
målgrupper, även om flera sidor valde att inte delta. Den höga andelen av 
befolkningen i Sverige som använder Internet gör det också lättare att 
generalisera resultaten till att gälla för hela Sverige. Dock bör inte alltför stora 
slutsatser dras om generalisering då det enligt ovan är okänt exakt vilka som har 
fått ta del av inbjudan till undersökningen samt om det föreligger några 
genomgående skillnader mellan deltagarna, de som valt att inte deltaga och 
övriga befolkningen.

Kontroll- och konformitetsgruppen
Gällande jämförelsen mellan kontroll- och konformitetsgruppen på 

demografiska variabler så verkar en fördelning utifrån födelsemånad ha fungerat 
ungefär likvärdigt med en slumpmässig fördelning. Den enda skillnaden som var 
statistiskt signifikant var grad av motivation, vilket dock var en mycket liten 
skillnad (d = 0.14). Det är mycket troligt att denna skillnad inte främst beror på 
att grupperna är födda på udda respektive jämna födelsemånader. 
Personlighetsmässiga skillnader som har funnits mellan personer med olika 
födelsemånader beror enligt Kamata et al. (2009) huvudsakligen på skiftningar i 
temperatur och mängden dagsljus. Dessa skiftningar kan rimligtvis antas vara 
ganska små mellan grupperna när deltagare har fördelats utifrån udda och jämna 
födelsemånader. Istället kan det misstänkas att den ökade motivationen i 
konformitetsgruppen beror på att dessa deltagare fann det mer spännande och 
intressant att besvara frågorna då de uppgavs få ta del av hur andra deltagare 
hade svarat. De kunde exempelvis ha funnit detta intressant av nyfikenhet eller 
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ha blivit sporrade att tävla med de andra om att svara rätt. Det kan tänkas att 
båda dessa scenarion förklarar den lilla men signifikanta skillnaden mellan 
grupperna gällande motivation att besvara enkäten. Enkäten kanske helt enkelt 
var lite roligare att besvara för konformitetsgruppen än för kontrollgruppen.

Socialt stöd
En förklaring till att minskat socialt stöd inte gav ökad konformitet i den 

förväntade omfattningen i hypotes 6 kan vara hur indelningen i kategorier 
gjordes. Det fanns bara två kritiska frågor med relativt högt socialt stöd och de 
visade i diagrammen 9% respektive 22%. Av resterande sju kritiska frågor med 
socialt stöd i diagrammen visade tre frågor 3%, en fråga 2% och tre frågor 0%. 
Dessa fördelades på lågt (0%) och medel (2-3%). Eftersom skillnaden i stapelns 
höjd i diagrammen var mycket liten mellan 0% och 2-3% är det mycket troligt 
att denna inte har inverkat tillräckligt på besvarandet i enkäten för att visa sig i 
resultaten. I resultaten ger det medelhöga sociala stödet en högre genomsnittlig 
konformitet än det låga sociala stödet. Skillnaden dessa emellan är också det 
enda som går emot hypotesen om socialt och avvikande stöds betydelse för 
graden av uppvisad konformitet. Eftersom det finns signifikanta skillnader 
mellan både lågt och medelhögt jämfört med högt socialt stöd tyder detta på att 
hypotesen egentligen stämmer. Dessa positiva skillnader är också större än den 
negativa skillnaden mellan lågt och medelhögt stöd. 

Om det sociala stödet jämförs med det avvikande stödet, där resultaten ger 
fullt stöd åt hypotesen, märks också en stor skillnad i procentfördelningarna i 
kategorierna. För avvikande stöd skiljde sig de tre tredjedelarna mer åt. 
Kategorin lågt stöd innehöll 0-11%, medelhögt stöd 18-39% och högt stöd 45-
54%. Där finns alltså tydligare skillnader mellan kategorierna än vid socialt stöd 
vilket också genererade mer stöd för hypotesen. Anledningen till att även socialt 
stöd kategoriserades i tre kategorier var för att underlätta jämförelser med 
fördelningen i majoritet samt avvikande stöd. Detta gjorde dock att 
kategoriseringen inom socialt stöd, utifrån ovanstående resonemang, blev en 
mer artificiell uppdelning än indelningarna för avvikande stöd och majoritet. 
Således hade det antagligen varit bättre att dela in socialt stöd i endast två 
kategorier eller att variera procentsatserna för det sociala stödet mer och på så 
sätt kunna skapa större skillnad mellan kategorierna.

Förmätning och den grupp diagrammen byggde på
En anledning till den minskade konformiteten på attitydfrågorna jämfört med 

kontrollgruppen skulle kunna bero på vilken grupp som användes till att fördela 
svaren i diagrammen. Svaren i den första förmätningen användes för att kunna 
placera majoriteterna i diagrammen så att svaren skulle avvika från gruppens 
svar och därmed skilja sig från kontrollgruppen. Då gruppen i den första 
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förmätningen enbart bestod av psykolog- och socionomstudenter kanske denna 
inte kan ses som representativ för samtliga deltagare. Både psykolog- och 
socionomyrket innebär ett arbete med människor där stor vikt läggs vid att 
bemöta mycket varierande människor, ofta i utsatta situationer. Det kan tänkas 
att dessa yrken därför lockar människor med en vissa värderingar. Dessa 
värderingar kanske exempelvis har påverkat deras åsikter i frågorna om sexköp, 
kvinnolöner, konflikthantering, mobbning och klasskillnader. Detta utgör en 
majoritet av de kritiska attitydfrågorna. Bristen på skillnader i konformitet på 
attitydfrågorna jämfört med kontrollgruppen kanske därför till stor del beror på 
att majoriteterna i diagrammen hade placerats felaktigt. Jämförelser mellan 
mobbningsfrågorna som visade att konformitet förekom styrker denna teori. 

En orsak till den minskade konformiteten på attitydfrågorna jämfört med 
kontrollgruppen skulle också kunna vara att de jämförelser som gjordes inte var 
tillräckligt känsliga. Svaren delades upp i konformerande eller ej och vid χ2-
testning av attitydfrågorna var det bara tre attitydfrågor som uppvisade en 
signifikant skillnad, varav en var neutral. Det gjordes en jämförelse mellan 
medelvärden på attitydfrågorna men denna gav endast signifikans på en fråga 
och ansågs därför vara en mindre känslig metod varför χ2-testningen ansågs mer 
representativ och således var den metod som presenterades ovan. Det är dock 
mycket möjligt att deltagarna har konformerat genom att ändra sig några steg på 
den sjugradiga skalan, de kanske inte valde exakt det alternativ som majoriteten 
uppgavs ha valt. Denna attitydförändring i form av konformitet kanske bara 
hade varit tydlig om resultaten hade jämförts med en förmätning av deltagarnas 
åsikter på samma frågor. 

Även om en förmätning med andra ord kanske hade varit önskvärd var det 
inte rimligt att inom ramen för denna studie göra en sådan. Deltagarna skulle ha 
behövt svara två gånger, helst med en tid däremellan så att de glömde sina svar 
och det inte blev alltför uppenbart att diagrammen var till för att eventuellt 
påverka dem. Dels tillät inte tidsramen en sådan förmätning och dels kan det 
misstänkas att antalet deltagare skulle ha blivit lägre. Dessutom utgör en 
tidsrymd mellan mätningar ingen garanti för att deltagarna skulle glömma sina 
tidigare svar. Det hade kunnat bli problem med att få tag i samtliga deltagare 
igen, de skulle ha tvingats lämna kontaktuppgifter, och därmed potentiellt röja 
sin identitet, och dessutom kanske flera deltagare skulle ha valt att hoppa av och 
därmed ha skapat ett betydande internt bortfall.

Enkätens utformning
Det kanske hade varit önskvärt att variera frågetypernas ordningsföljd i 

enkäten för att se om detta på något sätt påverkade konformiteten. Till exempel 
kanske misstänksamheten ökade i takt med antalet kritiska frågor som 
deltagaren besvarade. Enligt tidigare forskning har ett ökat antal kritiska frågor 
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visat sig ge ökad misstänksamhet och minskad konformitet (Stang, 1976). Den 
minskade konformiteten på attitydfrågorna jämfört med kontrollgruppen kanske 
således beror på att dessa kom sist i enkäten snarare än frågetypen i sig. Det är 
också möjligt att det förekom en viss uttröttningseffekt under enkäten även om 
den medvetet hölls ganska kort för att motverka detta. 

I enkäten var frågorna inom allmänbildning och logik av stigande 
svårighetsgrad, vilket kanske även det har påverkat resultaten. Förutom en 
variation i ordningsföljd utifrån frågetyp kanske därför även en variation utifrån 
svårighetsgrad hade kunnat ge andra resultat. Studien kan dock ses som en första 
studie på området, framförallt i Sverige, där uppföljande forskning kan innehålla 
flera grupper för att vidare undersöka vilka variabler som påverkar 
konformiteten.

Istället för att ange att svaren i diagrammen kom från samma hemsida som 
deltagaren kanske det hade gett mer effekt om det uppgavs att dessa var från 
samtliga besökare från ett antal olika hemsidor. Enligt Wilder (1977) ökade 
nämligen konformiteten om testpersonen upplevde att majoriteten kom från flera 
grupper. Tanken bakom att koppla diagrammen till hemsidan som deltagaren 
klickade sig vidare från var att göra svaren mer aktuella för deltagaren då denna 
kanske ansåg sig tillhöra samma grupp som de tidigare svaren. Både utifrån 
SIDE-teorin och enligt till exempel Lott och Lott (1965) kommer nämligen 
konformiteten att öka ju viktigare referensgruppen upplevs. Det är dock möjligt 
att tidigare deltagare från samma hemsida inte sågs som representanter för hela 
hemsidan då ingen uppgift lämnades om antalet personer som svaren i 
diagrammen bestod av.

Det gjordes inga jämförelser av frågetyperna med andra test för att 
säkerställa att de verkligen mätte det de avsåg att mäta (d.v.s. allmänbildning, 
logik och attityder). De har dock benämnts som detta då de anses vara 
tillräckligt inriktade mot dessa områden för studiens syfte. Studiens syfte har 
från början varit att mäta konformitet, inte specifikt allmänbildning, logisk 
förmåga och attityder. Därför ansågs ingen sådan jämförelse med mer etablerade 
test nödvändig.

Då deltagarna enbart kunde navigera framåt i enkäten är det möjligt att någon 
råkade trycka fel och sedan inte kunde ändra sitt svar. Samtidigt sågs det som en 
fördel att de inte skulle kunna ändra sina tidigaste svar om deras misstänksamhet 
skulle öka under besvarandet av enkäten. Eventuellt kunde en fråga om huruvida 
deltagaren omedvetet hade svarat fel på någon fråga ha fångat upp denna brist 
med att enbart kunna navigera framåt. Det fanns en fråga om att medvetet ha 
svarat fel på någon fråga, vilket vissa deltagare kan ha tolkat som att det 
inkluderade misstag. Det var dock bara 6,4% av konformitetsgruppen som 
svarade att de hade svarat felaktigt vilket kan ses som att det rör sig om ett fåtal 
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deltagare som råkar trycka fel.
Ytterligare felkällor i enkäten kan vara vissa demografiska frågor som kan ha 

missuppfattats. Till exempel kan deltagare ha läst exakt fyra år vid högskola 
eller universitet fördelat sig godtyckligt mellan att ha läst längre och kortare än 
fyra år vid högskola eller universitet. Det är också möjligt att deltagare inte 
uppmärksammade att det var avslutad utbildning som avsågs, vilket vissa svar 
hos ungdomar tyder på då de har angett en högre utbildningsnivå än de borde ha 
avslutat utifrån sin ålder. Även gällande stadens storlek kan förvirring ha 
uppstått då deltagare kanske inte vetat om deras stad bebos av fler eller färre än 
100 000 personer, samt att de med exakt 100 000 invånare kan ha valt 
godtyckligt mellan storstad och mindre stad.

Kritik från deltagare
Den kritik som flest deltagare förde fram mot studien i forumdiskussionerna 

om enkäten handlade om att de tyckte att det var för uppenbart att svaren var 
felaktiga. De menade att en orimlig procentandel felsvar på enkla frågor inte var 
trovärdig samt att åsikterna ofta var för extrema för att representera personer 
från deras forum. Detta är tydliga tecken på den typ av misstänksamhet som i 
tidigare studier har visat sig sänka konformiteten (se Bond & Smith, 1996; 
Stang, 1976). Många påpekade också att undersökningen förmodligen inte 
skulle ge några resultat och att de skulle bli mycket förvånade om den skulle 
göra det. I Asch experiment var dock uppgifterna mycket enkla (Levine, 1999), 
och rätt svar var så uppenbart att 99% svarade rätt i kontrollsituationen (Leyens 
& Corneille, 1999). Trots detta uppvisade Asch deltagare hög konformitet och 
resultaten i denna studie är tydliga och stämmer ganska bra med Asch resultat. 
Om många upplevde diagrammen som icke trovärdiga tyder detta snarare på att 
en studie med mindre uppenbar manipulation skulle kunna ge en ännu högre 
grad av konformitet.

Andra, mer enstaka, kommentarer rörde olika aspekter av utformningen. 
Någon ansåg att diagrammen var för långt ner på vissa frågor och därför syntes 
först efter att svaret hade avgetts. Diagrammen var dock alltid ovanför knappen 
som krävdes för att komma vidare till nästa fråga, varför samtliga deltagare i 
konformitetsgruppen såg dem på varje fråga. Någon annan påpekade att det var 
för uppenbart att diagrammen var skapade i ett annat program och därmed inte 
var trovärdiga. Ytterligare någon påpekade att personen hade svarat tidigt på 
studien och inte ansåg diagrammen trovärdiga eftersom endast ett fåtal personer 
kunde ha svarat före personen medan diagrammens procentfördelning var 
ganska finfördelad. Det kan finnas fog för båda dessa senare åsikter vilket tyder 
på att den faktiska konformiteten snarare kanske är högre än resultaten visar i 
denna studie.
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Den kanske allvarligaste kritiken är att samma person kunde svara flera 
gånger, vilket också några deltagare uppgav i forumdiskussionerna att de gjorde 
för att se när de hamnade i vilken grupp. I forskning på Internet finns en risk att 
en minskad ansvarskänsla hos deltagarna gör att vissa medvetet vill förstöra 
undersökningen genom att svara oseriöst eller flera gånger (Kraut et al., 2004; 
Nosek et al., 2002). En sådan vilja gav också ett fåtal personer uttryck för i 
forumdiskussionerna. Förvisso fanns ett skydd i enkäten mot att samma person 
skulle kunna svara flera gånger men detta var enbart i form av så kallade 
cookies, ett skydd som de flesta erfarna internetanvändare kan kringgå. Det 
skedde också en utrensning av 19 oseriösa svar, av vilka några kanske var 
personer som svarat flera gånger, utöver de 225 exakt likadana svar som 
förmodligen hade skapats med ett datorprogram. Trots detta kan det ha 
förekommit deltagare som besvarade enkäten upprepade gånger. Det borde dock 
vara en liten minoritet som har orkat besvara samtliga 38 frågor flera gånger då 
detta uppskattades ta cirka elva minuter. Särskilt om detta gjordes bara för att ta 
reda på vilken fördelningsvariabel som användes eller för att sabotera resultaten. 
Mer troligt är att de som gick in på undersökningen igen för att se om de kunde 
få fram diagrammen avbröt deltagandet när de inte kunde detta eller när de fått 
se några diagram. Dessa personer kan därför antas främst tillhöra de 1634 
personer som antingen bara hade besökt sidan eller avbrutit sitt deltagande. 
Slutligen finns det ett visst skydd i det totala antalet deltagare då detta var 
relativt stort. De deltagare som svarat flera gånger och eventuellt ingår i 
dataunderlaget antas utgöra en så liten minoritet att deras svar inte har påverkat 
resultaten på ett signifikant sätt.

Etikdiskussion
Det finns flera viktiga etiska aspekter i denna studie som diskuteras nedan.

Konfidentialitet
En stor risk med internetforskning rör anonymiteten och konfidentialiteten då 

det alltid finns en risk att en tredje part kan ta del av den information som 
skickas mellan personer över Internet (Kraut et al., 2004; Nosek et al., 2002). 
Två sätt att skydda sig mot detta är dels att minimera den identifierande 
informationen som inhämtas och dels att skydda data genom kryptering. Båda 
dessa saker gjordes i denna studie för att minska risken att någon deltagare 
skulle kunna identifieras. Endast generell information om deltagarna inhämtades 
i form av ålder, kön, utbildningsnivå, födelsemånad och om personen bodde i 
storstad, mindre stad eller på landsbygden. Inga kontaktuppgifter efterfrågades 
och ingen registrering av IP-adresser skedde. För att skydda data mot intrång 
användes den krypteringsteknik som ingår i https-protokollet, det vill säga att 

59



enkäterna hade en adress som började på https vilket gör det svårare för en tredje 
part att ta del av informationen. På så sätt gjordes mycket för att uppfylla 
Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav, vilket innebär att deltagare ska ges 
största möjliga konfidentialitet och att obehöriga inte ska kunna ta del av 
information om dem (Vetenskapsrådet, 2002).

Något som kanske hade kunnat höja konformiteten i studien hade varit att 
låta deltagarna tro att svaren skulle bli offentliga. Att tro att svaren är synliga för 
andra har nämligen i tidigare studier visat sig höja konformiteten (Lee & Nass, 
2002). Detta skulle dock vara oetiskt, samt framstå som ett brott mot 
Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav, som studien uppgavs följa, varför ett 
sådant tillvägagångssätt inte valdes. 

Information och samtycke
 Deltagarna kunde inte ges fullständig information om studiens syfte, att mäta 

konformitet, innan enkäten besvarades då det krävs viss vilseledning för att 
genomföra konformitetsforskning (Stang, 1976). Detta innebar ett etiskt 
dilemma då deltagarna måste få veta vad som ska undersökas och vad deras 
deltagande ska användas till. Informationen som gavs innan deltagande var 
sanningsenlig men medvetet diffus gällande exakt vad i deltagarens svar som 
skulle undersökas och på vilket sätt grupper skulle jämföras (se Bilaga 5).

Enligt både amerikanska psykologorganisationens etiska regler (APA, 2002), 
och Vetenskapsrådets (2002) etiska regler ska information om studiens syfte ges 
så snart som möjligt efter deltagandet om det skulle motverka studiens syfte att 
ge informationen före deltagandet. Den kompletterande informationen gavs 
genom att på så många hemsidor som möjligt, 6 av de 10 som deltagare 
länkades vidare från, informera om att studien syftade till att undersöka 
konformitet (se Bilaga 8). Precis som i informationen innan enkäten (se Bilaga 
5) uppmuntrades deltagarna att ta kontakt med författaren vid frågor om deras 
deltagande utöver att vissa frågor besvarades i forumtrådar. Både att lämna 
kontaktuppgift samt att finnas tillgänglig på hemsidan är åtgärder som Nosek et 
al. (2002) har föreslagit för att bemöta de problem som finns med att informera 
deltagare efter deltagande på Internet. Deras övriga rekommendationer 
innefattar att deltagaren när denne avslutat eller avbrutit enkäten kommer till en 
sida med ytterligare information. Detta kunde dock inte göras i denna studie då 
det kunde ha påverkat andra deltagare under datainsamlingsperioden.

I internetforskning är det svårt att säkerställa att deltagarna har fått tillräckligt 
med information om studiens syfte och har förstått denna både före och efter 
studien (Kraut et al., 2004; Nosek et al., 2002). När minimal risk för skada 
föreligger (vilket det gjorde i denna studie, se nedan) bör det dock räcka med att 
deltagaren aktivt visar att denne har tagit del av informationen genom att uppge 
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att personen har läst informationen (Kraut et al., 2004). Det var på detta sätt som 
deltagarens förståelse av studiens syfte och sina rättigheter bekräftades i denna 
studie (se Bilaga 5).

Samtliga nio deltagare som kontaktade författaren med frågor kring studien 
fick information om studiens syfte. De ombads att inte dela med sig av denna 
information under datainsamlingsperioden men erbjöds att ta del av denna 
uppsats efter dess färdigställande.

Risk att ta skada
Minimal risk för att ta skada i forskning anses föreligga om deltagaren inte 

riskerar större skada eller att uppleva mer obehag än vad som vanligen 
förekommer i livet (Kraut et al., 2004). Denna studie kan tillskrivas sådan 
klassificering då den inte på något fysiskt sätt kan skada personen och inte bör 
ha provocerat någon deltagare utöver det vanliga, exempelvis rapporterade ingen 
i förmätningarna obehag i besvarandet av frågorna. Den psykiska skada någon 
eventuellt skulle kunna lida av att i efterhand börja fundera kring sitt agerande 
och ett konformerande beteende bedöms som lindrig. Detta kan anses vara en 
fundering som de flesta människor stöter på ett flertal gånger under sitt liv i 
situationer där de måste avgöra om de ska följa majoriteten eller stå upp emot 
densamma.

Det är positivt att ingen försöksledare eller annan auktoritet från studien har 
varit närvarande då deltagaren har svarat. I studier över Internet minskar detta 
rimligtvis det sociala tvång och den lydnad som Milgram (1974) påvisade i sina 
experiment (Kraut et al., 2004; Nosek et al., 2002). Detta gäller självfallet även i 
denna studie och därmed kunde de deltagare som eventuellt upplevde ett obehag 
i besvarandet av enkäten lättare avbryta sitt deltagande. Detta gjorde också att 
studien i en högre utsträckning än en vanlig studie kunde följa Vetenskapsrådets 
(2002) samtyckeskrav eftersom deltagaren när som helst kunde avbryta sitt 
deltagande utan inverkan från auktoriteter i situationen. 

En nackdel med att enkäten besvarades över Internet är dock att deltagarnas 
reaktioner inte kunde övervakas och bemötas för att på så sätt snabbt ta hand om 
deltagare som upplevde obehag av enkäten.

Minderåriga deltagare
Den allvarligaste etiska bristen i studien får anses vara att totalt 15 barn 

under 15 års ålder har deltagit utan att vårdnadshavares tillstånd har inhämtats. 
Detta är alltid problematiskt i internetstudier då det är svårt att kontrollera om 
deltagarens ålder verkligen stämmer (Kraut et al., 2004; Nosek et al., 2002). Det 
skulle således kunna vara fallet att ingen av deltagarna egentligen är under 15 år 
men samtidigt kan betydligt fler deltagare ha varit under 15 år men ha uppgivit 
att de är äldre. Enligt Nosek et al. (2002) bör reklamen för studien riktas till 
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vuxna och till exempel inte innehålla seriefigurer för att på så sätt undvika att 
locka barn att delta. Det kan också finnas information om en minimiålder för 
deltagande. Även om reklamen för studien riktade sig till vuxna saknades 
information om en lägsta ålder för att deltaga. Samtidigt förelåg minimal risk för 
att deltagarna skulle ta skada och endast åtta av barnen under 15 år var i 
konformitetsgruppen. Detta ursäktar dock inte att ingen information om lägsta 
ålder gavs. Att ålder inte kan kontrolleras är en problematik som studier över 
Internet fortsatt måste hantera, särskilt som resultaten tyder på att konformiteten 
är högre i lägre åldrar och barn därmed lättare kan tvingas av andra att göra 
saker över Internet som de inte vill.

Deltagarnas reaktioner
I forumdiskussionerna var det många personer som var fundersamma kring 

om diagrammen stämde och ett fåtal uttryckte att de tyckte att undersökningen 
var etiskt tveksam. Den övervägande delen av diskussionerna rörde dock testets 
uppbyggnad, vad den var ämnad att undersöka och det faktum att vissa fick se 
diagram och andra inte. Under datainsamlingsperioden och efter det att 
kompletterande information hade lämnats (se Bilaga 8) där deltagarna 
uppmuntrades ta kontakt via mail om de hade funderingar eller ville ta del av 
resultaten var det totalt endast 15 deltagare som tog kontakt. Av dessa uttryckte 
fyra ett intresse av studiens syfte, sex uttryckte en vilja att ta del av resultaten 
och fem deltagare frågade om diagrammen stämde eller ej. Samtliga dessa fick 
enligt ovan information om studiens syfte och verkade nöjda med svaret. Ett par 
påpekade att även andra borde få ta del av informationen och de informerades 
om att så skulle ske efter att datainsamlingen var slutförd. Samtliga deltagare 
som tog kontakt kommer att få ta del av denna uppsats.

Även om viss upprördhet har förekommit i vissa forumdiskussioner verkar 
således den emotionella inverkan på deltagarna ha varit lindrig, särskilt som bara 
fem av konformitetsgruppens 485 deltagare har tagit kontakt för att bringa 
klarhet i om diagrammen varit äkta eller ej. I och med de åtgärder som vidtogs 
för att minska riskerna för deltagarna och att det fåtal personer som har tagit 
kontakt har varit nöjda med den förklaring de har fått får studien anses leva upp 
till Vetenskapsrådets (2002) etiska regler, trots att viss vilseledning förekom. 
Deltagarna informerades om syftet med studien både före och efter deltagande i 
enlighet med informationskravet. Deltagarna har samtyckt till deltagande och 
kunde när som helst avbryta sitt deltagande vid obehag i enlighet med 
samtyckeskravet. Deltagarna var och förblir anonyma enligt 
konfidentialitetskravet och den data som samlats in kommer bara att användas 
till forskning i enlighet med nyttjandekravet.
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Slutsatser
Det är tydligt att konformitet förekommer på Internet. Konformitetsgruppen 

uppvisade signifikant annorlunda svar jämfört med kontrollgruppen, vilket visar 
att manipulationen av den oberoende variabeln, att få ta del av andras svar, 
påverkade det egna svaret. Även om effektstorlekarna är små till måttliga är de 
genomgående, särskilt på allmänbildnings- och logikfrågorna. Antalet personer 
som någon gång konformerar var i denna studie 78,7% på samtliga frågor och 
52,4% på allmänbildnings- och logikfrågorna. I snitt konformerade 13-15% av 
deltagarna per fråga. Resultaten överensstämmer med nyare 
konformitetsforskning, både gällande på och utanför Internet. Konformiteten 
ökade när uppgiften var svår, majoriteten upplevdes vara stor och det sociala 
eller avvikande stödet upplevdes vara lågt. Till skillnad från i viss tidigare 
konformitetsforskning hittades inga könsskillnader, vilket skulle kunna bero på 
anonymiteten eller att Sverige enligt UNDP (2009, Table K) är ett av världens 
mest jämställda länder. Resultaten stämmer inte helt överens med vare sig 
equalization theory eller SIDE-teorin men visar tydligt att personer på Internet i 
hög utsträckning påverkas av andra personer och deras åsikter. Det finns 
problem med att generalisera resultaten men de 941 deltagarna var av varierande 
ålder och från communities och forum med olika målgrupper varför resultaten 
kan ses som en första indikation på den konformitet som svenskar uppvisar på 
Internet. 

Utifrån de forumdiskussioner som fördes och kritiken mot undersökningens 
metod kan säkert den uppvisade graden av konformitet komma som en 
överraskning för många. Resultaten bekräftar att konformitet är ett starkt 
gruppsykologiskt fenomen och det kan antas att konformitetsnivån skulle ha 
varit ännu högre om konformitetssyftet hade varit mer dolt. 

Studien har undersökt det klassiska fenomenet konformitet som tidigare har 
undersökts i stor omfattning men där mycket lite forskning har gjorts gällande 
konformitet på Internet. Vid en sökning på APAs databas PsychINFO 2010-05-
17 där begreppet conformity kombineras med orden Internet och online hittas 
bara sex artiklar som handlar specifikt om konformitet på Internet. Denna studie 
verkar dessutom vara den första av sitt slag i Sverige. Således ger resultaten ett 
mycket viktigt bidrag till kunskapsfältet rörande social interaktion och 
gruppsykologiska processer på Internet, särskilt ur ett svenskt perspektiv. De 
tydliga resultaten kan förhoppningsvis inspirera till mer forskning på området 
men ger en första överblick över konformitet på Internet, både gällande 
omfattning och några av de variabler som påverkar styrkan i konformiteten.
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Förslag till fortsatt forskning
Flera frågor kvarstår för fortsatt forskning att besvara. Exempelvis att mer 

utförligt undersöka vilka processer som gör att deltagare identifierar sig med 
referensgrupper på Internet och sedan uppvisar konformitet eller ej. Det krävs 
också fortsatt forskning för att ta reda på om det är ökad ålder eller ökad 
utbildning som sänker konformiteten på Internet. Fortsatt forskning kan också ta 
reda på om det uppvisas mer eller mindre konformitet på viktiga frågor och om 
motivation eller något annat avgör graden av konformitet. Mer forskning behövs 
också gällande vilka variabler som påverkar konformiteten, är frågornas 
ordningsföljd av avgörande vikt då exempelvis misstänksamheten kan tänkas 
öka medan deltagare besvarar enkäten? Framtida undersökningar kanske också 
behöver vara ännu mer vilseledande för att minska misstänksamheten hos 
deltagarna och på så sätt kunna erhålla en mer rättvisande bild av graden av 
konformitet.

Ett fenomen som konformitet har både för- och nackdelar på Internet men då 
resultaten visar att barn är mer benägna att uppvisa konformitet finns det en risk 
att de kan tvingas att göra saker mot sin vilja och därmed är mer utsatta på 
Internet. Denna studie har inte riktat sig till barn varför framtida forskning 
behövs för att kunna styrka dessa preliminära resultat. Detta är en viktig fråga i 
dagens samhälle då de flesta ungdomar tillbringar mycket tid på Internet och 
okunskapen om effekterna av detta är stor. Till exempel finns forskning som 
visar att barn oftare utsätts för sexuella inviter på Internet än annars (Jonsson, 
Warfvinge & Banck, 2009), och nätmobbning ses fortfarande som ett nytt 
fenomen (Luleå TT, 2010; Narvehed, 2007). Därför är det viktigt att börja 
undersöka konformitet hos barn på Internet.
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Bilaga 1
Inbjudan till gruppsykologisk forskning

Hej.
Jag heter Oskar Eriksson och läser för närvarande den tionde och sista terminen 
på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Jag har tagit kontakt med er 
då jag i mitt examensarbete önskar bjuda in deltagare till en enkät från de som 
besöker er hemsida. Mitt examensarbete handlar om grupptryck på Internet och 
jag kommer att undersöka detta genom att låta deltagare besvara en webbaserad 
enkät under mars månad. Enkätfrågorna (utöver vissa demografiska frågor) 
består av huvudsakligen tre typer av frågor; informationsfrågor, logiska frågor 
och frågor om attityder. Självklart följer studien Vetenskapsrådets etiska regler 
gällande forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa 
innefattar bland annat att deltagarna informeras om studiens syfte och sina 
rättigheter, deltar frivilligt, när som helst kan avbryta sitt deltagande samt att all 
data behandlas anonymt och konfidentiellt. All data kommer att presenteras på 
gruppnivå i min examensuppsats i slutet av våren.

Det finns mycket forskning inom psykologin som påvisar att cirka en tredjedel 
påverkas av grupptryck i situationer där de möter andra ansikte mot ansikte men 
det saknas i stort sett forskning som visar om detta förekommer även online. 

För att ta reda på detta undrar jag om ni kan tänka er att på er hemsida länka till 
min enkät mellan 100301 och 100331. Ni behöver alltså inte göra något annat än 
att låta en länk till min enkät finnas synlig på er hemsida under den aktuella 
tiden. Detta skulle verkligen hjälpa mig i min strävan att undersöka hur personer 
beter sig socialt online då människor genom er hemsida kommer i kontakt med 
varandra. Genom att ha en länk till min undersökning på er hemsida skulle ni 
stödja psykologisk forskning i allmänhet och forskning inom gruppsykologi i 
synnerhet. Resultaten kan vara viktiga för att utreda hur människor beter sig på 
Internet, information som även skulle kunna tänkas gagna och utveckla er 
hemsida. Givetvis är ni därför varmt välkomna att ta del av mina resultat om ni 
hjälper mig.

Jag besvarar gärna eventuella frågor och funderingar.

Med vänlig hälsning,
Oskar Eriksson, Psykologkandidat
0704-261626
osker975@student.liu.se 
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Bilaga 2
De demografiska frågorna samt frågorna om enkätbesvarandet

[sida två av enkäten]
Lite bakgrundsfrågor
Jag är: 
Kvinna    Man  

Min ålder: (0-100) ___

Födelsemånad: Välj här [rull-lista med alla månader]
 
Antal timmar jag i genomsnitt spenderar på Internet per dag:
(d.v.s. gör sådant som att surfa, maila eller använda ICQ/MSN) 
 Välj här [rull-lista med siffrorna 0-24]

Främsta skäl till mitt Internetanvändande (max tre alternativ): 
Social kontakt Spel Arbets-/skoluppgifter Köpa/sälja/byta varor
Film/musik/bild Information/nyheter Annat  
 
Om Internet: 
Hur viktig är social kontakt på Internet för dig?                               
Hur viktig är gruppen på [länkande hemsida] för dig?                         
[med skala] Inte alls viktig  <----->  Varken viktig eller oviktig  <----->  Viktig 

Jag bor i: 
 Storstad (över 100 000 invånare)  Mindre stad (under 100 000 invånare) 
 Landsbygd  
 
Min högsta avslutade utbildning: 
 längre än 4 års högskole/universitetsstudier
 kortare än 4 års högskole/universitetsstudier
 gymnasieexamen
 högstadiet
 mellanstadiet

[experimentfrågorna]
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Om enkäten: 
Hur lätt/svårt var det att besvara frågorna?                         
[med skala] Lätt  <----->  Medel  <----->  Svårt 

Om enkäten: 
Hur motiverad var du att besvara frågorna?                         
[med skala] Lite  <----->  Sådär  <----->  Mycket 

Har du medvetet svarat fel på någon fråga?
 Ja  Nej  
 
Tack för din medverkan! Tryck för att skicka in svaren. 
[knapp med texten: Skicka]
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Bilaga 3
Experimentfrågorna

Fråga 1: Fråga 2: 
Vem är Sveriges statsminister? I vilken världsdel ligger Indien?
 Göran Persson  Asien
 Mona Sahlin  Afrika
 Fredrik Reinfeldt  Europa
 Carl XVI Gustaf Bernadotte  Nordamerika
 Jan Björklund  Oceanien

Fråga 3: Fråga 4:
Vem var första människan på månen? Vad uppfann Alfred Nobel?
 Buzz Aldrin  Tändstickan
 Alan Shepard  Dynamiten
 Christer Fuglesang  Revolvern
 Jurij Gagarin   Krutet
 Neil Armstrong  Antibiotikan

Fråga 5: Fråga 6:
I vilken stad ligger Hollywood? Vad har väte för kemisk beteckning? 
 New York  C
 Las Vegas  F
 Los Angeles  O
 San Fransisco  H
 Bombay  V

Fråga 7: Fråga 8:
Mellan vilka år pågick 2:a världskriget? Hur högt över havet är Mount
 1939-1944 Everest?
 1939-1945  ~7050 meter
 1939-1946  ~7650 meter
 1940-1944  ~8150 meter
 1940-1945  ~8550 meter

 ~8850 meter

Fråga 9-16: Vilket alternativ kompletterar mönstret?
På grund av att publicering av uppgifterna i Provtest D skulle minska värdet av 
testet ges här bara ett exempel på hur de logiska matriserna var uppbyggda. 
Detta är ett övningsexempel i Provtest D men denna matris ingick inte i enkäten.
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 A
 B
 C
 D
 E

Fråga 17: Vad tycker du?
                    Håller inte <---> <---> Varken för <---> <---> Instämmer 

               alls med     eller emot   helt 
Jag tycker att                                          
mobbare ska 
tvingas byta skola

Fråga 18: Vad tycker du?
                   Är för låg  <---> <---> Är bra som <---> <---> Är för hög

               den är   
Jag tycker att                                                
mängden skattepengar 
som läggs på skola

Fråga 19: Vad tycker du?
                 Aldrig är  <---> <---> Är okej ibland <---> <---> Alltid är

            okej     okej
Att köpa sex                                    
tycker jag
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Fråga 20: Vad tycker du?
              Vara lägre  <---> <---> Vara likvärdig <---> <---> Vara högre

         än mäns      än mäns
Jag tycker att                                                 
kvinnors lön ska

Fråga 21: Vad tycker du?
              Mindre  <---> <---> Lika hårdhänt <---> <---> Mer hårdhänt

         hårdhänt     som idag    
Jag tycker att                                       
polisen ska få vara

Fråga 22: Vad tycker du?
              Oviktiga <---> <---> Varken viktiga <---> <---> Viktiga

               eller oviktiga    
Jag tycker att                                            
miljöfrågor är

Fråga 23: Vad tycker du?
                    Håller inte <---> <---> Varken för <---> <---> Instämmer 

               alls med     eller emot   helt 
Om någon pratat                                          
illa om mig tycker 
jag att det är okej 
att slå denna person

Fråga 24: Vad tycker du?
                    Håller inte <---> <---> Varken för <---> <---> Instämmer 

               alls med     eller emot   helt 
Jag tycker att                                                           
skolan ska stänga 
av mobbare

Fråga 25: Vad tycker du?
                   Är för <---> <---> Är bra som <---> <---> Är för små

              stora       de är nu
Jag tycker att                                               
skillnaderna mellan 
fattiga och rika i 
världen
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Fråga 26: Vad tycker du?
                Är oacceptabla <---> <---> Är okej <---> <---> Alltid är

                        ibland          acceptabla 
Jag tycker att                                                  
plågsamma 
djurförsök
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Bilaga 4
Två exempel på frågor med diagram

I vilken stad ligger Hollywood?
 New York
  Las Vegas
  Los Angeles
  San Fransisco
  Bombay

Personer från [länkande hemsidan] har tidigare svarat:

Vad tycker du?
                    Håller inte <---> <---> Varken för <---> <---> Instämmer 

               alls med     eller emot   helt 
Om någon pratat                                          
illa om mig tycker 
jag att det är okej 
att slå denna person

Personer från [länkande hemsidan] har tidigare svarat:
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Bilaga 5
Information till deltagarna på enkätens första sida

Hej och välkommen till en psykologisk undersökning! 
Detta är en enkätundersökning som genomförs som en del av mitt, Oskar 
Eriksson, examensarbete på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. 
Enkäten tar cirka 11 minuter att besvara och innehåller frågor om information, 
logik och attityder. Syftet med studien är att se hur personer besvarar enkätens 
frågor och eventuella skillnader mellan grupper (t.ex. utifrån kön, ålder och 
Internetvanor). Svaren på dessa frågor kan främja psykologisk forskning om 
Internet och ditt deltagande är därför mycket värdefullt. 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska regler som i stort innehåller fyra krav; 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Dessa 
innebär bland annat att allt deltagande i enkäten är frivilligt och du när som helst 
kan avbryta enkäten om du så önskar. All data som samlas in kommer enbart att 
användas till forskning. Alla resultat kommer att presenteras på gruppnivå vilket 
innebär att ingen kommer att kunna veta exakt hur en särskild individ har svarat. 
Det är endast jag och min handledare (Michael Rosander, fil. Dr., lektor vid 
Linköpings universitet) som kommer att ha tillgång till materialet. Inga namn 
eller personuppgifter samlas in. Resultaten av undersökningen kommer att 
redovisas i min examensuppsats under vårterminen 2010. Resultaten kan även 
komma att ligga till grund för en artikel i en internationell psykologisk tidskrift. 
Om du undrar över något är du välkommen att kontakta mig via mail: 
osker975@student.liu.se. 

Med vänlig hälsning Oskar Eriksson Psykologstudent termin 10, Linköpings 
universitet

Jag har läst och förstått ovanstående information och är beredd påbörja enkäten
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Bilaga 6
Beräkningarna på skillnaden mellan hemsidorna utifrån forumdiskussioner
Forumdiskussioner om syftet med studien uppstod under 
datainsamlingsperioden på tre hemsidor, här kallade A, B och C. Detta berörda 
totalt 537 deltagare. De deltagare på hemsida A och B som besvarade enkäten 
före forumdiskussion jämfördes med deltagare från hemsida A och B under 
forumdiskussion samt hemsida C före och under forumdiskussion. Anledningen 
till att jämförelser gjordes även med besökare före forumdiskussion på hemsida 
C är för att dessa tidsmässigt svarade efter de som svarade under 
forumdiskussionen då denna senare censurerades. För att säkerställa att dessa 
deltagare inte hade påverkats av forumdiskussionen trots censuren särskiljdes de 
från, och jämfördes med, deltagare som svarat före forumdiskussion på hemsida 
A och B.

Vid χ2-beräkningar av de 16 experimentfrågorna rörande allmänbildning och 
logisk förmåga fanns inga genomgående signifikanta skillnader (se Tabell 6.1). 
Vid jämförelse med oberoende t-test på de tio attitydfrågorna är det främst 
konformitets- och kontrollgruppen från hemsida C före och under 
forumdiskussion som uppvisar flera signifikanta skillnader jämfört med hemsida 
A och B före forumdiskussion (se Tabell 6.2). Vid oberoende t-test av de tio 
attitydfrågorna mellan grupperna på hemsida C försvann skillnaderna helt 
mellan konformitetsgrupperna och minskade i antal mellan kontrollgrupperna 
(se Tabell 6.3). Utifrån att det inte fanns några genomgående skillnader på 
allmänbildnings- och logikfrågor samt att skillnaderna minskade på 
attitydfrågorna när grupperna på hemsida C jämfördes internt drogs slutsatsen 
att dessa skillnader kunde förklaras med avvikande attityder på hemsida C och 
inte berodde på genomgående påverkan på grund av vetskap om studiens syfte. 

Det verkar därmed inte föreligga någon systematisk påverkan på deltagares 
svar utifrån de tre forumdiskussioner som fördes på hemsida A, B och C. Därför 
inkluderades samtliga deltagare även från dessa hemsidor i datamaterialet.
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Tabell 6.1
Signifikanstestning av skillnader mellan deltagarna på hemsidor där 
forumdiskussioner hade förts på allmänbildnings- och logikfrågor

Samtliga jämförelser gjorda med Hemsida A+B Före (Konf41, Ktrl40), χ2(1), (p; 95% CI)
Fråga Hemsida A 

Under
Hemsida B Under Hemsida C 

Under
Hemsida C Före

Konf20 Ktrl19 Konf84 Ktrl77 Konf80 Ktrl76 Konf46 Ktrl56

Stats-
minister (N)

- ns - - ns - - -

Indien (N) ns ns ns 5.93 (.015) - ns - 4.18 
(.041)

Månen (N) - ns ns ns - ns ns ns
Alfred Nobel 
(K)

ns - ns ns ns - ns -

Hollywood (K) ns - ns ns ns ns ns ns
Väte (K) 7.72 

(.005)
4.36 

(.037)
ns ns ns ns ns ns

Andra 
världskriget (N)

4.02 
(.045)

ns ns ns ns ns ns ns

Mount Everest 
(K)

ns ns ns ns ns ns ns 4.85 
(.028)

Mönster 1 (N) ns - ns - ns - ns -
Mönster 2 (K) ns - ns - ns - ns -
Mönster 3 (N) ns ns ns 4.86 (.027) ns ns ns ns
Mönster 4 (K) ns ns ns ns ns ns ns ns
Mönster 5 (K) ns ns ns ns ns ns ns ns
Mönster 6 (K) ns ns ns ns ns ns ns ns
Mönster 7 (N) ns ns ns 3.84 (.050) ns ns 6.07 

(.014)
ns

Mönster 8 (K) ns ns ns ns ns ns ns ns
Not. CI = Konfidensintervall, N = neutral fråga, K = kritisk fråga, - = Ingen skillnad.
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Tabell 6.2
Signifikanstestning av skillnader mellan deltagarna på hemsidor där 
forumdiskussioner hade förts på attitydfrågorna
Samtliga jämförelser gjorda med Hemsida A+B Före (Konf41, Ktrl40), (p; 95% CI)

Fråga Hemsida A Under Hemsida B Under Hemsida C Under Hemsida C Före
Konf20 Ktrl19 Konf84 Ktrl77 Konf80 Ktrl76 Konf46 Ktrl56

Mobbning1 
(N)

ns ns ns ns ns ns ns ns

Skolfinansi
ering (N)

ns ns ns ns ns t(114) = 
-2.66 
(.009)

ns t(92) = 
-3.21 
(.002)

Sexköp (K) t(59) = 
-2.35 
(.022)

t(57) = 
-2.76 
(.008)

ns ns t(119) = 
-3.98 (< 

.001)

t(114) = 
-4.30 (< .

001)

t(85) = 
-2.88 
(.005)

t(92) = 
-2.49 
(.015)

Kvinnolön 
(K)

ns ns ns ns t(119) = 
2.73 

(.007)

ns t(85) = 
2.68 

(.009)

ns

Polisbefoge
nheter (N)

ns ns ns ns t(119) = 
-1.99 
(.049)

t(114) = 
-3.06 
(.003)

ns t(92) = 
-2.06 
(.042)

Miljöfrågor 
(N)

ns ns ns ns t(119) = 
2.03 

(.045)

t(114) = 
2.77 

(.007)

ns ns

Konflikthan
tering (K)

t(59) = 
-3.88 (< 

.001)

t(57) = 
-2.13 
(.037)

ns t(115) = 
2.10 

(.038)

t(119) = 
-2.59 
(.011)

ns t(85) = 
-2.76 
(.007)

ns

Mobbning2 
(K)

ns ns ns ns ns ns ns ns

Klasskillna
der (K)

t(59) = 
-2.14 
(.037)

ns ns ns t(119) = 
-2.17 
(.032)

t(114) = 
-4.31 (< .

001)

t(85) = 
-2.31 
(.023)

t(92) = 
-2.99 
(.004)

Djurplågeri 
(K)

ns ns ns ns t(119) = 
-2.14 
(.034)

t(114) = 
-4.33 (< .

001)

ns t(92) = 
-3.97 (< 

.001)
Not. CI = Konfidensintervall, N = neutral fråga, K = kritisk fråga.
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Tabell 6.3
Signifikanstestning av skillnader i deltagarnas svar på attitydfrågorna 
mellan hemsida C före och under forumdiskussion 

Fråga Hemsida C Före-Under (Konf) Hemsida C Före-Under (Ktrl)
Mobbning1 (N) ns t(128) = 2.42, p = .017
Skolfinansiering (N) ns ns
Sexköp (K) ns t(128) = 2.16, p = .033
Kvinnolön (K) ns ns
Polisbefogenheter (N) ns ns
Miljöfrågor (N) ns ns
Konflikthantering (K) ns t(128) = 2.76, p = .007
Mobbning2 (K) ns t(128) = 2.46, p = .015
Klasskillnader (K) ns ns
Djurplågeri (K) ns ns

Not. CI = Konfidensintervall, N = neutral fråga, K = kritisk fråga.
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Bilaga 7
Statistisk jämförelse mellan konformitets- och kontrollgrupp

Variabel Konformitetsgruppen(485) Kontrollgruppen(456) Jäm-
förelse

Antal deltagare 485 (51,5%) 456 (48,5%) ns
Kön Kvinnor: 287 (59,2%)

Män: 198 (40,8%)
Kvinnor: 267 (58,6%) 

Män: 189 (41,4%)
ns

Ålder M = 30.75 (SD = 13.12) M = 30.09 (SD = 11.36) ns
Internettim/dag M = 6.49 (SD = 2.87) M = 6.77 (SD = 3.18) ns
Skäl till anv. av 
Internet

 

Social kontakt Ja: 378, Nej: 107 Ja: 351, Nej: 105 ns
Spel Ja: 120, Nej: 365 Ja: 115, Nej: 341 ns
Arbets-/skol-
uppgifter

Ja: 223, Nej: 262 Ja: 244, Nej: 212 ns

Köpa/sälja/byta 
varor

Ja: 102, Nej: 383 Ja: 79, Nej: 377 ns

Film/musik/bild Ja: 193, Nej: 292 Ja: 189, Nej: 267 ns
Info/nyheter Ja: 315, Nej: 170 Ja: 297, Nej: 159 ns
Annat Ja: 78, Nej: 407 Ja 82, Nej: 374 ns
Vikt av soc.kont. 
på Internet

M = 3.67 (SD = 1.21) M = 2.97 (SD = 1.32) ns

Vikt av gruppen M = 2.97 (SD = 1.32) M = 3.03 (SD = 1.34) ns
Boende Storstad: 225 (46,4%) 

Mindre stad: 152 (31,3%), 
Landsbygd: 108 (22,3%)

Storstad: 212 (46,5%)
Mindre stad: 148 (32,5%)
 Landsbygd: 96 (21,1%)

ns

Utbildning > 4 år högsk./uni.:103 (21,2%)
< 4 år högsk./uni.: 120 (24,7%)

Gymn.examen: 184 (37,9%)
Högstadie: 66 (13,6%)

Mellanstadie: 12 (2,5%)

> 4 år högsk./uni.:116 (25,4%)
< 4 år högsk./uni.: 121 (26,5%)

Gymn.examen: 161 (35,3%)
Högstadie: 47 (10,3%)

Mellanstadie: 11 (2,4%)

ns

Felsvar Ja: 31, Nej: 454 Ja: 26, Nej: 430 ns
Svårighet att 
besvara enkäten

M = 2.32 (SD = 1.10) M = 2.32 (SD = 1.05) ns

Motivation att 
besvara enkäten

M = 3.39 (SD = 1.06) M = 3.25 (SD = 1.00) t(939) = 
2.07, p 
= .038, 
d = 0.14
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Bilaga 8
Information till deltagarna efter att datainsamlingen avslutats

Hej! Enkäten är nu stängd. Först vill jag rikta ett stort tack till alla som har 
besvarat min enkät. Jag vill också ta tillfället i akt och förklara lite mer vad 
enkäten syftar till att undersöka då den har väckt frågetecken hos flera deltagare. 
Det fenomen som jag huvudsakligen velat undersöka med enkäten är 
konformitet. Konformitet innebär att en person följer majoritetens åsikt, även 
om denna är uppenbart felaktig. Konformitet har sedan 1950-talet visat sig vara 
ett vanligt förekommande fenomen i grupper runt om i världen. Då Internet idag 
utgör en allt större del av människors liv i Sverige och många träffar nya eller 
gamla bekanta online ville jag genom denna enkäten undersöka om samma 
grupprocesser som sker i vanliga grupper även sker online.

I enkäten fördelades alla deltagare på två grupper. Den ena gruppen fick 
besvara frågorna som de var och utgjorde därmed en kontrollgrupp. Den andra 
gruppen fick se diagram med fördelningar över hur personer från hemsidan 
tidigare svarat. Cirka hälften av dessa diagram bestod av fabricerade siffror som 
visade att personer svarat på ett oväntat sätt. Detta gjordes för att statistiskt 
kunna beräkna eventuella skillnader i svar mellan de två grupperna och därmed 
se om konformitet förekommer eller ej.

Detta har såklart inneburit ett etiskt dilemma då jag måste berätta vad studien 
går ut på men samtidigt inte kan vara för detaljerad då det skulle omöjliggöra att 
undersöka konformitet. Enligt tidigare kommer alla svar att hanteras på 
gruppnivå och ingen enskild individ kan urskiljas. Om någon ändå skulle ha 
någon fundering kring sitt deltagande är den välkommen att kontakta mig.

MVH Oskar Eriksson
osker975@student.liu.se
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