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Many university students feel that their sexual activity is either not sufficient or that it is too high. This 

leads to dishonesty and discomfort concerning the subject when it is discussed. This can be seen as a sign 

of conformity. The goal of this quantitative study was to explore a possible correlation between 

conformity and sexual activity in two university programs at Lund University, Sweden. Guided by 

theories on conformity the study analyzed similarities and differences within the correlation of conformity 

and sexual activity. Particular attention was paid to differences in gender, relationship status, and faculty. 

227 questionnaires were collected and analyzed. The findings show that students overestimate the sexual 

activity of their peers and therefore create an illusion of a norm, and that 44.5 % of all the respondents do 

conform when it comes to sexual activity. Ïndividuals that are not in a relationship and individuals that 

have not had sex conform the most, but in contrast to previous research this study shows that conformity 

amongst men is higher than amongst women. The results highlight the need for further research within the 

subject of sexual activity. 
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Förord 

Till att börja med vill vi tacka vår handledare Tove Harnett som har gett ett fantastiskt stöd samt 

hjälpt oss under uppsatsskrivandet. Utan Tove hade problemen som uppstått inte löst lika 

effektivt och uppsatsen hade inte varit av samma kaliber. Vi vill även ge ett tack till Lisa 

Wallander som har lagt tid och energi på att hjälpa oss att forma enkäten som använts samt 

användningen av statistikprogrammet SPSS. 

Samhällsvetenskapliga biblioteket och dess bibliotekarier har varit till stor hjälp för att 

hitta den litteratur som behövts för att forma denna uppsats. Vi vill också ge ett stort tack till de 

klassföreståndare som låtit oss ta tid av deras föreläsning för att dela ut enkäterna. Utan er hade 

denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. Även ett tack till Administratörerna som snabbt 

och tydligt gett oss den statistik som behövts om programmen som undersökts. Ett stort tack till 

respondenterna som valt att ställa upp och svara på enkäterna. 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra. Det har varit en intensiv process med många hinder 

och skarpa svängar att ta sig igenom. Utan varandras stöd och uppmuntran hade vi inte klarat 

detta. Det samarbete som utvecklats har även varit det samarbete som tagit oss i mål. Tack.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 5 

1.1 Problemformulering 5 

1.2 Syfte 6 

1.3 Frågeställningar 6 

2. Begrepp 6 

2.1 Konformitet 6 

2.2 Sexuell aktivitet 7 

3. Tidigare forskning och teori 8 

3.1 Klassiska experiment om konformitet 8 

3.2 Sexuell aktivitet som forskningsämne 9 

3.3 Motiv till konformering 11 

3.3.1 Sociala skäl 11 

3.3.2 Kulturella skäl 11 

3.3.3 Personlighetsskäl 12 

3.3.4 Könsskillnader 12 

3.3.5 Åldersskillnader 13 

4. Metod och metodologiska överväganden 14 

4.2 Mätning 15 

4.3 Metodens begränsningar 16 

4.4 Metodens förtjänster 18 

4.5 Metodens tillförlitlighet 19 

4.6 Urval 21 

4.7 Arbetsfördelning 22 

5. Forskningsetiska överväganden 23 

6. Resultat 24 

6.1 Samband mellan konformitet och sexuell aktivitet 25 

6.2 Skillnader och likheter 30 

6.3 Bortfallsanalys 32 

7. Analys 33 

7.1 Samband mellan konformitet och sexuell aktivitet 34 

7.2 Skillnader och likheter 38 



4 
 

8. Avslutande diskussion 41 

Referenslista 43 

Bilaga 1 45 

 

 

  



5 
 

1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Konformitet är ett naturligt fenomen som innebär att vi påverkas av gruppens förväntningar och 

uppfattningar. Det påverkar alla delar av livet men olika mycket för olika människor. Bond och 

Smith (1996) från universitetet i Sussex har gjort en omfattande forskning kring konformitet 

inom olika kulturer där de hittade en signifikant skillnad mellan individualistiska och 

kollektivistiska länder. Enligt artikeln innebär ett individualistiskt land att människors sociala 

beteenden är mestadels baserat på personliga mål, medan i ett kollektivistiskt land är sociala 

beteenden istället mestadels baserat på gruppens gemensamma mål (ibid.). Inom kollektivistiska 

länder är konformiteten starkare än individualistiska länder. Det är alltså oftare förekommande 

att medborgare från kollektivistiska länder påverkas av gruppens förväntningar och 

uppfattningar. Ett annat resultat av samma forskning visar att individualistiska länder ser mer 

negativt på konformitet medan kollektivistiska länder kan se konformitet som en fördel (ibid.). I 

Sverige värdesätts starka och självständiga individer som inte tar beslut påverkat av andras 

beteenden eller åsikter. Sverige som ett individualistiskt land anser det vara positivt att leva ett 

spännande och njutningsfullt eller ett kreativt och nyfiket liv (ibid.). Det finns en förväntan och 

ett ideal att vara sig själv och ofta ses en själv som separat från samhället och att identiteten 

baseras på egna prestationer och bedrifter (ibid.).  

Som tidigare nämnt ligger det i människans natur att påverkas av gruppen. Trots en 

negativ syn på konformitet och en ideal som avlägsnar en mer från att påverkas av gruppen så 

finns konformiteten kvar. Det kan utvecklas till en norm där en inte ska påverkas av gruppen, 

alltså inte konformeras, vilket blir paradoxalt då en återigen konformeras till en förväntan. Hur 

konformiteten än ser ut och vilka delar av livet den än påverkar så kommer den alltid att finnas 

där. I den här uppsatsen kommer sambandet mellan konformitet och sexuell aktivitet att 

undersökas hos studenter vid Lunds universitet. Konformitet när det gäller sexuell aktivitet är 

särskilt intressant eftersom det inte är något en kan se. Det handlar alltså om ett otydligt 

grupptryck som i många fall kan vara ett inbillat tryck.  Det blir svårt att veta hur mycket andra 

har sex eftersom det inte är en konformitet som syns. Jämförelser kan göras till exempel med hur 

andra klär sig, där trycket blir tydligt och konformiteten synlig. Inom socialt arbete samt det 
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sociala livet kommer en utan tvekan att möta påståenden om sexuell aktivitet och därför är det 

mycket relevant att ha kunskap om sambanden. Denna undersökning har därför visat sambanden 

mellan konformitet och sexuell aktivitet för att öka kunskapen och visa hur det faktiskt ser ut, för 

att sedan analysera varför det ser ut som det gör med hjälp av tidigare forskning.   

1.2 Syfte 

Den här undersökningen syftar till att undersöka och kartlägga möjliga samband mellan 

konformitet och sexuell aktivitet hos universitetsstudenter inom två olika fakulteter vid Lunds 

universitet.  

1.3 Frågeställningar 

● Hur ser sambanden ut mellan konformitet och sexuell aktivitet hos studenter på Lunds 

universitet i Lund? 

● Vilka skillnader eller likheter finns mellan konformitet och sexuell aktivitet baserat på 

kön? 

● Vilka skillnader eller likheter finns mellan konformitet och sexuell aktivitet baserat på 

om respondenten befinner sig i en parrelation eller ej? 

● Vilka skillnader eller likheter finns mellan konformitet och sexuell aktivitet baserat på 

kulturell och social kontext? 

2. Begrepp 

2.1 Konformitet 

Konformitet och grupptryck går hand i hand och kan lätt blandas ihop. För den här 

undersökningen är det viktigt att skilja på dem. Grupptryck är ett tryck som uppstår när gruppen 

(oberoende vilken grupp) påverkar individen (Nationalencyklopedin, 2017a). Konformitet 

däremot är hur individen anpassar sig efter grupptrycket (Nationalencyklopedin, 2017b). 

Grupptrycket kan gälla vad som helst och därför kan en person konformeras när det gäller till 

exempel politisk åsikt, klädsel, musiksmak eller sin sexuella aktivitet. 
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Konformitet är ett socialpsykologiskt fenomen som många har försökt definiera. Kiesler 

och Kiesler (1969) beskriver det som ett förändrat beteende eller förändrad tro som resultat av 

riktigt eller inbillad grupptryck. Nail, MacDonald och Levy (2000) beskriver en klassisk 

definition av konformitet: beteende avsedd att uppfylla gruppens normativa förväntningar, 

uppfattade förväntningar av individen själv. Däremot kritiseras denna definition då den inte 

anses vara tillräcklig då den inte överväger fler influenser som kan vara motiv för beteendet 

(ibid.). Ännu en kritik är att definitionen inte omfattar den konformitet som inte mynnar ut i 

handling. En nyare och mer accepterad definition är som följande: ett beteende eller tro som är 

överensstämmande med normer, positioner eller standarder av gruppmedlemmarna baserat på en 

eller flera motiv av den som blir konformerad. Det kan vara en reell eller inbillad influens av 

gruppmedlemmarna. Motiven kan vara individens vilja att a) ha rätt, b) bli socialt accepterad och 

undvika avvisande eller konflikt, c) uppnå gruppmål, d) etablera eller behålla ens 

självbild/sociala identitet, och/eller e) anpassa sig till liknande personer, personer en gillar eller 

medlemmar i gruppen (ibid.).  

Det finns en skillnad i uppfattningen om konformitet mellan individualistiska och 

kollektivistiska kulturer där individualistiska kulturer uppfattar konformitet mer negativt (Bond 

& Smith, 1996). Därför är det viktigt att poängtera att i den aktuella undersökningen används 

begreppet konformitet utan någon tillskriven eller uttalad värdering som kan vara positiv 

respektive negativ. I denna undersökning kunde varken förändring av beteende eller tro 

respektive varför det förändrats mätas. Därför används i denna uppsats Nail, Macdonald och 

Levys (2000) nyare definition.  

2.2 Sexuell aktivitet 

Sexuell aktivitet kan uppfattas mycket olika för olika individer. För den här uppsatsens syfte 

beskrivs sexuell aktivitet som deltagande i oralsex, vaginalsex, analsex och onani/petting med 

partner (se Bilaga 1). Det mäts också hur ofta samt med hur många individen har haft sex med 

för att detta förtydligar kunskapen om sexuella aktivitet.   
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3. Tidigare forskning och teori 

I avsnitt 2.1 är begreppet konformitet beskrivet. Konformitet är även den teori som används för 

att förklara resultaten av denna uppsats. I följande del redogörs bakgrunden för konformitet 

vilket sker utifrån klassiska experiment som format begreppet, vidare redogörs hur det har 

använts inom sex som forskningsämne och till sist redovisas varför en konformerar. 

3.1 Klassiska experiment om konformitet 

Inom socialpsykologin har det utförts många experiment av många olika teoretiker. För just 

konformitet finns det tre kända teoretiker som varit med och format hur begreppet tolkas idag.  

Den första teoretikern är Muzafer Sherif som utförde sina experiment tidigt 1930-tal 

(Kiesler & Keisler, 1969). Sherifs experiment utnyttjade ett speciellt fenomen gällande synen, 

kallat den autokinetiska effekten. Det innebär att när en individ inte har en referensram för en 

statisk punkt kommer punkten efter en kort stund uppfattas vara i rörelse. Sherif upptäckte att 

individer utvecklar en egen referensram väldigt snabbt men kan påverkas av andra. 

Experimenten visade att om det finns en annan individ som bedömer att ljuset rör sig annorlunda 

kommer uppfattningen av ljusets rörelse att påverkas (ibid.). Nämnvärt är att detta experiment 

kritiserats för att forskare, även Sherif själv, inte varit övertygande om att detta fenomen faktiskt 

handlat om konformitet. De menar på att personen är osäker på hur mycket ljuspunkten rör sig 

och därför kan använda någon annans referensram som sin egen (ibid.). 

Den andra kända teoretikern är Solomon E. Asch som utförde en rad experiment under 

tidigt 1950-tal (Levine, 1999). De medverkande fick para ihop en linje med en av tre linjer i 

olika längder (ibid.). Skillnaden från Sherifs experiment är att det inte rådde lika stark osäkerhet 

mellan vad som faktiskt är rätt och vad som en till en början kan vara osäker på. Då i Sherifs 

experiment kan det vara en fråga om att individen förlitar sig på andra istället för att konformera. 

I Aschs experiment var det en grupp som skulle bedöma längden. Majoriteten blev tillsagda att 

svara fel och en blev inte det. Om individen som inte var tillsagd svarade likt majoriteten, alltså 

fel, visade det på att hen konformade sig till gruppen (ibid.). Asch upptäckte tre saker genom 

experimenten (Keisler & Keisler, 1969). Det första var att ungefär en tredjedel av alla deltagare 

konformerade sig. Det andra var att två personer påverkade mer än en och att tre personer 

påverkade mest men fler än tre personer visade sig påverka lika mycket som tre. Det tredje och 
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sista som Asch upptäckte var att de personer som blivit informerade att svara fel måste vara 

enhälliga i sina svar för att skapa konformitet (ibid.). 

Den tredje och sista teoretikern är Richard S. Crutchfield. Efter kritik mot Aschs 

experiment gällande hur mycket resurser som gick åt för att undersöka konformiteten hos en 

person utförde Crutchfield ett experiment för att undersöka fem personer på samma gång 

(Kiesler & Kiesler, 1969). Crutchfields experiment visade något lägre siffror gällde hur många 

som konformerades än vad Aschs experiment gjorde. Detta kan bero på att deltagarna i 

Crutchfields experiment satt avskilda från varandra i varsitt bås och inte utsattes för att offentligt 

säga emot gruppen eller bli sedda. Detta experiment blev snabbt populärt då det inte fanns någon 

oro över dåligt skådespel i Crutchfields experiment vilket kunde riskeras i Aschs experiment 

(ibid.). 

Enligt Kiesler och Kiesler (1969) kan vi utläsa att paradigmen som Sherif, Asch och 

Crutchfield upptäckte, är accepterade som de klassiska paradigmen inom fältet som rör 

fenomenet konformitet. De var alla bidragande till att mer eller mindre definiera begreppet. 

Konformitet har inom forskningen diskuterats i stor utsträckning endast i relation till 

fysisk verklighet, exempelvis experimenten som beskrivits ovan. I en studie från Australien har 

det undersökts hur konformitet kan tydas inom moraliska frågor (Hornsey et al., 2003). 

Resultatet visade att det fortfarande finns en generell konsensus att röra sig till majoriteten. 

Däremot är graden av konformitet lägre i moraliska frågor. Detta beror på att individens vilja att 

hålla fast vid sin personliga ståndpunkt inte är lika stark vid fysisk verklighet som vid moraliska 

dilemman (ibid.). Därför kan individen vid frågor om fysisk verklighet känna mindre motstånd 

för att följa majoriteten. Det finns även bevis för att de med stark moralisk attityd istället 

reagerar mot gruppen. Med dessa resultat drar författarna till artikeln slutsatsen att påverkan av 

gruppens normer på individer i moraliska frågor kan vara mindre universella än vad de är i frågor 

om fysisk verklighet (ibid.).  

3.2 Sexuell aktivitet som forskningsämne 

En meta-analys av ungdomar i åldrarna 11 till 18 år har utförts för att undersöka associationer 

mellan tre typer av normer bland jämlika (jämlikas sexuella beteenden, jämlikas attityder kring 

sex och grupptryck att ha sex) och två typer av utfall gällande ungdomars sexuella beteende 

varav den ena är sexuell aktivitet (van de Bogart et al., 2015). Ungdomars sexuella aktivitet visar 
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sig vara mer associerat med jämlikas sexuella beteende än både jämlikas attityder gentemot sex 

eller deras grupptryck att ha sex. Alltså påverkar andras beteende mer än vad andras attityder gör 

enligt denna studie. Ett annat intressant resultat i artikeln visar att ålder, kön, typ av grupp och 

socio-kulturell kontext skiljer sig när det gäller påverkan (ibid.). En annan studie visar på att 

motivation till att ha sex kan vara både för interna (njutning) och externa (sociala) belöningar 

(Kenneth et al., 2014) vilket också kan vara en anledning till att individer konformeras på grund 

av tryck från andra. Ytterligare en studie visar på att motivation till att ha sex kom ifrån tryck 

från både vänner och från partners (Ballonoff Suleiman & Deardorff, 2015) vilket då kan 

kopplas till de “sociala” belöningarna.  

I en annan studie (Martens et al., 2006) jämfördes först uppfattningar av normer inom 

områdena alkohol- och drogkonsumtion och sexuella beteende med faktiskt beteende och 

konsumtion. Sedan undersöktes även om det fanns ett samband mellan uppfattningar om vad 

respondenterna ansåg vara normativt beteende med deras faktiska beteende. Denna studie 

gjordes bland studenter vid ett universitet i USA. Det visade sig att studenterna överskattade 

alkohol- och drogkonsumtion samt det sexuella beteendet bland sina medstudenter. Studien 

visade också att det finns ett samband mellan studenternas beteende och uppfattningarna av 

normerna. Ett exempel på ett samband var att studenter som hade haft mer sex uppfattade sitt 

eget beteende som det normativa bland andra studenter (ibid.). Denna artikel visar att det en tror 

andra människor gör inte stämmer överens med vad de faktiskt gör, till exempel tron om att 

andra människor har sex oftare och mer än vad de egentligen har. Den visar också att ens eget 

beteende påverkar hur du ser på normen.  

Utifrån van de Bongardts et al. (2015) artikel kan det förstås att andras beteende uppfattas 

som ett tryck och att detta är det trycket som påverkar individer mest. Medan utifrån Martens et 

al. (2009) artikel förstås det att uppfattade normer skiljer sig från faktiskt beteende. Dessa två 

ovanstående artiklar visar att det upplevda beteendet, och inte bara det faktiska beteendet andra 

har, formar oss. Däremot i den aktuella uppsatsen undersöks hur studenten påverkas av det 

inbillade trycket från andra studenter, alltså hur studenten konformeras. Detta genom att 

kartlägga både studentens uppfattning av andras sexuella aktivitet i jämförelse med sin egen 

aktivitet samt i vilken grad studenten konformeras.  
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3.3 Motiv till konformering 

Det finns många skäl varför en konformeras till ett visst beteende eller uppfattning. I följande 

avsnitt redogörs olika infallsvinklar såsom sociala, kulturella, personlighets-, ålders- och 

könsskillnader som kan påverka konformitet. Genom att belysa tidigare forskning inom dessa 

områden ges en djupare förståelse för den aktuella undersökningens valda område.    

3.3.1 Sociala skäl 

Cialdini och Goldstein (2004) skriver om olika sociala skäl till konformering. Det kan vara för 

att det finns en vilja av att svara “korrekt”, för att öka sin tillhörighet till den aktuella gruppen 

eller att öka/skydda sitt självförtroende. Studier visar att individer har, efter ett beslut med ett 

normativt tryck att stå till svars inför (där människors åsikter varit kända), oftast responsen att 

konformeras till gruppens ståndpunkter. Anledningen till konformiteten här är att känna 

tillhörighet till gruppen och social acceptans inom gruppen vilket är en medveten handling 

(ibid.). Spegling av beteende är ett annat sätt att konformera för att känna tillhörighet. Individer 

härmar människorna runt sig genom att bland annat ha likadan hållning och göra samma 

ansiktsuttryck. Denna typ av konformitet är istället helt omedveten och kallas kameleonteffekten. 

Genom att känna tillhörighet kan individen bygga meningsfulla relationer, och sedan i den 

processen även förstärka sitt eget självförtroende (ibid.).  

Som tidigare beskrivet i Muzafer Sherifs experiment (Kiesler & Keisler, 1969) kan en 

person känna sig osäker på vad hen bör tycka eller göra så hen använder andra personers åsikter 

som referensram. Detta beskrivs som ett informativt inflytande och används för att hitta rätt svar 

(ibid.). Det finns även ett normativt inflytande som innebär att en inte vill sticka ut ur mängden 

vilken blir extra tydlig i studier som visar att människor uppvisar mer konformitet i ett offentligt 

rum än i ett privat (Cialdini & Goldstein, 2004).  

3.3.2 Kulturella skäl 

Som tidigare nämnt vill människan stärka sin självkänsla genom att bygga meningsfulla 

relationer och därmed känna tillhörighet (Cialdini & Goldstein, 2004). Fenomenet konformitet är 

dock inte enbart om vad som föreskrivs socialt eller normativt utan konformitet kan skilja sig 

beroende på kultur. Bond och Smiths (1996) forskning visar att medborgare från kollektivistiska 



12 
 

länder konformeras i större utsträckning än medborgare från ett individualistiskt land. Det var 

mer vanligt att personer baserar sina val utifrån sin grupps beteende i ett kollektivistiskt land än i 

ett individualistiskt enligt Cialdini och Goldstein (2004). Kim och Markus argumenterar dock att 

olika kulturer tillskriver begreppet olika innebörd; till exempel om en inte konformerar sig i 

östasiatiska kulturer visar det på avvikande beteende men i västländer visar det på originalitet 

(ibid.). Alltså grundar sig värderingen av vad olikhet innebär i kulturella sammanhang. Det kan 

ses som något bra eller något dåligt. 

En studie som gjordes om olika lokala kulturer inom firmor förklarar att lokala kulturer 

innebär ett gemensamt beteende inom en viss grupp (Groeber, Schweitzer & Press, 2009). Likt 

sociala normer och regler är lokala kulturer ett framväxande fenomen som är ett resultat av 

firmors interaktion inom ett ekonomiskt nätverk (ibid.). Den aktuella undersökningens val av två 

olika program vid Lunds universitet kommer behandlas som två olika lokala kulturer. Groeber, 

Schweitzer och Press (2009) skriver att förekomsten av grupperingar är kopplat till lokala 

kulturer på grund av att fördelarna till att grupperas innebär att vissa samordnings- och 

samarbetsfrågor kan lösas i enlighet med reglerna inom den lokala kulturen (ibid.). 

3.3.3 Personlighetsskäl 

Doughty et al. (2017) diskuterar det så kallade The Big Five personlighetsegenskaper i samband 

med konformitet. The Big five är öppenhet, målmedvetenhet, utåtriktning, vänlighet och 

emotionell stabilitet. De som konformerar sig i störst utsträckning är de som har 

personlighetsdragen vänlig och emotionell stabilitet och de som i mindre utsträckning 

konformerar sig har personlighetsdragen öppenhet, målmedvetenhet och utåtriktning (ibid.).  

Costanzo (1970) undersöker korrelationen mellan att skuldbelägga sig själv och 

konformitet. De som tenderar att skuldbelägga sig själva tenderar också att konformeras. Det 

finns även en stark korrelation till självförtroende då de med lågt självförtroende har en större 

tendens att konformeras (ibid.). 

3.3.4 Könsskillnader 

När det diskuteras om kön och sexualitet kan det inte undvikas att diskutera könsidentitet 

(Kinsey Confidential, 2011). Det är viktigt att skilja mellan “könsidentitet” och “biologiskt kön”. 
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Könsidentitet är det sociala könet och det biologiska könet är det som står i födelsebeviset. I 

denna uppsats kommer könsidentitet användas. 

 Bond och Smith (1996) har undersökt Aschs samt Crutchfields experiment (se ovan) och 

analyserat resultaten. De kom fram till att det finns statistiskt signifikanta skillnader i 

konformering mellan män och kvinnor. I experimenten visar kvinnorna en liten men högre grad 

av konformitet än männen. Skillnaderna kan även variera inom olika kulturer (ibid.). Vidare 

undersökte Bond och Smith (1996) skillnaderna mellan könen över tid genom att jämföra 

likadana experiment som utförts under olika tidpunkter. Resultaten visade att det inte finns någon 

skillnad i tid, d.v.s. skillnaderna mellan könen bestod. Problematiken är att experimenten som 

undersöktes utfördes 1952, 1955 och 1956. Skillnaderna kanske förändras vid längre 

tidsintervall. Bond och Smith (1996) däremot slutsatsen att skillnaderna som de hittade är 

konstanta och visar ingen förändring trots att hänsyn tagits till andra faktorer. 

 Med könsidentitet kommer könsroller. Inom forskning kring konformitet har mycket 

forskning bedrivits om “gender-comformity”, vilket innebär att en konformerar till de sociala 

förväntningarna för könsidentiteten en har. Det vill säga kvinnor blir kvinnliga och män blir 

manliga (Kinsey Confidential, 2011). Vianello et al. (2013) undersöker internaliseringen av 

sociala normer och förväntningar på könsidentiteterna “man” och “kvinna” inom The Big Five 

personlighetsegenskaperna. I artikeln har 14 348 människor, varav 67 % kvinnor, deltagit. 

Resultaten för studien visar liknande resultat från tidigare studier. Kvinnor visar högre andel 

inom egenskaperna vänlighet och emotionell stabilitet och män visar högre andel inom 

egenskaperna utåtriktning och öppenhet. När det gäller målmedvetenhet är det ingen skillnad 

mellan könen (ibid.). Som tidigare nämnt, i avsnittet 3.3.3, de med egenskaperna vänlighet och 

emotionell stabilitet konformeras i en högre grad. Det är just dessa egenskaper som kvinnor 

internaliserar mer än män. Att kvinnor konformerar i större utsträckning än män kan alltså bero 

på egenskaperna i den kvinnliga könsrollen.  

3.3.5 Åldersskillnader 

Det finns många studier som pekar på att konformering över tid förändras. Som barn (7-8 år) 

konformerar en inte i hög utsträckning men med tiden höjs graden av konformitet och vid 

tonåren (12-13 år) är den som högst, sedan mot vuxen ålder trappas det ner igen (Costanzo, 

1970). Som tidigare nämnt finns ett samband mellan självförtroende och konformitet. Det har, 
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men inte enbart, koppling till åldern då åldern är relaterad till förändringar i självförtroende 

(ibid.).  

4. Metod och metodologiska överväganden 

4.1 Metodmässiga överväganden 

Syftet med denna undersökning var att kartlägga korrelationen mellan konformitet och sexuell 

aktivitet hos studenter vid maskintekniska programmet samt socionomprogrammet vid Lunds 

universitet i Lund. Till denna undersökning har en kvantitativ metod med strukturerade enkäter 

använts. Nedan kommer resonemang om varför denna ansats och metod var lämplig för denna 

undersökning. 

Bryman (2011) skriver om kvantitativa metoder och att de kvantitativa forskares 

huvudsakliga fokus ligger på bland annat mätning och generalisering. Genom mätning 

möjliggörs en beskrivning av små skillnader som i sin tur kan användas som en måttstock för att 

mäta dessa skillnader. En kan alltså genom mätning få mer exakta skattningar av skillnader men 

även beräkna vilken relation som finns mellan olika skattningar (ibid.). Mätning har varit centralt 

för just denna undersökning för att kunna svara på frågeställningarna. För att kunna kartlägga 

korrelationen mellan sexuell aktivitet och konformitet har de båda begreppen mätts, därigenom 

kan skillnaderna och likheterna dras fram för att sedan se sambanden. När det gäller 

generalisering har istället hela populationen undersökts. Valet att undersöka hela populationen 

har begränsat möjligheterna att generalisera resultaten. Inom ramen av uppsatsen har det inte 

varit tillgängligt att undersöka andra orter men det är rimligt att anta att många variabler ser 

liknande ut samt att även mönstret för konformitet har likadan struktur. Däremot kan resultaten 

från denna undersökning inte generaliseras till en annan population, till exempel andra program, 

då de inte har varit representerade i studien. Ett icke-representativt stickprov kan innebära 

resultat som inte är sanningsenliga. Däremot genom att undersöka hela populationen minskar 

riskerna med att undersöka ett stickprov. Resultaten från denna undersökning kan istället 

användas som hypotes för hur det kan se ut vid andra populationer.  

Sammanställningen av respondenternas svar har varit en viktig del av processen. 

Eftersom det är många respondenter, termin två och fyra i socionomprogrammet respektive det 
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maskintekniska programmet, är det viktigt att svaren ska vara lätt jämförbara. Det är svårt att 

jämföra text, därför är det lämpligt att ha strukturerade enkäter där alla svar är i siffror och 

därmed lättare att jämföra. Utifrån vad undersökningen ämnat att studera samt det som redogjorts 

ovan har enkäter varit den mest lämpliga metoden för undersökningen. 

4.2 Mätning 

Att mäta korrelationen mellan sexuell aktivitet och konformitet innebär att undersöka hur den 

sexuella aktiviteten och konformiteten hör samman. För att göra detta behöver den sexuella 

aktiviteten samt konformiteten mätas, också i förhållande till varandra. I den aktuella 

undersökningen användes enkäter och det är även via materialet från enkäterna att sambandet 

mellan sexuell aktivitet och konformitet hos respondenterna mäts. 

Sexuell aktivitet innebär som beskrivet hur många respondenten har haft sex med samt 

hur ofta respondenten har sex. Detta mäts genom enkätens frågor. Frågorna undersöker om 

respondenten någonsin har haft sex, samt med hur många och hur ofta respondenten har haft sex 

med de senaste 12 månaderna (se Bilaga 1 frågor nr: 9, 10 och 11).  

Konformitet som tidigare nämnt är ett beteende eller en tro som är överensstämmande 

med normer, positioner eller standarder av gruppmedlemmarna, det kan vara reellt eller inbillad 

influens av gruppmedlemmarna (Nail, MacDonald & Levy, 2000). Det är alltså individens 

beteende eller tro som påvisar på konformitet. Det finns två olika typer av konformitet de kallas 

compliant sceptic och true believer (Kiesler & Kiesler, 1969). Compliant sceptic är att 

respondenten beter sig/uppträder som hen betett sig som gruppen vill men att hen inte riktigt 

tror/faktiskt har agerat på samma sätt (ibid.). I denna undersökning har konformitet 

operationaliserats genom att kombinera tre olika frågor i enkäten (se Bilaga 1 frågor nr: 15, 16 

och 17). Detta mäts genom att fråga respondenten om hen känner obehag eller har ljugit om vad 

som egentligen är sant om sin sexuella aktivitet. Respondenter som svarat ’Ja’ på minst en av 

dessa frågor har bedömts konformera. För denna undersökning har det bedömts att respondenten 

inte hade känt obehag eller talat osanning om hen inte känt någon typ av influens från 

medstudenter. Det tydliggör ett beteende som är överensstämmande med reella eller inbillade 

normer, positioner eller standarden av gruppmedlemmarna. True believer är att respondenten 

förändrar sin attityd eller tro till samma riktning som gruppen har. I detta fall kan personen agera 

enligt gruppens tryck eller inbillade tryck men även ändra sina åsikter så hen tror på det gruppen 
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tror eller personens inbillade tro om gruppens tro (ibid.). Eftersom denna undersökning är en 

tvärsnittsstudie kan inte förändring av beteende eller tro mätas och därför kan det inte heller 

mätas vilka som konformeras enligt true believer. Däremot kan resultaten från denna 

undersökning användas för att i ett senare skede mäta samma frågor och därigenom få fram 

förändring av både beteende och tro.   

Korrelationen mellan konformitet och sexuell aktivitet mäts genom att jämföra de olika 

respondenternas sexuella aktivitet med den egna konformiteten. Frågorna i enkäten är ställda på 

så vis att genom mätning av konformiteten så tydliggörs sambandet till den sexuella aktiviteten.   

4.3 Metodens begränsningar 

För att kasta ljus över vilka begränsningar det finns inom den kvantitativa metoden har fyra 

former av kritik utifrån Bryman (2011) diskuterats. Det finns kritik om att kvantitativa forskare 

inte skiljer mellan den så kallade naturliga världen och sociala institutioner med människor. 

Schutz är en fenomenolog som kritiserar användandet av samma metoder inom naturvetenskapen 

som för samhällsforskare (ibid.). Schutz menar på att det är en annan sak att studera människor 

som tolkar världen de lever i än att studera naturvetenskapliga objekt. Genom att använda samma 

metoder skiljs det inte mellan den naturliga ordningen och den sociala verkligheten (Bryman, 

2011). Detta har uppenbarat sig i utformningen av enkäterna. Att mäta ett mänskligt fenomen 

som konformitet har varit en utmaning i undersökningen då det har behövts en definition av 

begreppet för att göra det mätbart. För utformningen av definitionen har litteratur samt tidigare 

forskning använts för att få en så korrekt och klar bild av vad konformitet faktiskt innebär. Sedan 

har definitionen brutits ned i mätbara delar. Det upptäcktes en problematik likt Schutz kritik i att 

ta ett socialt fenomen och mäta det genom enkäter eftersom sociala fenomen är väldigt komplexa 

och därför kan bli svåra att mäta. Vidare kritik finns för att mätprocessen har en oäkta eller 

artificiell karaktär av riktighet och precision. Med detta menas att sambandet mellan det mått 

som ges och det som ska mätas kan ge en bild av det en förmodat, istället för hur något 

egentligen är (ibid.). Som tidigare nämnt finns en definition av vad konformitet är i denna 

undersökning och att den brutits ner i mätbara delar. Dock finns det alltid en risk för att i 

nedbrytningen missat något som sedan inte visar sig vara representativt för verkligheten. För att 

undvika detta gäller det att vara kritisk till sina mått och problematisera vad de faktiskt mäter. 

Vidare kommer undersökningens mätprecision diskuteras i avsnittet 4.5. 
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Mätprocessen kan också vara bristande utifrån att personer inte uppfattar orden på 

liknande sätt i en enkät trots att fasta svarsalternativ används (Bryman, 2011). Detta har varit en 

begränsning för denna undersökning. Den första enkäten som gavs ut hade ordet “normal” i fråga 

nummer 18. Detta fick bakslag med mycket bortfall och skrivna kommentarer som kritiserade 

utformningen av enkäten då det uppfattades att genom att svara på frågan var respondenterna 

tvungna att i samband med att anse något vara normal även anse att något annat var onormalt. 

Det diskuterades och beslutades om att ändra ordet “normalt” till ordet “vanligt” (se Bilaga 1) för 

de tre sista grupperna. Responsen upplevdes som mycket bättre och bortfallen minskades. Valet 

att ändra ordet baserades på att respondenterna provocerades till sådan grad, att använda ordet 

“vanligt” provocerade inte respondenterna på samma sätt. Dessvärre fick även enkäten med ordet 

“vanlig” en del liknande respons som enkäten med ordet “normalt” därför har fråga 18 räknats 

som ett internt bortfall för alla respondenter och kommer inte användas. 

Vidare kritik finns för att forskaren förlitar sig på mätprocedurer och mätinstrument, då 

sambandet mellan vardag och forskning kan försvåras (Bryman, 2011). I enkäten frågades det 

efter sexuell aktivitet de senaste 12 månaderna (se Bilaga 1) och det kan vara svårt för 

respondenten att bedöma/komma ihåg hur ofta hen varit aktiv. Det var en begränsning i denna 

undersökning då respondenten i de fallen måste göra en uppskattning av sin aktivitet och därmed 

kommer inte den reella aktiviteten fram. Enligt Bryman (2011) blir det en fråga om personerna 

som svarar har den kunskap som krävs för att svara på de frågor som ställs samt om ämnet som 

undersöks är viktigt för deras vardag. Därför har frågorna utformats (se till exempel Bilaga 1 

fråga 12) så att det varit ett spann för respondenten att fylla i sin uppskattning. Alla 

respondenternas uppskattningar ingår inom olika spann och därmed var det både lättare för 

respondenterna att fylla i samt lättare för undersökningen att jämföra resultaten med en reell bild. 

Dock är det viktigt att nämna att det inte finns garantier för att respondenterna svarat ärligt på 

alla frågor i enkäten. Detta är en omöjlighet att ta reda på och en får anta att svaren som 

presenterats är sanningsenliga. 

Den sista kritiken som Bryman (2011) redovisar för den kvantitativa metoden handlar om 

den analys som görs av relationen mellan olika variabler. Den kan leda till en bild av att det 

sociala är statiskt, och inte beror på hur människor egentligen lever sina liv. Därför är det viktigt 

att minnas under utförandet av en kvantitativ studie som undersöker sociala fenomen samt under 

läsandet av en sådan studie att det är en bråkdel av ett större och mer komplext sammanhang. 
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Just därför ämnar denna undersökning att kartlägga sambanden och inte mäta påverkan mellan 

två fenomen. Om en glömmer detta kan, som Bryman (2011) skriver, den sociala verkligheten 

som undersöks skiljas från individerna som skapar verkligheten.  

Slutligen upptäcktes en begränsning av det faktumet att det är en tvärsnittsstudie 

(Ejlertsson, 2003). Detta har inneburit att en av de två typerna av konformitet (true believer) har 

inte kunnat mätas då den typen innebär att analysera en förändring, vilket inte är möjligt i en 

tvärsnittsstudie (ibid.). Däremot kan denna studie vara ett underlag för framtida studier som kan 

genom användandet av den aktuella undersökningen få fram en förändring över tid. 

4.4 Metodens förtjänster 

För den aktuella undersökningen valdes enkäter som metod för att samla in empiri. Med enkäter 

har det varit lätt att få många respondenter och lättare att undersöka en stor population. Genom 

att ha så många respondenter så har möjligheten att mäta små skillnader gällande hur olika 

grupper svarar på de olika frågorna. Ett exempel är att det kan mätas om kvinnor svarar på ett 

särskilt sätt som är annorlunda än vad män svarar på. Som tidigare skrivet har det varit lätt att 

jämföra svaren då enkäten är strukturerad och svaren jämförbara. Enkäter har varit mycket 

tidseffektivt då det har kunnat samlas in en stor mängd enkäter på ett och samma tillfälle. Genom 

att använda enkäter som i denna undersökning har risken för bortfall minskat då författarna varit 

på plats och delat ut dem. Om det hade skickats ut enkäter via internet ansågs det finnas större 

risk för ett stort bortfall. 

För att ytterligare förtydliga förtjänster med den kvantitativa metoden kan bristerna i den 

kvalitativa metoden belysas. Till skillnad från den kvantitativa metoden får den kvalitativa 

metoden mycket kritik för att den är subjektiv då forskningen kan präglas av forskarens 

personliga uppfattningar (Bryman, 2011). Den blir då inte replikerbar eftersom forskaren utgår 

utifrån subjektiva förutsättningar (ibid.). I den aktuella kvantitativa undersökningen användes 

enkäter vilka kan återanvändas för att undersöka en annan population om så önskas. Eftersom 

enkäter används har författarnas egna uppfattningar inte lika stor inflytande på tolkningar av 

svaren som till exempel en kvalitativ intervjustudie hade haft. Det är endast genom frågorna i 

enkäten som en kvantitativ författare kan påverka sin studie och därmed måste den ifrågasätta sin 

position, vilket har gjorts för denna undersökning. Detta är också en förtjänst i den valda 

metoden då resultaten inte blir snedvridna. Den kvalitativa forskningen kan ses som att den 
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brister i transparens i jämförelse med den kvantitativa metoden (ibid.). Detta på grund av att, i 

den kvalitativa urvalsprocessen redogörs det inte i lika detaljerad utsträckning om hur personer 

valts ut för studien (ibid.). I den aktuella undersökningen är det av stor betydelse att redogöra för 

urvalsprocessen för att ge studien dels transparens och dels tillförlitlighet.   

4.5 Metodens tillförlitlighet 

I en akademisk undersökning krävs tillförlitlighet vilket diskuteras i detta avsnitt. Det finns två 

begrepp som är centrala för denna diskussion; validitet och reliabilitet. Bryman (2011), May 

(2001) och Eliasson (2013) skriver att genom att ha en hög validitet och reliabilitet har studien en 

hög tillförlitlighet. 

Validitet innebär att studien verkligen mäter det den avser sig att mäta (Eliasson, 2013). 

Undersökningens syfte har avsett att mäta korrelationen mellan sexuell aktivitet och konformitet 

hos studenter vid Lunds universitet i Lund. För att undersökningen ska mäta det den avser sig att 

mäta krävs att respondenterna är studenter inom de två programmen på Lunds universitet, vilket 

är urvalet. Även måttstocken för begreppen konformitet samt sexuell aktivitet ska faktiskt mäta 

begreppet i fråga, vilket har redovisats. Bryman (2011) skriver att det finns olika former av 

validitet som kan användas för att mäta validiteten. Den form av validitet som är relevant för 

denna undersökning är ytvaliditet, som är i grunden en intuitiv process. Ytvaliditet mäts genom 

att forskare som utvecklar ett nytt mått måste visa att måttet speglar innehållet i de begreppen 

som är aktuella (ibid.). För denna studie har en tydlig definition av begreppen formulerats med 

hjälp av tidigare forskning och sedan brutits ner i mätbara delar. Bryman (2011) skriver vidare 

att en kan avgöra ytvaliditeten genom att fråga andra personer vad de anser och låta dem agera 

som domare. Därför har utomstående personer frågats om de anser att måttet fångar begreppet. 

De utomstående personerna var handledaren för uppsatsen samt en annan universitetslektor vid 

Lunds universitet. Nämnvärt är att det finns risk för att individerna uppfattat frågorna i enkäten 

på olika sätt och därmed svarat på olika saker. Det innebär en sänkning av validiteten på 

undersökningen. För att kontrollera detta kan en fokusgrupp användas, dock fanns det inom 

tidsramen för undersökningen inte tid för att genomföra en fokusgruppsundersökning.    

Reliabilitet innebär att undersökningen är pålitlig och att den går att upprepa och kan ge 

samma resultat om den skulle göras om igen (May, 2001). Studien ska inte heller ha slumpartade 

inflytelser då alla respondenter ska ställas samma frågor och under liknande förhållanden (Trost, 
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2007). Eftersom empirin för denna undersökning samlats in genom enkäter har alla respondenter 

svarat på samma frågor och därmed eliminerar de slumpartade inflytelser samt att 

undersökningen blir replikerbar. Dock som tidigare beskrivet har en av frågorna ändrats, men 

sedan togs beslutet att behandla alla svar på den frågan som internt bortfall för att öka 

reliabiliteten. Trost (2007) tar upp fyra komponenter i begreppet reliabilitet: kongruens, 

precision, objektivitet och konstans. Kongruens innebär att det finns likhet mellan frågorna till 

respondenterna, vilket redan är redovisat i denna uppsats. Precision handlar om hur den svarande 

kryssar i enkätfrågorna. Ju lättare det är att svara på frågorna i enkäten desto bättre precision 

(ibid.). Denna undersökning har använt sig av strukturerade enkäter därför har det varit lätt för 

respondenterna att svara på frågorna för att uppnå bra precision. Som tidigare beskrivet har vissa 

frågor svarsalternativ utformade som spann vilket också förbättrar precisionen. Objektivitet 

omfattar i vilken utsträckning registreringen av svaren är likadana (ibid.). För registreringen av 

empirin för denna undersökning har programmet SPSS använts som är strukturerad på så vis att 

svaren blir likadant registrerade. Vid inskrivning i programmet upptäcktes enkäter där 

respondenten ringat in fler än ett svarsalternativ. Detta sågs som att respondenten inte svarat på 

frågan eftersom respondenten inte följt det frågan bad om och svaret behandlades därför som 

internt bortfall. Alternativet har varit att avgöra vad respondenten menat. Att uppsatsens 

författare själva ska göra en sådan avvägning innebär att resultatet av undersökningen påverkas 

av egna uppfattningar. Därför har det ansetts mer tillförlitligt att räkna det som ett internt 

bortfall. Konstans behandlar tidsaspekten och eftersom kvantitativa undersökningar även 

intresserar sig för att ge en bild på förändring över tid (ibid.) har mycket reflektion gjorts över 

hur frågorna är ställda. Det ska inte spela någon roll tidsmässigt när empirin samlas in vare sig 

nu eller i framtiden (ibid.). 

Att ha en trovärdig forskning är minst sagt en viktig del av studier. Till detta hör 

forskaren och forskarens relation till forskningen. May (2001) skriver att intressen och 

värderingar kan omedvetet påverka forskningsprocessen och därför är det viktigt med etiska 

frågor med tanke på att hålla ärligheten, integritet och legitimiteten i forskningsprocessen. I 

denna uppsats har som ovan beskrivits avvägning gjorts även vid tolkning av enkäter där 

otydliga svar har räknats som bortfall för att fortsatt ha distans till empirin. Som tidigare skrivet 

så distanserar forskaren sig genom att använda en strukturerad enkät. 
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4.6 Urval 

För denna kvantitativa undersökning har ett totalurval använts. Totalurval är en medveten 

insamling av material som innebär att en undersöker hela populationen (Lund Research Ltd, 

2012). Populationen ska ha en särskild typ av karaktärsdrag det kan vara exempelvis attribut, 

erfarenhet, kunskap m.m. (ibid.). För den aktuella undersökningen är karaktärsdragen av 

respondenterna att de ska vara studenter på termin 2 och 4 vid socionomprogrammet respektive 

det maskintekniska programmet vid Lunds universitet i Lund. Valet av dessa program motiveras 

utifrån skillnaderna mellan utbildningarna. Uppsatsens författare har i egenskap av 

socionomstudenter en förförståelse av kulturen inom programmet. Socionomprogrammet som 

har en människobehandlande inriktning och det maskintekniska programmet som har en teknisk 

inriktning antas ha olika kulturer. Därmed även möjlighet till olika utfall angående sambanden 

mellan konformitet och sexuell aktivitet utifrån de presenterade motiven om sociala och 

kulturella skäl till konformitet (se avsnitt 3.3.1 och 3.3.2). 

Det finns två aspekter som gör att totalurval kan vara lämpligt. Den första är att 

populationens storlek är relativt liten (ibid.). Den totala populationen för denna undersökning 

består av 391 studenter, varav 160 studenter från socionomprogrammet samt 231 studenter från 

det maskintekniska programmet. Detta är en relativt liten population. Den andra är att 

populationen delar ett särskilt karaktärsdrag (ibid.) som beskrivits ovan.   

 Bristerna med totalurval är att en lista av alla inom populationen måste existera samt att 

möjligheterna att generalisera begränsas (Lunds Research Ltd, 2012). Att få fram en lista kan 

vara utmanande och tidskrävande (ibid.). Detta var inget problem då respektive institutions 

(Socialhögskolan samt Lund tekniska högskola) administratörer kontaktades kring informationen 

som behövdes. För att hålla respondenterna anonyma frågades det endast efter antal personer 

som är inskrivna samt vilket juridiskt kön de har. När det gäller generalisering kan det vara en 

brist om inte hela eller en stor del av populationen representeras i materialet. Om detta är fallet 

riskeras möjligheterna till generalisering till populationen (ibid.). Detta har varit fallet i den här 

undersökningen då 58 % av populationen har svarat på enkäten. Med ramen för uppsatsen har 

ingen annan utgång ansetts möjlig och därför kommer resultatet av uppsatsen endast analyseras 

utifrån de respondenter som faktiskt svarat på enkäten för att inte presentera resultat som inte är 

sanningsenliga eller vetenskapligt försvarbara.  
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 Fördelarna med totalurval är att en undersöker hela populationen vilket innebär att det är 

möjligt att en kan få djup insikt i det fenomen en undersöker (Lund Research, Ltd 2012). 

Däremot som tidigare beskrivet blir det svårt att generalisera till hela populationen då endast 58 

% av populationen faktiskt har svarat. De som väl har svarat kan en dock undersöka utan att 

missa potentiella åsikter eller vanor. Totalurval är ett icke-sannolikhetsurval och därför kan som 

ovan nämnt inte resultaten från denna undersökning generaliseras till andra än de som blivit 

studerade, därmed görs inga signifikansprövningar (ibid.).  

Strategin för insamling av enkäter har varit att kontakta respektive termins föreläsare som 

föreläser för helklass och be om att få komma och lämna ut enkäterna. Det innebär att alla som 

går i de aktuella kurserna och programmen har haft möjlighet att medverka. Inom ramen av 

undersökningen har detta bedömts vara det mest lämpliga tillvägagångssättet. Enkäterna har 

fysiskt i pappersform lämnats och samlats in under ett tillfälle för respektive termin och program. 

Studenterna har informerats om vilka som bedriver studien samt i vilken nivå (kandidatnivå) 

undersökningen görs. Även innan enkäten gavs ut fick studenterna en kort information om 

frivilligheten att delta och att visa respekt för sina medstudenter under tiden de svarar på enkäten 

då det kan uppfattas som ett känsligt ämne. Genom att fysiskt ge och ta emot enkäterna 

minskades bortfallet däremot fick endast studenterna som varit där chansen att svara. 

Alternativet hade varit att maila ut enkäten och bedömningen gjordes att det hade lett till fler 

bortfall.  

4.7 Arbetsfördelning 

Studien genomfördes av två författare och arbetsfördelningen har inte varit tydligt uppdelat. Det 

har varit en genomarbetad process från båda författarna. Uppdelning har förekommits genom att 

författarna har ansvarat för olika texter men rådfrågan och kommunikation har funnits arbetet 

igenom och därefter har hela texten korrekturlästs och bearbetats av båda författarna. Den 

tydligaste uppdelningen har varit vid utdelning av enkäter där en av författarna hade som uppgift 

att informera respondenterna. 



23 
 

5. Forskningsetiska överväganden 

Vissa etiska principer är viktiga att följa när forskning görs. Enligt Bryman (2011) handlar de 

grundläggande etiska frågorna om integritet, frivillighet, anonymitet och konfidentialitet för 

studiens respondenter. För det första är informationskravet en viktig del, det innebär att 

respondenten får information om att de deltar frivilligt i studien och att de kan avbryta 

deltagandet när de vill. Respondenterna ska också få information om studiens olika moment 

(ibid.). I den aktuella undersökningen har denna information framgått i skrift i början av 

enkätformuläret samt som ovan nämnts har studenterna fått en kort muntlig information innan 

genomförandet av enkäten. Bryman (2011) redogör för samtyckeskravet, vilket innebär att 

respondenten själv bestämmer om den vill medverka samt att om den är under 18 år ska 

vårdnadshavaren godkänna att minderåriga medverkar. Eftersom undersökningens respondenter 

alla har varit över 18 år, har inte detta varit en aktuell fråga och respondenterna har fått medverka 

utifrån egen vilja vilket informerats genom både skriftlig och muntlig information. Frågor om 

sex som ämne kan uppfattas som känsligt, därför har det i inledningen av enkäten framgått 

tydligt att deltagandet i undersökningen är helt och hållet frivilligt. Eftersom respondenterna har 

suttit i föreläsningssalar har även muntlig information givits om att visa respekt för sina 

medstudenter. Det fanns studenter som frågade om de kunde lämna klassrummet när de skulle 

fylla i enkäten vilket var välkomnat på grund av samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 

innebär att respondentens uppgifter kommer behandlas med konfidentialitet och att uppgifterna 

bevaras anonyma (ibid.). Detta har beaktats i den aktuella undersökningen genom att enkäterna 

har varit anonyma (i den mån att namn inte anges) samt att enkäterna förvarats på ett sätt att 

enbart studiens författare har tillgång till dem. Den sista principen är nyttjandekravet vilket 

innebär att informationen som samlas in enbart används inom undersökningens 

forskningsändamål (ibid.). I samklang med nyttjandekravet har materialet som samlats in inför 

uppsatsen endast som mål att användas till denna undersökning, det kommer inte användas till 

något annat. 
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6. Resultat 

I den här undersökningen har enkäter delats ut till studenter på termin 2 och 4 vid 

socionomprogrammet samt det maskintekniska programmet vid Lunds universitet i Lund. 

Sammanlagt har 227 enkäter samlats in, varav 90 (40 %) från socionomprogrammet och 139 (60 

%) från det maskintekniska programmet, av dessa respondenter är 95 % under 27 år gamla. Av 

alla respondenter som svarat på vilken könstillhörighet de tillskriver sig är 50,9 % (114) kvinnor 

och 49,1 % (110) män. Av respondenterna i socionomprogrammet är 78 stycken kvinnor och 12 

män och i maskintekniska programmet är 36 kvinnor och 98 män. Ingen annan könsidentitet 

representerades. Det var 3 personer som valde att inte svara på vilken könsidentitet de tillskriver 

sig. Av alla respondenter har 205 haft sex och 22 har inte haft sex utifrån definitionen som 

angavs. Av alla respondenter är 46 % för närvarande i en parrelation varav 45 % av de i 

parrelationer har varit det i mer än 1 år. Det vanligaste förekommande antal sexpartners under de 

senaste 12 månaderna är 1 person och det vanligaste förekommande antal sexpartners 

respondenten tror att ens kursare har haft sex med de senaste 12 månaderna är 3-5 personer. Av 

hela respondentgruppen är det 44,5 % (101) som konformerat, av dem är 43 % kvinnor och 57 % 

män. 
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6.1 Samband mellan konformitet och sexuell aktivitet 

I följande avsnitt redovisas resultat från denna undersökning angående sambanden mellan 

konformitet och sexuell aktivitet utifrån olika infallsvinklar. 

 

 
Tabell 1. Inom vilka intervaller som studenterna konformeras mest. 

 

  

 

  

Har individen 

konformerat? 

Ja Nej 

Hur ofta pratar 

du 

uppskattningsvis 

med dina 

kursare om sex? 

 

1 eller fler gånger i 

veckan 

 

Antal 34 36 

Procent 48,6% 51,4% 

 
1 eller fler gånger i 
månaden 
 

Antal 26 41 
 

Procent 38,8% 61,2% 

 
1 gång var 2:e månad 
 

Antal 9 5 
 

Procent 64,3% 35,7% 

 
Mer sällan 
 

Antal 23 27 
 

Procent 46,0% 54,0% 

 
Aldrig 
 

Antal 9 17 
 

Procent 34,6% 65,4% 

 
Total 

 

Antal 101 126 
 

Procent 44,5% 55,5% 
 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,143 ,326 

Cramer's V ,143 ,326 

N of Valid Cases 227  

 

I Tabell 1 har de individer som konformerat ställts emot hur ofta de pratar med kursare om sex. 

Det kan utläsas utifrån tabellen att inget samband hittades mellan konformitet och att prata om 

sex med kursare. Korrelationskoefficienten (Cramer’s V) visar på en låg korrelation (0,143) som 

styrker att det inte finns något samband. 
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Tabell 2. Frekvensen av de som sa fler respektive färre. 

 Frekvens Procent  Valid Procent 

Valid Fler 30 13,2 75,0 

Färre 10 4,4 25,0 

Total 40 17,6 100,0 

Missing System 187 82,4  

Total 227 100,0  

  

I Tabell 2 har de som svarat att de har velat ljuga eller att de har ljugit om hur många de har haft 

sex med för sina kursare delats in i om de velat säga ’fler’ eller ’färre’. Det kan utläsas i tabellen 

att av de 40 personer som svarat att de har ljugit (se Bilaga 1 fråga nr: 15 och 16) har 75 % ‘velat 

säga/har sagt fler’ än vad de har haft sex med och 25 % har ‘velat säga/har sagt färre’. 

 

 

 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,438 ,058 

Cramer's V ,438 ,058 

N of Valid Cases 39  

 

 

Tabell 3. Hur många de som ljugit om antalet sexpartners har haft sex med 

senaste 12 månaderna. 

 

Vid lögn sas fler eller 

färre? 

Total Fler Färre 

Hur många personer har du 

haft sex med de senaste 12 

månaderna? 

0-2 Antal 19 5 24 

Procent 79,2% 20,8% 100,0% 

3-5 Antal 8 1 9 

Procent 88,9% 11,1% 100,0% 

6-8 Antal 3 1 4 

Procent 75,0% 25,0% 100,0% 

15+ Antal 0 2 2 

Procent 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Antal 30 9 39 

Procent 76,9% 23,1% 100,0% 
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I Tabell 3 ställs de som svarat att de ’har velat ljuga/har ljugit’ emot antalet sexpartners de har 

haft de senaste 12 månaderna. Det visas ett starkt samband i tabellen mellan hur många de som 

‘har velat ljuga/har ljugit’ om antalet sexpartners har haft sex med senaste 12 månaderna. 

Korrelationskoefficienten (Cramer’s V) visar att det är ett starkt samband (0,438). 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value 

Approximate 

Significance 

Nominal by Nominal Phi ,068 ,960 

Cramer's V ,068 ,960 

N of Valid Cases 224  

 

I Tabell 4 ställs antalet sexpartners respondenten har haft de senaste 12 månaderna emot om 

respondenten konformerat. I tabellen visas inget samband mellan hur många individen har haft 

sex med de senaste 12 månaderna och konformitet. Korrelationskoefficienten (Cramer’s V) är 

0,068 som inte visar på något samband. 

 

 

Tabell 4. Hur många inom antal sexpartnersintervaller som konformeras. 

 

Har individen 

konformerat? 

Total Ja Nej 

Hur många personer har du 

haft sex med de senaste 12 

månaderna? 

0-2 Antal 64 84 148 

Procent 43,2% 56,8% 100,0% 

3-5 Antal 23 24 47 

Procent 48,9% 51,1% 100,0% 

6-8 Antal 9 9 18 

Procent 50,0% 50,0% 100,0% 

9-11 Antal 1 2 3 

Procent 33,3% 66,7% 100,0% 

12-14 Antal 1 2 3 

Procent 33,3% 66,7% 100,0% 

15+ Antal 2 3 5 

Procent 40,0% 60,0% 100,0% 

Total Antal 100 124 224 

Procent 44,6% 55,4% 100,0% 
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Tabell 4.1. Hur många av de som har respektive inte har haft sex som konformerats. 

 

Har individen konformerat? 

Total Ja Nej 

Har du någonsin haft sex? Ja Antal 87 118 205 

Procent 42,4% 57,6% 100,0% 

Nej Antal 14 8 22 

Procent 63,6% 36,4% 100,0% 

Total Antal 101 126 227 

Procent 44,5% 55,5% 100,0% 

 

I Tabell 4.1 ställs respondenterna som har respektive inte har haft sex emot om de har 

konformerat. Tabellen visar en korrelation mellan de som konformeras och de som inte har haft 

sex. De som inte har haft sex konformerar alltså i högre grad än de som har haft sex. 

 

Tabell 5. Hur många av de som inte befinner sig i en parrelation som konformerats, uppdelat i antal 
sexpartners. 

 

Har individen 
konformerat? 

Total Ja Nej 

De som för 
närvarande inte är i en 
relation 

Hur många personer har 
du haft sex med de 
senaste 12 månaderna? 

0-2 Antal 37 23 60 

Procent 61,7% 38,3% 100,0% 

3-5 Antal 20 14 34 

Procent 58,8% 41,2% 100,0% 

6-8 Antal 9 9 18 

Procent 50,0% 50,0% 100,0% 

9-11 Antal 1 1 2 

Procent 50,0% 50,0% 100,0% 

12-14 Antal 1 2 3 

Procent 33,3% 66,7% 100,0% 

15+ Antal 1 3 4 

Procent 25,0% 75,0% 100,0% 

Total Antal 69 52 121 

Procent 57,0% 43,0% 100,0% 

 

I Tabell 5 har de som inte befinner sig in en parrelation delats upp i antalet sexpartners de haft de 

senaste 12 månaderna och ställts emot om de konformerat. I tabellen kan det utläsas att de som 
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för närvarande inte är i en parrelation konformeras i högre grad ju färre sexpartners de har haft 

de senaste 12 månaderna. 

 

Tabell 6. Hur många som konformerats uppdelat i om individen befinner sig i en 

parrelation eller inte. 

 

Har individen 

konformerat? 

Total Ja Nej 

Är du i närvarande i ett 

förhållande med partner? 

Ja Antal 30 73 103 

Procent 29,1% 70,9% 100,0% 

Nej Antal 70 53 123 

Procent 56,9% 43,1% 100,0% 

Total Antal 100 126 226 

Procent 44,2% 55,8% 100,0% 

 

I Tabell 6 har de som befinner sig i en parrelation respektive de som inte befinner sig i en 

parrelation ställts emot om de konformerat. I tabellen kan det utläsas att de som befinner sig i en 

parrelation konformeras mindre än de som inte befinner sig i en parrelation. 

 

Tabell 7. Hur ofta individerna som konformerat har sex uppdelat i de i parrelation och de som inte är i en 
parrelation.  

 I parrelation Inte i parrelation 

Hur ofta har du sex? 

3 eller fler ggr i veckan 
 

Antal 20 10 

Procent 25,3% 47,6% 

 

1 eller fler ggr i månaden Antal 7 13 

Procent 36,8% 46,4% 

1 gång var 2:e månad Antal 1 10 

Procent 33,3% 58,8% 

1 gång var 3:e månad Antal 0 5 

Procent 0,0% 62,5% 

1 gång var 4:e månad Antal 0 7 

Procent 0,0% 70,0% 

Aldrig/mer sällan Antal 2 23 

Procent 100,0% 63,9% 

Totalt  

Antal 30 68 

Procent 29,1% 56,7% 
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I Tabell 7 har de som konformerat delats upp i de som befinner sig i en parrelation och de som 

inte befinner sig i en parrelation och ställts emot hur ofta de har sex. Tabellen visar att ju mer 

sällan individer som inte befinner sig i en parrelation har sex desto högre grad av konformitet 

visas. 

6.2 Skillnader och likheter 

I följande avsnitt redovisas resultat från denna undersökning angående skillnader och likheter 

inom olika kategorier i sambandet mellan konformitet och sexuell aktivitet. Dessa kategorier är 

kön, parrelation, tillhörande program och termin. 

 

 

Tabell 8. Hur många som konformerats uppdelat i kön. 

 

Har individen 

konformerats? 

Total Ja Nej 

Kön Kvinna Antal 43 71 114 

Procent 37,7% 62,3% 100,0% 

Man Antal 57 53 110 

Procent 51,8% 48,2% 100,0% 

Total Antal 100 124 224 

Procent 44,6% 55,4% 100,0% 

 

I Tabell 8 har respondenternas könstillhörighet ställts emot om de har konformerat. Tabellen 

visar att det är 37,7 % av alla kvinnor som konformerat medan det är 51,8 % av alla män som 

konformerat. Alltså konformeras män i högre grad än kvinnor. 

 

Tabell 9. De män och kvinnor som inte befinner sig i en parrelation och har konformerats. 
 

Har individen konformerat? 
 

Ja Nej 

De som för närvarande inte befinner sig i en 
parrelation. 

Kön Kvinna 
Antal 

24 25 

Procent 
49,0% 51,0% 

Man 
Antal 

45 27 

Procent 
62,5% 37,5% 
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I Tabell 9 visas endas de som inte befinner sig i en parrelation. Dessa har sedan delats upp i 

könstillhörighet och konformitet. Tabellen visar att av respondenterna som är kvinnor och inte 

befinner sig i en parrelation konformeras i 49 % av fallen, medan män i samma situation 

konformeras i 62,5 % av fallen. Detta innebär alltså att männen som inte befinner sig i en 

parrelation konformeras i högre grad.  

 

 
Tabell 10. Hur många som har konformerats i respektive utbildning. 

 

Har individen 
konformerats? 

Total Ja Nej 

Utbildning Socionomprogrammet 
Antal 31 59 90 

Procent 34,4% 65,6% 100,0% 

Maskinteknik 
Antal 70 67 137 

Procent 51,1% 48,9% 100,0% 

Total 
Antal 101 126 227 

Procent 44,5% 55,5% 100,0% 

 

I Tabell 10 har de två olika programmen ställts emot konformitet. Tabellen visar att de 

respondenter som går på det maskintekniska programmet konformeras i större grad än de som 

går på socionomprogrammet. 

 

Tabell 11. För närvarande i parrelation, kön och om individerna har haft sex uppdelat i utbildning.     
Utbildning Total 

Socionomprogrammet Maskinteknik 

Är du i 
närvarande i ett 
förhållande med 
partner? 

Ja 
Antal  

56 47 103 
 

Procent 
54,4% 45,6% 100,0% 

Nej 
Antal  

34 89 123 
 

Procent 
27,6% 72,4% 100,0% 

Kön Kvinna 
Antal  

78 36 114 
 

Procent 
68,4% 31,6% 100,0% 

Man 
Antal  

12 98 110 
 

Procent 
10,9% 89,1% 100,0% 

Har du någonsin 
haft sex? 

Ja 
Antal  

81 124 205 
 

Procent 
39,5% 60,5% 100,0% 

Nej 
Antal  

9 13 22 
 

Procent 
40,9% 59,1% 100,0% 
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I Tabell 11 ställs de två olika programmen emot de variabler som visar starkast samband när det 

gäller konformitet; om respondenten är ’i en parrelation’, ’kön’ och om respondenten ’någonsin 

haft sex’. Tabellen visar att majoriteten av de kategorier som konformerat mest går i det 

maskintekniska programmet. 

 

 

Tabell 12. Hur många av individerna i de olika terminerna som konformeras totalt, i Socionomprogrammet 

och det maskintekniska programmet? 
 

Har individen konformerats? 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 

Total Socionomprogrammet Maskinteknik 

Termin 2 
Antal  

55 50 18 19 37 31 

Procent 
54,5% 39,7% 58,1% 32,2% 52,9% 46,3% 

4 
Antal  

46 76 13 40 33 36 

Procent 
45,5% 60,3% 41,9% 67,8% 47,1% 53,7% 

Total 
Antal  

101 126 31 59 70 67 

Procent 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

I Tabell 12 har de respondenter inom de olika terminerna ställts emot om de har konformerat. 

Sedan har ytterligare fördelning inom de två olika programmen gjorts. I tabellen kan det utläsas 

att de i termin 2 i respektive program har konformerat mer än de i termin 4 i respektive program. 

 

6.3 Bortfallsanalys 

För den här undersökningen har populationen varit 391 personer, varav 160 studenter från 

socionomprogrammet samt 231 studenter från det maskintekniska programmet. Totalt har 227 

enkäter bedömts vara användbara vilket är 58 % av populationen, 56 % av alla som går 

socionomprogrammet och 60 % av alla som går det maskintekniska programmet har svarat. 

Resterande räknas som bortfall då de inte har svarat på enkäterna. Under utdelningen av 

enkäterna var det några få som valde att lämna föreläsningssalen, utan att fylla i en enkät, som 

bidragit till bortfallet. Det har även funnits interna bortfall, där respondenter valt att inte svara på 

alla frågor. 
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 Det finns två enkäter som lämnats in som inte bedömts vara tillförlitliga och räknats till 

bortfallet. De båda innehöll uppenbara motsägelser som inte kunde vara sanningsenliga. I ena 

enkäten har individen svarat att hen inte hade haft sex och på nästa sida hade respondenten fyllt i 

att hen hade haft sex med 5 personer senaste 12 månaderna. I den andra enkäten svarade 

individen att hen haft sex med 300 personer på 12 månader vilket ansågs som mycket svårt att 

uppnå (5,8 nya sexpartners varje vecka) och därmed ifrågasattes trovärdigheten av detta svar. 

Riskerna för en enkätstudie kan vara att inte alla svarar ärligt på frågorna, i vissa fall kan det 

bedömas när det är sanning eller inte. Dock kan inte alltid en sådan bedömning göras. Det antas 

helt enkelt att respondenterna svarar i enlighet med sanningen.   

7. Analys 

I den här delen av uppsatsen kommer resultaten av undersökningen analyseras utefter begreppet 

konformitet som redovisats i avsnittet 3. För att inleda analysen kommer studenternas sexvanor 

samt vad de tror om deras kursares sexvanor presenteras. 

 Efter sammanställning av resultaten från enkätstudien har det framgått att det mest 

förekommande svaret på hur många respondenten själv har haft sex med de senaste 12 

månaderna är 1 person, inkluderat de 22 som inte har haft sex. Det kan jämföras med hur många 

respondenterna tror sina kursare har haft sex med de senaste 12 månaderna vilket är 3-5 

personer. Resultaten visar att respondenterna har sex med färre än vad de tror andra har. Alltså 

att respondenterna tror att andra har mer sex än dem. Dessa resultat går parallellt med resultaten 

från studien som gjorts i USA där det visade sig att studenterna i den studien överskattade 

beteendet bland sina medstudenter (Martens et al., 2006). Vidare resultat från undersökningen 

visar att det finns en tydlig norm kring studenterna på Lunds universitet; de som har haft sex med 

ett lägre antal tror att medstudenter har haft sex med fler än sig själva, de som har haft sex med 

ett högre antal tror att medstudenter har haft sex med färre än sig själva och de som tror att 

medstudenter har haft sex med lika många har haft sex med ett antal som är i mitten av de två 

tidigare nämnda, runt 3-5 sexpartners. Som ovan nämnt är normen ett lite högre antal sexpartners 

än hur många respondenterna i undersökningen faktiskt har haft sex med. Utifrån studien från 

USA och van de Bongardts et al. (2015) artikel, som redovisats i avsnitt 3., kan det förstås att det 

upplevda beteendet, och inte bara det faktiska beteendet andra har, formar oss. 
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 Redovisningen av hur många respondenterna har haft sex med samt hur många de tror 

andra har haft sex med ger en grund för vad normen faktiskt är samt kan, genom kunskapen från 

tidigare studier, ge en bild av vart trycket kan komma ifrån. 

 

7.1 Samband mellan konformitet och sexuell aktivitet 

Likt de flesta studier om konformitet har denna undersökning inte uttalat informerat 

respondenterna att det är konformitet som undersöks. Detta på grund av att konformitet ofta sker 

i det i omedvetna och undersöks därför i det omedvetna. Stang (1976) har utfört en studie kring 

misstänksamhet av respondenterna inom studier om konformitet och resultatet visar på ett 

problem med konformitetsforskning. Respondenter som är misstänksamma om syftet av 

undersökningen visar på mindre konformitet och därför måste de hållas ovetandes om det 

egentliga syftet. För att kunna undersöka respondenternas konformitet har den aktuella uppsatsen 

inte haft möjlighet att undersöka motiven bakom varför respondenten konformeras, vilket inte är 

syftet av undersökningen. Däremot har det tidigare redovisats vilka motiv som ligger till grund 

för konformering. Därför har det i analysen endast spekulerats kring vilket motiv som ligger 

bakom varför respondenterna svarat som de gjort. 

Som tidigare nämnt har endast en typ av konformitet, compliant sceptic, varit av intresse 

att mäta i denna undersökning. Detta har undersökts genom att mäta de respondenter som 

antingen har ljugit, velat ljuga eller skulle känt obehag när de berättat för sina kursare om hur 

många de har haft sex med (se Bilaga 1, frågor 15-17). Det är en relativt hög andel av 

respondenterna i denna undersökning som har konformerats jämfört med de klassiska 

experimenten som gjorts, exempelvis Aschs experiment där ungefär en tredjedel av alla deltagare 

konformerade sig (Levine, 1999). Aschs experiment baseras på fysisk verklighet (vilken av tre 

linjer som var längst) vilket kan vara en avgörande skillnad. En intressant motpol blir den studie 

som gjorts i Australien om konformitet i moraliska frågor. Dock visade den studien att graden av 

konformitet är lägre i moraliska frågor (Hornsey et al., 2003). Det är då intressant varför det blev 

en så hög grad av konformitet i denna undersökning. Det finns flera orsaker som kan påverka 

detta. Fokusen för den här uppsatsen är konformiteten i samband med sexuell aktivitet, vilket kan 

uppfattas som ett känsligt ämne. Larsson och Steiner (2012) beskriver sexualitet som något som 

kan uppfattas som intimt och som styrs av olika sociala regler och normer som bestämmer när 
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det är acceptabelt att exempelvis visa att en är sexuellt upphetsad. Att sex generellt uppfattas som 

känsligt ämne påverkar både hur en ser på och pratar om sex men kanske framförallt om hur 

självsäkert en uppfattar allt som har med sex att göra. Som nämnt i avsnitt 1.1 så vet en inte hur 

andras sexvanor ser ut, det är inget som syns som till exempel klädstil. Eftersom det är intimt 

samt inte synligt finns det ingen tydlighet om vilka de sociala reglerna och normerna är. Det 

skapas en osäkerhet där individer inte vet vad som är normalt och därmed inte vet hur andra 

kommer reagera när de får reda på hur en själv agerar. 

Resultaten i Tabell 1, som visar att inget samband mellan att prata om sex och att 

konformeras hittades, kan bero på tre tänkbara utfall som gör det svårt att statistiskt undersöka 

korrelationen. Som ovan nämnt skapas en osäkerhet om ämnet och individer kan känna obehag, 

vilja ljuga eller faktiskt ljuga om sin egna sexuella verklighet, alltså konformera. Costanzo 

(1970) redovisar en stark korrelation mellan självförtroende och tendens att konformeras. De 

med lågt självförtroende har en större tendens att konformeras. Det tenderar alltså att föreligga 

en osäkerhet för de som konformeras (ibid.). För att förklara den höga andelen som konformerat 

i denna undersökning kan det första utfallet vara att det råder okunskap om andras sexvanor. Det 

andra utfallet kan vara att i enlighet med Cialdini och Goldsteins (2004) artikel som visar att det 

finns en vilja att svara “korrekt” vilket även är ett av motiven för konformering. Vidare i artikeln 

kan det utläsas att individer som ställs inför en grupp vars åsikter varit kända skapas ett 

normativt tryck som är den vanligaste responsen att konformeras till. Det vill säga att individen 

uttrycker sig likt gruppen trots att detta inte är sanning för individen, det görs för att känna 

tillhörighet till gruppen och få social acceptans (ibid.). Det tredje utfallet kan innebära att det inte 

är något samband. Oavsett vilket av de två första utfallen kan individens kunskap vara till grund 

för konformering baserat på motiven för konformering i definitionen som använts; individens 

vilja att ha rätt, bli socialt accepterad och undvika avvisande eller konflikt, etablera eller behålla 

ens självbild/sociala identitet, och/eller anpassa sig till liknande personer, personer en gillar eller 

medlemmar i gruppen. Individen kan alltså konformeras på grund av kunskap om sina kursares 

sexvanor för att ha rätt, känna tillhörighet eller bli socialt accepterad. 

En annan anledning som kan påverka den höga andelen som konformerat är att i 

undersökningen har gruppen, och därmed trycket, som respondenterna konformerat till 

definierats som kursare. Bond och Smith (1996) skriver att ju mer individen anser sig ha 

gemensamt med majoriteten, d.v.s. de som skapar grupptrycket, desto mer sannolikt är det att 
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individen anser majoriteten vara en referensgrupp (en grupp av människor som en identifierar sig 

med och försöker efterlikna) och mer konformitet kommer att upptäckas. Individens 

medstudenter som genomgår samma utbildning och befinner sig i en mer eller mindre liknande 

situation i livet kan uppfattas att ha mycket gemensamt med en själv. 

 Av de som ‘har ljugit’ eller ‘har velat ljuga’ om antal sexpartners har majoriteten velat 

säga fler än vad som är fallet (se Tabell 2). En anledning till varför undersökningen får ett sådant 

resultat kan förstås utifrån reciprok determinism. Enligt Albert Bandura, som är upphovsman till 

begreppet, har människan en förmåga att kontrollera och reglera sin omgivning med hjälp av 

information om sig själv (Karlsson, 2012). Detta innebär att beroende på hur individen agerar 

eller vilken information som lämnas ut kommer individens miljö (exempelvis kursare) reagera 

olika. Därför kan, baserat på tidigare reaktioner, nästa handling eller information manipuleras för 

att åstadkomma en positiv respons. Respondenterna i denna undersökning kan ha hört någon 

uttala eller själva uttalat något om sexvanor och inte fått en positiv respons, därför manipulerar 

individen informationen till nästa tillfälle. Detta innebär att respondenten i det här exemplet talat 

osanning. 

Tabell 3 visar ett samband mellan de som har haft sex med ett mindre antal personer som 

har ‘velat säga/sagt fler’ än vad som faktiskt är fallet, och de som har haft sex med ett större antal 

personer som har ‘velat säga/sagt färre’ än vad som faktiskt är fallet. Detta tyder på att det finns 

någon typ av norm i mitten som uppfattas som socialt accepterat. Dock med en sådan logik borde 

det finnas ett samband mellan antalet sexpartners och grad av konformering. De som befinner sig 

inom den uppfattade normen (som tidigare redogjorts vara 3-5 sexpartners de senaste 12 

månaderna) borde generellt konformeras till en mindre grad. 

Enligt Tabell 4 hittades inga samband mellan antal sexpartners och konformitet då 

andelen som konformeras befinner sig på en relativt jämn siffra oberoende på antalet sexpartners. 

Den avvikande andelen i Tabell 4 är ‘9-11’ samt ‘12-14’ sexpartners. Detta kan bero på antalet 

respondenter som var inom den intervallen som svarat, endast 3 respondenter vid respektive 

intervall. Däremot hittades ett samband mellan de som konformeras och de som inte har haft sex 

(se Tabell 4.1). Trots skillnaden i antalet personer som har haft sex och inte, syns ett samband 

mellan procentsatserna. De som inte har haft sex konformeras i högre grad än de som har haft 

sex. Det tyder på en norm att ha sex. Det kan finnas många anledningar till detta exempelvis att 

det föreligger en osäkerhet; osäkerheten kan grundas i att det saknas en erfarenhet som anses 

http://www.synonymer.se/?query=m%C3%A4nniskor
http://www.synonymer.se/?query=efterlikna
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vara viktig, att det finns en uppfattning om att alla andra har haft sex eller att individen vill 

upprätthålla en bild av sig själv som inte stämmer överens med vad hen tror kommer projiceras 

om denna information kommer ut. Dessa tre exempel för grunden av osäkerheten kan hittas i 

motiven varför en individ konformeras (avsnitt 2.1). Ytterligare en annan anledning kan vara den 

kultur en befinner sig i. Studien som gjordes om olika lokala kulturer visade att inom dessa 

kulturer kan det finnas ett gemensamt beteende (Groeber, Schweitzer & Press, 2009). Att de som 

inte har haft sex konformeras mer än de som har haft sex kan bero på att den lokala kulturen 

individen befinner sig i har ett gemensamt beteende där de som ingår har sex, och därmed vill 

individen passa in i kulturen. Detta visas i denna undersökning genom mätning av konformering. 

Något som bör tilläggas är att resultaten inte tyder på att individer som inte har haft sex vill ha 

sex. Endast att de konformeras som compliant sceptic, alltså känner ett obehag som kan bero på 

att de uppfattar vad normen kräver men inte vill utsättas för ytterligare obehag eller utanförskap 

på grund av att de inte har haft sex. 

Vidare i Tabell 5 utesluts de i en parrelation från Tabell 4 och då visas en tydligare 

korrelation mellan antal sexpartners och konformering. De som för närvarande inte är i en 

parrelation konformeras mer ju färre sexpartners de har haft de senaste 12 månaderna. Dock är 

det återigen viktigt att poängtera att i intervallen ‘9-11’, ‘12-14’ samt ‘15+’ är det inte många 

respondenter som ingår och därför kan statistiken på dessa intervaller vara lite missvisande. 

Däremot visar resultaten från denna undersökning ett tydligt samband mellan att befinna sig i en 

parrelation och konformitet.   

Att de som är i en parrelation konformeras till en mindre grad än de som inte befinner sig 

i en parrelation (se tabell 6) kan bero på olika anledningar men en spekulation, som går i 

samklang med tidigare forskning kring osäkerhet samt resultaten från denna undersökning, är att 

personer som befinner sig i en parrelation har en mer självsäker syn på sex gentemot de som inte 

befinner sig i en parrelation. Sexualitet är som tidigare nämnt något intimt och det finns en 

generell oklarhet vilka normer och sociala regler som gäller. Resultaten kring att det mest 

förekommande svaret om hur många respondenterna har haft sex med inte stämmer överens med 

hur många de tror deras kursare (resterande respondenter) har haft sex med stödjer detta. 

I denna undersökning är det mest förekommande att ha 1 sexpartner om individen är i en 

parrelation. Av de 66 individer som har varit i sin befintliga parrelation i över 1 år har 63 av dem 

haft 1 sexpartner de senaste 12 månaderna, vilket är 95 %. Detta visar på en tydlig norm som inte 
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visas med samma tydlighet för de som inte är i en parrelation. Detta kan förstås utifrån 

Costanzos (1970) artikel som redovisar att osäkerhet har en stor roll i hur en konformeras samt 

utifrån Tabell 5 och 6. Slutsatsen om att de i parrelationer konformeras mindre kan dras utifrån 

resultaten från denna undersökning. En orsak till detta är att de som befinner sig i en parrelation 

inte känner osäkerheten kring vad som anses av gruppen vara normen, medan de som inte 

befinner sig i en parrelation inte vet eller känner osäkerhet kring normen. Ytterligare en 

anledning till varför de i parrelationer konformeras mindre kan bero på hur ofta de har sex. För 

denna undersökning har sexuell aktivitet definierats som antalet sexpartners samt hur ofta 

individen har sex. Som tidigare nämnts finns inget samband mellan hur många sexpartners 

individen har och konformering däremot om de i parrelation utesluts hittas lite starkare 

korrelation mellan sexpartners och konformering, dock fortfarande inte särskilt stark.    

I Tabell 7 har det totala antalet som konformerat ställts emot de som varit i parrelation 

över 1 år och de som inte befinner sig i en parrelation i frågan hur ofta de har sex. Först och 

främst blir det återigen en tydlig skillnad i konformitet mellan de som är i en parrelation och de 

som inte är det. En korrelation har hittats även i de som inte befinner sig i en parrelation, då 

resultaten visar att ju mer sällan individen har sex desto högre grad av konformitet visas. 

‘Aldrig/mer sällan’ alternativen är avvikande, dock är det fortfarande en hög procentsats av 

konformitet och därför anses sambandet finnas. Resultatet visar på att det finns en uppfattad 

norm, som individerna vill höra till, nämligen att ha mycket sex. 

I denna undersökning har samband mellan konformitet och sexuell aktivitet hittats. 

Sambanden mellan konformitet och sexuell aktivitet uttrycker sig starkare i vissa sammanhang 

och svagare i andra. Som skrivet ovan är det exempelvis en starkare korrelation mellan hur ofta 

individen har sex och konformitet än mellan antal sexpartners och konformitet. Vidare diskuteras 

skillnader och likheter inom sambanden utifrån olika kategorier.    

7.2 Skillnader och likheter 

Tidigare har det diskuterats kring skillnaderna mellan individerna som har haft sex och inte har 

haft sex samt individerna som var i en parrelation och inte var i en parrelation inom sambandet 

mellan konformitet och sexuell aktivitet. Vidare kommer skillnader och likheter diskuteras 

utifrån kön, ålder, tillhörande institution samt termin. 
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 Som nämnt i avsnitt 6 av undersökningen redovisas att könsfördelningen mellan 

respondenterna är lika. I undersökningen hittades ingen särskild skillnad mellan könen när det 

gäller de som konformerat dock konformeras män till en liten högre grad än kvinnor. Däremot 

hittades en större skillnad mellan andelen kvinnor utifrån totala antalet kvinnor och andelen män 

utifrån totala antalet män som konformerat. 

Skillnaden mellan kvinnor och mäns konformering (se tabell 8) är intressant då det går 

emot den tidigare forskning som presenterats. Den forskning som bedrivits kring skillnaden i 

konformitet mellan män och kvinnor pekar på att kvinnor ska konformeras i en högre 

utsträckning än män (Bond & Smith, 1996). Ytterligare argument vid könsskillnader baserar sig 

på könsrollerna som existerar vilket tyder återigen på att kvinnor konformerar sig i högre 

utsträckning än män (Vianello et al., 2013; Doughty et al., 2017). Att den aktuella 

undersökningen fått motsägande resultat kan bero på att det är större andel kvinnor än män som 

befinner sig i en parrelation då 57 % av kvinnorna är i en parrelation respektive 34 % av männen. 

När det gäller kvinnorna och männen i parrelation så visar resultaten på stora likheter. Däremot 

hittades en stor skillnad mellan könen när det gäller de som inte befinner sig i en parrelation. 

Utifrån Tabell 8 och 9 syns skillnaden i konformitet mellan kvinnor och män; män konformeras 

mer än kvinnor när respektive kön inte befinner sig i en parrelation. 

En annan variabel som det kan finnas likheter och skillnader mellan är ålder. En 

anledning som diskuteras i studier när det gäller förändrad konformering i samband med ålder är 

förändringar i självförtroende (Costanzo, 1970). När en blir äldre, blir en även mer självsäker. 

Vidare beskrivs konformiteten vara högst i åldrarna 12-13 för att sedan trappas ner igen mot 

vuxen ålder (ibid.). Resultatet från denna undersökning visar näst intill ingen skillnad i ålder när 

det gäller konformitet. Det finns dock en tendens att de som är över 30 år konformeras i lägre 

grad än de som är yngre. Dock finns det alldeles för få respondenter över 30 år, därför anses det 

inte vara något som kan uttryckas med säkerhet. Den otydliga tendensen går i samklang med vad 

som studierna ovan kommit fram till. Däremot är det alldeles för liten spridning på 

respondenterna för att kunna hitta en skillnad i konformitet vid ålder då 95 % av alla 

respondenter är under 27 år gamla. 

De respondenter som går på det maskintekniska programmet konformeras i större grad än 

de som går på socionomprogrammet (se Tabell 10). En förklaring till detta redovisas i Tabell 11, 

där har de kategorier som i resultaten av denna uppsats visat störst skillnad i konformitet ställts 
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emot vilket program respondenterna går. Tidigare i analysen har det redovisats att a) de som inte 

befinner sig i en parrelation (se Tabell 6), b) män (se Tabell 8) samt c) de som inte har haft sex 

(se Tabell 4.1) visar störst grad av konformitet. I Tabell 11 kan det utläsas att majoriteten av a) 

de som inte befinner sig i en parrelation, b) männen samt c) de som inte har haft sex går på det 

maskintekniska programmet. Även på grund av denna uppdelning är konformiteten högre. En 

annan förklaring till varför konformiteten är högre inom det maskintekniska programmet kan 

vara skillnaden i kulturerna inom de olika programmen. Groeber, Schweitzer och Press (2009) 

studie om olika lokala kulturer inom firmor visar att det utvecklas ett gemensamt beteende inom 

firman. Detta kan skiljas från andra firmor, där ett annat gemensamt beteende existerar. Muzafer 

Sherif som utförde ett av de klassiska experimenten inom konformitet har även utfört det 

välkända socialpsykologiska Robbers cave experiment (Fine, 2004). I experimentet delades 20 

pojkar upp i två grupper och utvecklingen av gruppstrukturer observerades vid olika utmaningar 

grupperna ställdes inför. Likt Groeber, Schweitzer och Press (2009) studie visade experimentet 

att inom grupper finns en naturlig utveckling av normer som ska hjälpa gruppen att samarbeta 

(Fine, 2004). Ännu en likhet mellan studien och experimentet kan hittas i vilket samband 

normerna har utvecklats. Detta var för att skilja sig mot andra grupperingar/kulturer. I 

experimentet ville pojkarna visa att de var en egen grupp, d.v.s. den bästa gruppen (Fine, 2004) 

och studien visade att firmor utvecklar olika normer för att skiljas mot andra firmor (Groeber, 

Schweitzer & Press, 2009). 

Likt de olika kulturerna i experimentet samt i studien kan det finnas liknande fenomen 

inom olika institutioner. Fenomenet kan utspela sig genom att det inom olika utbildningar skapas 

en norm utav studenter inom samma utbildning för att skapa en gemenskap, som i sin tur skiljer 

sig från andra utbildningar. Detta kan påverka hur en pluggar, hur en klär sig men också hur en 

uppfattar att ens sexuella aktivitet ska se ut. Denna norm är det gruppen strävar att efterleva och 

för de inom gruppen uppstår ett tryck att efterlikna och bete sig efter normen. Detta tryck är det 

som individen konformeras efter. Det kan innebära exempelvis att de inom socionomprogrammet 

som har en människobehandlande inriktning uppfattar en norm som acceptans då det är ett 

centralt förhållningssätt. Däremot vid det maskintekniska programmet där inriktningen istället är 

teknisk uppfattas acceptans inte vara ett centralt ämne. I ovannämnda studie om firmor beskrivs 

olika kulturer ha olika normer så som anställ inte från konkurrenter, ge endast det av högsta 

kvalité eller utbyta idéer fritt, vilket visar på att normerna inte måste vara motsatser utan de kan 
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även fokusera på olika områden (Groeber, Schweitzer & Press, 2009). I det presenterade 

exemplet kan de lokala kulturnormerna förstås utifrån konformitet och sexuell aktivitet genom 

att normen inom socionomprogrammet (acceptans) minskar konformiteten. Det görs genom att 

normen inom sexuell aktivitet breddas och studenterna känner mindre tryck då normen innefattar 

mer och därmed även fler individers sexvanor. 

Korrelationen mellan de olika terminerna och konformitet (se Tabell 12) visar på att det 

kan se olika ut inom programmen och att konformitet inte enbart är uppdelat mellan program. 

Det kan även bero på att ju längre tid gruppen läser tillsammans desto mer bekväma känner sig 

individerna i gruppen och därmed konformerar mindre. Karlsson (2012) skriver att det finns 

skillnader mellan en grupp och en församling. Vidare tar författaren upp ett exempel där de 

första dagarna och veckorna på en termin i en ny skolklass räknas inte individerna i klassen som 

en grupp. Utan det är när relationer och roller utvecklas som det kan räknas som en grupp (ibid.). 

Utifrån Karlssons (2012) resonemang kan en anta att detta fortskrider och individerna i gruppen 

blir mer och mer bekväma med varandra. Däremot visar resultaten från denna undersökning inte 

att grupperna som undersökts blivit mer bekväma då det är 4 olika klasser som har undersökts. 

Resultaten visar endast tendenser för det. 

 Inledande i denna uppsats har ett resonemang kring konformitet i olika kulturer, 

individualistiska respektive kollektivistiska, redovisats. Olika kulturer kan framhäva mer 

respektive mindre konformitet beroende på vilka värderingar som prioriteras inom kulturen. Det 

har redovisats ovan en skillnad som kan bero på de olika lokala kulturerna mellan de olika 

programmen som undersökts. Kulturskillnader finns på både samhälls- och gruppnivå vilket kan 

vara en stor bidragande del till konformiteten hos individer. I denna undersökning har resultat 

redovisats där det visar på tydliga tendenser i skillnaderna mellan kön, och tillhörande institution 

men inte när det gäller ålder eller termin. 

8. Avslutande diskussion 

I denna uppsats har sambanden mellan sexuell aktivitet och konformitet samt skillnaderna inom 

korrelationen undersökts. För att besvara frågeställningarna har resultaten från denna 

undersökning visat att respondenterna överskattar sina medstudenters sexuella aktivitet samt att 

sambanden mellan sexuell aktivitet och konformitet är olika starka i förhållande till olika 
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variabler. De sammanhang där det visades starkast korrelation var vid parrelationer, kön samt om 

individen haft sex eller inte. Slutsatser som kan dras utifrån undersökningens resultat är att de 

som befinner sig i parrelationer konformerades i lägre grad än de som inte befinner sig i en 

parrelation. Män konformerades i högre grad än kvinnor och de som inte har haft sex 

konformerades i högre grad än de som har haft sex.  

 Utöver spännande resultat ger undersökningen upphov till många frågor som vidare kan 

undersökas. Först och främst uppstod en ny frågeställning kring åldersskillnaderna inom 

sambandet mellan konformitet och sexuell aktivitet. Som redovisas i analysen fanns det inte 

tillräckligt bred spridning på ålder för att kunna se ett samband, det visades däremot en tendens 

att äldre konformeras i lägre grad. Likt tendenserna från undersökningen vad gäller 

åldersskillnader så är det även intressant att undersöka om individers konformitet förändras i 

samband med att de befunnit sig i sin grupp under en längre tid. För att det ska kunna 

genomföras behövs en longitudinell studie utföras. En annan fundering som uppstod vid 

skrivandet har gett upphov till ett ifrågasättande utav analysen av resultaten och varför de såg ut 

som de gjorde. För undersökningen har det valts att förklara resultaten ur begreppet konformitet. 

Ett annat sätt att förstå sexuell aktivitet kan vara utifrån andra teorier, så som Banduras reciprok 

determinism som innebär ett flervägsförhållande mellan individen, individens beteende och 

individens miljö som påverkar varandra (Karlsson, 2012). Ytterligare en fråga som väcktes 

handlar om hur stor skillnaden hade varit om en undersökt andra grupper eller kanske till och 

med alla i Sverige. Regeringen (2016) har gått ut med information att en ny undersökning 

kommer att ske kring svenskarnas sexvanor. Detta är ett steg i rätt riktning och framtiden ser ljus 

ut för att ytterligare vidga kunskapen om sexuell aktivitet och vidare hur den påverkas av 

omgivningen. Förhoppningarna för denna uppsats har varit att införa begreppet konformitet i den 

nutida samhällsvetenskapliga forskningen så det i framtiden ska finnas möjligheter att kunna 

kartlägga större delar av Sveriges befolkning dels när det gäller sexuell aktivitet men även andra 

delar av livet.  

Avslutningsvis visar denna undersökning att konformitet är ett användbart sätt att förstå 

sexuell aktivitet. Att undersöka sexuell aktivitet på detta sätt belyser ett nytt område som inte 

utforskats tidigare. Med denna kunskap kan större områden undersökas och därigenom förmedla 

en tydligare bild av hur dagens sexuella aktivitet kan påverkas, men framför allt hur den faktiskt 

ser ut.  
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Bilaga 1 

 

Enkät om sexuell aktivitet 

Den här enkäten avser ett examensarbete vid Lunds universitet av socionomstudenter. Enkäten 

syftar till att undersöka sexuell aktivitet hos studenter. Den är utformad på så vis att du som 

deltagare är anonym samt att svaren för enkäten endast används till den här undersökningens 

syfte. Din medverkan är frivillig. 

Ringa/skriv in dina svar om inga andra instruktioner anges. För mer information kontakta 

enkätens utgivare. 

Definition av ord: 

Med sex menas oralsex, vaginalsex, analsex eller onani/petting med partner. 

Med kursare menas de studenter som går i samma termin som du. 

  

1. Kön:                                                                                              

Kvinna       Man            Annan könsidentitet 

 

2.  Ålder: ______ 

  

3. Vilken termin går du i på ditt program: ______ 

  

4. Vilken utbildning går du: 

Socionomprogrammet                              Maskinteknik 

  

5.  Hur ser könsfördelningen ut på ditt program just nu?  

Majoriteten är kvinnor Majoriteten är män        Lika fördelning mellan män och kvinnor 

  

6. Är du uppvuxen i (kryssa i ett alternativ): 
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Storstad (över 100 000 invånare) ____                        

Mindre stad (under 100 000 invånare) ____ 

Landsbygd ____ 

  

7. Tänk på din förälder som har högst avslutad utbildning (kryssa i ett alternativ): 

Grundskola eller motsvarande ____                         

Gymnasieskola eller motsvarande ____ 

Universitets/högskoleutbildning upp till 3år ____       

Universitets/högskoleutbildning mer än 3år ____                                                

Annan ____ 

  

8. Har du för närvarande i ett förhållande med partner? 

Ja                Nej  

Om ja: Har du varit i förhållandet i: 

Mindre än ett år Mer än ett år 

 

Dina sexvanor 

Med sex menas oralsex, vaginalsex, analsex eller onani/petting med partner. 

 

9. Har du någonsin haft sex: 

Ja                Nej 

Om “nej” skippa nästa 2 frågor 

  

10. Hur många personer har du haft sex med det senaste 12 månaderna?  

Antal: _______ 

  

11. Om du tänker på de senaste 12 månader hur ofta har du i genomsnitt sex (observera 

att detta är en uppskattning): 
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3 eller fler ggr i veckan                 1-2 ggr i veckan          1 eller fler ggr i månaden             

1 gång var 2:e månad       1 gång var 3:e månad      1 gång var 4:e månad       

Aldrig/mer sällan 

  

Dina kursares sexvanor  

Med sex menas oralsex, vaginalsex, analsex eller onani/petting med partner. 

 

12. Hur ofta pratar du  uppskattningsvis med dina kursare om sex? 

1 eller fler ggr i veckan               1 eller fler ggr i månaden             1 gång var 2:e månad 

Mer sällan    Aldrig 

 

13. Hur många personer tror du att dina kursare har haft sex med i genomsnitt det 

senaste 12 månaderna?  

0-2              3-5               6-8              9-11            12-14          15+ 

  

14. Hur ofta tror du att dina kursare i genomsnitt har sex (observera att detta är en 

uppskattning): 

3 eller fler ggr i veckan                 1-2 ggr i veckan          1 eller fler ggr i månaden             

1 gång var 2:e månad       1 gång var 3:e månad      1 gång var 4:e månad       

Aldrig/mer sällan 

  

Generella frågor: 

15. Har du någonsin ljugit för dina kursare om hur många personer du har haft sex 

med? 

Ja                 Nej, aldrig 

Om ”ja” hade du velat säga:  

Färre än vad som är fallet           Fler än vad som är fallet 
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16. Har du känt att du har velat ljuga för dina kursare om hur många personer du har 

haft sex med? 

Ja                 Nej, aldrig 

Om ”ja” hade du velat säga:  

Färre än vad som är fallet           Fler än vad som är fallet 

  

17. Tänk att du är i en situation där någon av dina kursare frågar dig om hur många 

du haft sex med. Hade du känt något obehag av att berätta? 

Ja                 Nej, inget 

  

18. Hur många anser du det vara vanligt att ha haft sex med under det senaste året för 

någon som är student och singel? 

0-2              3-5               6-8              9-11            12-14          15+ 

 

  


