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Det händer inte mig! 
Ökar illusionen av osårbarhet risken för att manipuleras?* 

 
Marie Råström 

 
Studien undersökte om de personer som anser sig vara minst sårbara för att 
bli manipulerade är de som främst manipuleras av reklam. En experimentell 
design användes där 204 studenter bedömde sitt intryck av en reklam, vars 
manipulationsgrad varierade. Ett frågeformulär som mätte upplevd osår-
barhet mot manipulation fylldes även i. Deltagarna ansåg att de var relativt 
osårbara mot att manipuleras samt att andra påverkades mer av reklam än de 
själva. Hypotesen att de personer som anser sig vara minst sårbara för att bli 
manipulerade är de som främst manipuleras bekräftades inte. Studien 
lyckades dock inte manipulera reklamernas manipulationsgrad på ett till-
fredsställande sätt, därav bör framtida forskning utveckla ett reliabelt mät-
instrument innan de undersöker sambandet mellan illusionen av osårbarhet 
och att manipuleras.   

 
Key words: illusion of invulnerability, third-person effect, reference price, 
argument quality, scarcity.  

 
 

Inledning 
 
Orealistisk optimism  
 
Tror du att det enbart är andra personer som råkar ut för allvarliga olyckor eller andra 
obehagliga händelser och att sådana företeelser inte kommer att drabba just dig? I sådant fall 
är du inte ensam om detta tankesätt, då de flesta personer ser sig själva som relativt osårbara 
mot att drabbas av händelser som de uppfattar som negativa, vilket bland annat Weinstein 
(1980) har visat. Weinstein fann även att de flesta individer tenderar att tro att de har större 
chans än andra personer att uppleva händelser som de uppfattar som positiva. Människor har 
därmed en tendens att vara optimistiska inför framtiden. Det kan tyckas problematiskt att 
konstatera om denna optimism är realistisk eller inte. Men då de flesta personer anser att deras 
egna framtidsutsikter är bättre än genomsnittets menar McKenna (1993) att deras optimism är 
tämligen orealistiskt, då samtliga personer inte kan vara bättre än genomsnittet.  

Människors benägenhet att tro att de själva löper mindre risk än andra personer för att 
drabbas av negativa företeelser benämns i litteraturen som illusionen av osårbarhet (”illusion 
of invulnerability”) då individer ser sig själva som relativt osårbara mot att uppleva negativa 
händelser (Perloff & Fetzer, 1986). Denna känsla av osårbarhet har noterats i varierande 
situationer och i ett flertal studier. Exempelvis tenderar människor att tro att andra personer är 
mer benägna än de själva att dö vid 75 års ålder (Snyder, 1997). Människor har även en 
förmåga att tro att de själva löper mindre risk än andra personer för att råka ut för bilolyckor  
(McKenna, Stanier, & Lewis, 1991), skilja sig, få cancer och bli rånade (Perloff & Fetzer, 
1986). De flesta individer anser även att de själva är mindre benägna än andra personer för att 
___________________________________________________________________________ 
* Jag vill tacka de föreläsare som i anslutning till deras lektioner lät mig fråga studenter om medverkan i studien. 
Jag vill även tacka alla deltagare i studien samt min handledare Eric Hansen vid Mälardalens högskola för hans 
goda råd vid arbetet med uppsatsen. 
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bli sterila, få alkoholproblem, avskedas samt hoppa av påbörjade högskolestudier (Weinstein, 
1980). 

  
Faktorer bakom illusionen av osårbarhet. Perloff och Fetzer (1986) menar att en person 

upplever ångest när den möter en situation som uppfattas som obehaglig. För att reducera 
ångesten förmodas personen jämföra sin egen riskbenägenhet med andra människor som 
anses vara särskilt sårbara för att drabbas av den obehagliga händelsen. Det leder till att 
personen uppskattar sin egen risk som avsevärt mindre än andra människors riskbenägenhet, 
vilket resulterar i att personen upplever en falsk känsla av osårbarhet. Således menade Perloff 
och Fetzer att illusionen av osårbarhet är ett sätt för människor att reducera sin ångest. På ett 
liknande sätt fann McKenna et al. (1991) att illusionen av osårbarhet har en självupphöjande 
effekt då människor bevarar sin självkänsla genom att tro att negativa saker inte kommer att 
hända dem själva. McKenna et al. föreslog därmed att de flesta personer ser sig som relativt 
osårbara mot att drabbas av negativa händelser i syfte att skydda sin självkänsla.  

McKenna (1993) fann att illusionen av osårbarhet främst förekommer när människor 
upplever att de har kontroll över situationen. McKenna fann detta genom att låta deltagare 
läsa olika scenarier om trafikolyckor där graden av kontroll som deltagarna hade över olyckan 
varierades. Detta gjordes genom att alternera om olyckan berodde på bilförarens körförmåga 
eller på yttre omständigheter så som oljefläckar på vägen. Det varierades även om deltagarna 
var förare eller passagerare. I de fall där olyckan berodde på bilförarens körförmåga ansåg 
deltagarna att de löpte mindre risk för att råka ut för en olycka om de själva körde bilen, 
jämfört med om de var passagerare. Det fanns dock ingen signifikant skillnad i upplevd risk 
för att råka ut för en trafikolycka när olyckan berodde på yttre omständigheter, oavsett om 
deltagarna var förare eller passagerare.  

 
Illusionen av osårbarhet och riskbeteende. Burger och Burns (1988) lät unga kvinnor som 

var sexuellt aktiva skatta hur sannolikt det var att de själva skulle bli gravida inom ett år. 
Deltagarna fick även skatta hur sannolikt det var att andra kvinnor blev gravida inom den 
angivna tidsperioden. Sedan fick deltagarna redogöra för hur ofta de använde olika preventiv-
medel. Burger och Burns fann att kvinnorna i studien ansågs sig vara mindre sårbara än andra 
kvinnor för att bli gravida inom ett år. Det påvisades även att desto mindre risk kvinnorna 
ansåg sig ha att bli gravida, desto osäkrare preventivmedel använde de sig av. De kvinnor som 
ansåg sig vara mindre sårbara än andra kvinnor för att bli oönskat gravida var därmed de 
kvinnor som utsatte sig själva för störst risker. På ett likartat sätt fann Johnson, McCaul och 
Klein (2002) att de ungdomar som ansåg sig vara minst sårbara för att drabbas av en 
könssjukdom var de som utsatte sig för störst risker, då de hade samlag utan kondom oftare än 
de ungdomar som ansåg sig vara mest sårbara för att drabbas.   

 Lehman och Taylor (1987) gjorde en studie i California, där det var vida känt att en stor 
jordbävning skulle bryta ut. De personer som bodde i byggnader som var säkra för jordbäv-
ningar ansåg att det var större risk för att en stor jordbävning skulle ske och de bedömde 
situationen som allvarligare än de personer som bodde i osäkra byggnader. De personer som 
utsatte sig för störst risk (det vill säga de som bodde i osäkra byggnader) var därmed de 
personer som ansåg sig vara minst sårbara för att en jordbävning skulle drabba dem själva. 

  
 

Tredjeperson effekten 
 
Illusionen av osårbarhet förekommer även inom massmedia, vilket då benämns som 
tredjeperson effekten (Davison, 1983). Tredjeperson effekten innebär att de flesta personer ser 
sig själva som relativt osårbara mot massmedias påverkan samtidigt som de anser att andra 
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människor påverkas av massmedia. Brosius och Engel (1996) fann att personer tenderar att tro 
att både människor i allmänhet och deras bekanta påverkas mer av massmedia än de själva. 
Samtidigt visar forskning av Duck och Mullin (1995) att tredjeperson effekten tenderar att 
minska när en individ jämför sig med personer som den kan identifiera sig med. Duck och 
Mullin fann även att tredjeperson effekten kan försvinna helt om en individ jämför sig med 
specifika närstående.  

Ett flertal studier har undersökt tredjeperson effekten och den har noterats inom varierande 
mediakategorier som tillexempel politiska annonser (Choen & Davis, 1991), reklamfilmer för 
rökning (Henriksen & Flora, 1999), pornografiska filmer, nyhetsprogram (Brosius & Engel, 
1996) samt Internetsidor som förespråkar hat mot minoriteter (Lambe & McLeod, 2005). 
Tredjeperson effekten kan dock variera något beroende av mediakategori, då Brosius och 
Engel fann att tredjeperson effekten är större för annonser än vad den är för nyhetsprogram. 
Enligt Brosius och Engel beror detta på att annonser har mycket låg trovärdighet hos 
allmänheten då de flesta personer anser att avsikten med annonser är att manipulera 
människor. Nyhetsprogram har dock en relativt hög trovärdighet hos allmänheten, då 
nyheternas intention att manipulera människor anses vara tämligen låg. Resultatet indikerar på 
att människor ser det som negativt att bli manipulerade, vilket tros vara en central orsak till att 
illusionen av osårbarhet förekommer inom massmedia.  

 
 

Upplevd osårbarhet mot att manipuleras och Reklampåverkan 
 
Levine (2003) avsåg att bredda forskningen om illusionen av osårbarhet genom att undersöka 
om människor upplever sig som relativt osårbara mot psykologisk manipulation, vilket nedan 
benämns som manipulation. Levine lät personer bedöma i vilken grad ett flertal personlighets-
egenskaper var relaterade till människors sårbarhet för att manipuleras. Levine skapade sedan 
ett instrument av de egenskaper som personerna bedömde var mest relaterade till människors 
förmåga att motstå manipulation. Instrumentet mäter hur sårbara människor uppfattar sig vara 
för att manipuleras i förhållande till genomsnittet. Levine fann att de flesta personer ser sig 
själva som mindre sårbara än genomsnittet för att bli manipulerade. Detta resultat överens-
stämde med slutsatser från tidigare forskning om illusionen av osårbarhet. 

Trots att Levine (2003) fann att människor anser sig vara relativt osårbara mot att 
manipuleras har studier visat att de flesta personer påverkas av övertalningsstrategier såsom 
referenspris, brist på tid samt svaga argument. Dessa övertalningsstrategier förekommer ofta i 
reklamer och leder till att människor blir mer motiverade till att genomföra ett köp 
(Chandrashekaran, 2004; Cialdini, 2001; Petty, Cacioppo, Strathman, & Priester, 2005). Ett 
referenspris innebär att produktens försäljningspris jämförs med ett annat pris i reklamen, som 
exempelvis det pris som produkten tidigare kostat (Compeau & Grewal, 1998). Urbany, 
Bearden och Weilbarker (1988) fann att människor tenderar att påverkas av ett referenspris, 
även om de uppfattar referenspriset som otrovärdigt högt, då en prissänkning på 60 procent 
gjorde personer mer positiva till ett köp. Urbany et al. fann dock att ett referenspris som 
uppfattas som allt för överdrivet ignoreras, då personer som såg ett referenspris som 
motsvarade en prissänkning på 65 procent inte påverkades av referenspriset. Biswas och Blair 
(1991) fann att de personer som är relativt ointresserade av en annonserad produkt tenderar att 
påverkas mer av ett referenspris än de individer som är intresserade av produkten. Forskning 
har även funnit att människor påverkas mer av ett referenspris om det nämns tillsammans med 
information som anger att det lägre priset enbart gäller under en begränsad tid (Lichtenstein, 
Burton, & Karson, 1991). Detta är konsekvent med forskning som visat att människor blir mer 
motiverade att köpa en produkt om det anges att det är någon form av brist på produkten, 
såsom att ett förmånligt pris enbart gäller en viss tid (Cialdini, 2001). Petty och Cacioppos 
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(1984) forskning tyder på att människor tenderar att påverkas av svaga argument eftersom 
människor ofta använder sig av mentala genvägar när de fattar beslut. Chaiken (1980) menar 
att människor tenderar att använda sig av mentala genvägar och förenkla information om sin 
omvärld för att spara på de kognitiva resurserna, då människors kognitiva förmåga att 
bearbeta information är begränsad. Tidigare forskning har visat att en person som är 
omotiverad till att bearbeta en viss information troligtvis använder sig av mentala genvägar 
och ser till argumentens mängd och inte till dess kvalité när de bedömer informationen. Men 
om personen är motiverad till att bearbeta informationen, påverkas den troligtvis inte av de 
svaga argumenten. En person är ofta motiverad till att bearbeta argument om den har en 
benägenhet att tänka kritiskt eller om meddelandet har hög relevans för personen (Petty, 
Cacioppo, & Goldman, 1981; Petty, Kasmer, Haugtvedt, & Cacioppo, 1987). 
 
 
Föreliggande studie 
 
Människor tenderar att se sig själva som relativt osårbara mot att uppleva negativa händelser, 
vilket kan leda till att de inte vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att undvika att 
drabbas av de negativa företeelserna, vilket bland annat har visat sig gällande sexuella 
riskbeteenden (Burger & Burns, 1988). På ett likartat sätt föreslog Levine (2003) att de 
personer som anser sig vara minst sårbara för att bli manipulerade bör vara de personer som 
utsätter sig för störst risk att manipuleras. Petty och Cacioppo (1984) fann att människor 
använder sig av mentala genvägar när de är omotiverade till att bearbeta information, vilket 
görs för att spara på de kognitiva resurserna. De personer som anser sig vara mindre sårbara 
än andra människor för att manipuleras av exempelvis försäljare, kan på ett likartat sätt vara 
omotiverade till att tänka ut motargument, eftersom de inte tror att försäljaren kan manipulera 
dem. Samma scenario bör även gälla när dessa personer observerar reklamer.  

Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie var att ge vetenskapligt stöd till Levines 
(2003) antagande genom att undersöka om de personer som anser sig vara minst sårbara för 
att bli manipulerade är de personer som främst manipuleras av reklam. Därmed kan studien 
bidra med att synliggöra att de flesta människor är sårbara för att manipuleras, vilket de ofta 
inte tror sig vara. Om människor kan medvetengöras om sin egen sårbarhet bör de bli mer 
motiverade till att försöka stå emot manipulation. Därmed bör de även kunna värja sig bättre 
mot framtida manipulationsförsök. För att undersöka föreliggande studies syfte användes en 
mellangruppsdesign där två produktreklamer utformades i tre versioner var och där 
manipulationsgraden successivt ökade per version. När deltagarna hade sett en av de sex 
reklamversionerna fick de besvara frågor om vad de tyckte om den annonserade produkten. 
Ett frågeformulär som mätte upplevd osårbarhet mot att manipuleras fylldes även i. Undersök-
ningens hypoteser var: 

1. Utifrån Levines (2003) resultat förmodades det att personer anser att de själva är 
mindre sårbara än genomsnittet för att manipuleras. Utifrån Brosius och Engels (1996) 
fynd antogs det att personer tror att människor i allmänhet samt deras kurskamrater 
påverkas mer av reklam än vad de själva gör (tredjeperson effekten). 

2. Med stöd av forskning av Urbany et al. (1988) samt Petty och Cacioppo (1984) 
förmodades det att ökad manipulationsgrad i en reklam resulterar i att personer 
uppfattar den annonserade produkten mer positivt.  

3. Utifrån Levines (2003) förslag samt utifrån bland annat Burger och Burns (1988) 
resultat om att illusionen av osårbarhet leder till ökat riskbeteende gjordes följande 
antagande: Desto mindre sårbara personer anser sig vara mot att bli manipulerade, 
desto mer kommer de att manipuleras av reklam. 
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Metod 
 
Deltagare 
 
Ett tillgänglighetsurval gjordes där studenter från en högskola i Mellansverige valdes ut. 
Urvalet skedde genom att föreläsare tillfrågades om försöksledaren i anslutning till deras 
lektioner fick fråga studenterna om medverkan i studien. Tio föreläsningar besöktes, åtta av 
dessa klasser skilde sig gällande vilka ämnen som studerades. Av de cirka 236 studenter som 
tillfrågades om de ville delta i undersökningen valde 204 (63 män, 139 kvinnor och 3 som inte 
uppgav sitt kön) att medverka, vilket gav ett externt bortfall på cirka 16 procent. Vid ett 
tillfälle hann försöksledaren inte räkna exakt hur många personer som gick iväg medan de 
tillfrågades om medverkan, därav anges antal personer som tillfrågades om medverkan samt 
externtbortfall i cirka tal. Deltagarnas ålder varierade från 19-54 år med 24 som medianålder. 
Deltagarna delades in i sex undersökningsgrupper bestående av 32-36 deltagare per grupp. 
Sammanlagt fylldes 24 av enkäterna inte i fullständigt, men den resterande informationen från 
enkäterna användes i analysen.  
 
 
Design och Material 
 
En enkät utformades som innefattade (a) ett instrument bestående av fingerade annonser samt 
påståenden och frågor, vilka mätte i vilken grad deltagarna manipulerats av annonserna samt 
(b) ett instrument som mätte upplevd osårbarhet mot att manipuleras. Enkäten bestod även av 
sju frågor som erhöll bakgrundsdata. Dessa frågor kontrollerade om deltagarna hade studerat 
konsumentpsykologi eller marknadsföring samt hur intresserade de var av teknikprodukter. 
Uppgifter inhämtades även om intresse, innehav och önskan om att köpa en sådan produkt 
som annonserats i reklamen.   
 

Manipuleras av reklam. Den första delen av enkäten var utformad för att mäta om 
människor manipuleras av reklam, vilket gjordes genom att påverka manipulationsgraden för 
reklamer. Deltagarna fick se en reklam för antingen en MP3 spelare eller en digitalkamera. 
Sex betingelser skapades utifrån produktreklamerna då det användes en 2 x 3 design med 
produkttyp (MP3 spelare, digitalkamera) x manipulationsgrad (låg, medel, hög). För 
respektive produkt såg de olika reklamversionerna ut på följande vis: Reklamversion ett var 
en kontrollbetingelse (låg manipulationsgrad). Reklamen bestod av ett produktfotografi, ett 
försäljningspris samt sex starka argument, vilka var egenskaper som bidrog till att produkten 
var bra och prisvärd. Reklamversion två var en experimentell betingelse (medel manipula-
tionsgrad). Denna reklam var likadan som föregående version med undantag från att även sex 
svaga argument angavs, vilka var egenskaper som inte gjorde produkten avsevärt bättre eller 
mer prisvärd. Likaså var den experimentella betingelsen version tre (hög manipulationsgrad) 
den samma som version två, med undantag från att ett referenspris som var 35 procent högre 
än försäljningspriset angavs. Det nämndes även att försäljningspriset var ett kampanjpris som 
enbart gällde denna vecka. För MP3 spelaren var försäljningspriset 1295 kronor och 
referenspriset 1995 kronor, medan digitalkamerans försäljningspris var 1895 kronor och 
referenspriset 2895 kronor. De produktfotografier som förekom i reklamerna hade tagits av 
försöksledaren och redigerats så att produkternas varumärken doldes, för att inte bryta mot 
upphovsrätten samt varumärkeslagen. De fotograferade produkterna var ungefär i samma 
prisklass som det försäljningspris som angavs för respektive produkt. 

När deltagarna hade observerat en av de sex reklamversionerna besvarade de 11 
påståenden och 3 frågor, vilka var placerade under reklamen. Påståendena och frågorna var de 
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samma för samtliga versioner med undantag från att produktnamn och pris varierade beroende 
av vilken produkt som annonserades. De 11 påståendena besvarades genom en 1-7 gradig 
skala (1 = instämmer inte alls, 7 instämmer helt). Påstående 1-8 behandlade hur positivt 
deltagarna uppfattade den annonserade produkten och sågs som ett index, ett av påståendena 
skalvändes. Cronbachs α var .90 för MP3 spelaren och .85 för digitalkameran. Exempel på 
två påståenden var: ”Jag skulle gärna vilja ha den här MP3 spelaren” och ”Den här 
digitalkameran verkar vara mycket bra”. Påstående 9-11 avsåg att ta reda om en tredjeperson 
effekt förekom för reklamerna. Fråga 12 var en öppen fråga där deltagarna angav hur mycket 
de ansåg att produkten var värd. Fråga 13 och 14 kontrollerade för hur många av de 
egenskaper som angivits om produkten som deltagarna ansåg bidrog till att produkten var bra, 
vilket mättes på en 1-7 gradig skala (1= ingenting, 7 = allting). 

Instrumentet som beskrivits ovan var utarbetat av försöksledaren då det inte återfanns 
något instrument där reklamer utformats enligt studiens kriterier. Kriterierna var att reklam-
erna skulle innehålla övertalningsteknikerna svaga argument, referenspris samt brist på tid. 
Även påståendena och frågorna var utvecklade av försöksledaren. Instrumentet utarbetades 
med utgångspunkt i tidigare forskning om hur personer påverkas av svaga argument (Petty & 
Cacioppo, 1984), referenspris (Urbany et al., 1984) samt brist på tid (Cialdini, 2001). Ett 
flertal annonser för MP3 spelare samt digitalkameror hade studerats av försöksledaren, som 
utifrån dessa valde ut femton egenskaper per produkt. Sedan genomfördes en förstudie, där 
sex personer (3 män och 3 kvinnor) i åldrarna 22-56 år med 31 som medianålder deltog. 
Deltagarna informerades om MP3 spelarens samt digitalkamerans pris, sedan bedömde de hur 
betydelsefulla de utvalda egenskaperna var för att produkterna skulle vara prisvärda och bra. 
Deltagarna ombads att ha i åtanke hur dessa produkter generellt sätt brukar te sig och de 
uppmanades att tänka igenom egenskaperna noggrant innan de svarade. Skattningsskalan var 
1-7 (1 = mycket oviktigt/oväsentligt, 7 = mycket viktigt/väsentligt). De sex egenskaperna som 
skattades högst och de sex egenskaperna som skattades lägst valdes ut för vardera produkt och 
användes sedan i instrumentet som starka respektive svaga argument. Slutligen fick deltag-
arna fylla i den preliminära enkäten. Därmed kontrollerades det hur lång tid det tog att fylla i 
enkäten. Deltagarna fick även delge sina synpunkter på reklamerna och den språkliga 
utformningen av påståendena och frågorna, vilket ledde till att formuleringen för ett påstående 
ändrades. 
 

Upplevd osårbarhet mot att manipuleras. I den andra delen av enkäten användes Levines 
(2003) instrument, vilket mäter hur sårbara personer upplever sig vara för att bli manipulerade 
i förhållande till genomsnittet. Därmed visar instrumentet om deltagarna upplever sig vara 
osårbara mot att manipuleras. Mätningen gjordes genom att deltagarna fick skatta i vilken 
mån de själva hade 14 personlighetsegenskaper i relation till andra människor som var av 
samma kön och ålder som de själva. Åtta av egenskaperna var skalvända. Exempel på 
egenskaper var: ”Förmågan att tänka kritiskt”, ”Självsäkerhet” och ”Att vara lättlurad”. Egen-
skaperna mättes på en 1-7 gradig skala (1 = mycket mindre än genomsnittet, 7 = mycket mer 
än genomsnittet). Samtliga egenskaper kombinerades till ett index, vars reliabilitet uttryckt i 
Cronbachs α var .74. Instrumentet var ursprungligen författat på engelska men översattes till 
svenska med hjälp av back-translation-metoden (Triandis & Berry, 1980). Ytterligare två 
egenskaper lades till i frågeformuläret, vilka undersökte förekomsten av en tredjeperson 
effekt. Dessa påståenden var ”att påverkas av reklam” samt ”att påverkas av försäljare” Skatt-
ningsskalan var den samma som för de övriga egenskaperna i instrumentet. Den sistnämnda 
egenskapen togs dock inte med i analysen, då den inte riktigt inföll med studiens hypoteser.  
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Procedur 
 
Undersökningen tog plats i föreläsningssalar i anslutning till deltagarnas lektioner. Deltagarna 
erhöll en kort muntlig presentation där de informerades om att studiens syfte var att undersöka 
sambandet mellan personlighet och hur annonser uppfattas. Det tydliggjordes att medverkan 
var frivillig samt att alla svar skulle behandlas anonymt. Enkäterna delades sedan ut och med 
hjälp av block randomisering slumpades deltagarna till någon av studiens sex betingelser. 
Varje enkät var försedd med ett försättsblad som beskrev den information som delgetts 
muntligen. Där gavs det även information om att deltagarna skulle få se en annons för 
antingen en MP3 spelare eller en digitalkamera och att produkterna var av kända märken. Det 
tydliggjordes att deltagarna inte skulle värderas personligen, då det var en generell tendens 
som undersöktes. Deltagarna uppmanades att svara så ärligt som möjligt och det poängterades 
att inlämnad enkät betraktades som att de frivilligt samtyckt till att medverka. Att besvara 
enkäten tog ungefär tio minuter. Efter avslutad enkät tackades deltagarna för sin medverkan 
och samtliga mottog ett A4-ark med detaljerad information om studien och dess syfte. Där 
angavs referenser utifall deltagarna ville veta mer om den forskning som undersökningen 
baserades på. E-post adress till försöksledaren och dennes handledare gavs även ifall 
deltagarna hade frågor om undersökningen samt om de ville ta del av studiens resultat.  
 

 
Resultat 

 
Bakgrundsvariabler 
 
När deltagarna tilldelades de olika betingelserna för reklamernas manipulationsgrad var det 
inte möjligt att ta hänsyn till bakgrundsvariabler såsom ålder, kön och upplevd osårbarhet mot 
manipulation, då all data inhämtades samtidigt. Deltagarna i de olika betingelserna skilde sig 
dock inte nämnvärt gällande dessa bakgrundsvariabler. 
 
 
Illusionen av osårbarhet 
 

Upplevd osårbarhet mot att manipuleras. För att mäta hur benägna deltagarna ansåg sig 
vara för att stå emot manipulation i förhållande till genomsnittet användes Levines (2003) 
instrument, där fjorton personlighetsegenskaper indexerades. Skattningen var gjord på en 
sjugradig skala (1 = mycket mindre än genomsnittet, 7 = mycket mer än genomsnittet). 
Deltagarnas skattningar varierade mellan 3.21 och 6.14 med en median på 4.5 (se tabell 1).  
Ett one-sample t-test av indexet visade att deltagarna skattade sin egen förmåga att stå emot 
manipulation signifikant högre (M = 4.56, SD = 0.58) än det teoretiska genomsnittet 4 
(skalans mittpunkt), t (201) = 13.80, p < .0001. Den del av hypotes 1 som rörde att personer 
uppfattar sig själva som mindre sårbara än genomsnittet för att manipuleras fick därmed stöd. 
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Tabell 1  
Frekvensfördelning för skattningen av Levines (2003) instrument 
 

 

Skattning n procent 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3 – 3.99 29 14 
4 – 4.99 131 65 
5 – 5.99 39 19 
6 –7  3 2 

 

Not. Skalans variationsvidd är 1-7 
  

Tredjeperson effekt för generella reklamer. För att undersöka om deltagarna ansåg att 
människor i allmänhet generellt sätt påverkades mer av reklam än de själva, skattade 
deltagarna hur mycket de ansåg att de själva påverkades av reklam i jämförelse med 
genomsnittet. Bedömningen gjordes i samband med att deltagarna fyllde i Levines (2003) 
instrument. Det hänvisades inte till någon specifik reklam då reklam nämndes i form av 
generella termer. Skattningen gjordes på en skala från 1-7. Ett one-sample t-test visade en 
signifikant tredjeperson effekt då deltagarna ansåg att det teoretiska genomsnittet 4 (skalans 
mittpunkt) påverkades mer av reklam än de själva (M = 3.28, SD = 1.21), t(201) = -8.42,        
p < .0001.  

 
Tredjeperson effekt för studiens reklamer. För att undersöka förekomsten av en tredje-

person effekt för de reklamer som användes i studien hade deltagarna besvarat tre påståenden, 
vilka rörde hur mycket de trodde att en viss person/grupp av människor påverkades av den 
observerade reklamen. Personen/gruppen av människor varierade för de olika påståendena 
(Påstående 1 = de själva, påstående 2 = människor i allmänhet, påstående 3 = deras kurskam-
rater). Skattningen var gjord på en 1-7 gradig skala.  

För att undersöka om det förekom en tredjeperson effekt gällande om deltagarna ansåg att 
människor i allmänhet påverkades mer av de observerade reklamerna än de själva gjordes en 
analys där deltagarna som observerat reklamer för MP3 spelaren och digitalkameran 
analyserades tillsammans. En gemensam analys av de båda produktreklamerna genomfördes 
eftersom upplägget samt tillhörande påståenden för de båda reklamerna var exakt det samma. 
Analysen var signifikant och visade att deltagarna ansåg att människor i allmänhet (M = 3.83, 
SD = 1.87) påverkades mer av reklamerna än de själva (M = 3.49, SD = 1.99), t(201) = -3.44, 
p < .001. Mönstret för denna tredjeperson effekt var det samma när de båda produkt-
reklamerna analyserades var för sig. Deltagarna som observerat reklamer för MP3 spelaren 
ansåg således att människor i allmänhet (M = 3.85, SD = 1.72) påverkades signifikant mer av 
reklamerna än de själva (M = 3.41, SD = 2.00), t(102) = -3.48, p < .001). Likaså ansåg 
deltagarna som sett reklamer för digitalkameran att människor i allmänhet (M = 3.80, SD = 
2.03) påverkades mer av reklamerna än de själva (M = 3.57, SD = 2.00), men resultatet nådde 
inte de statistiska kriterier som krävs för signifikans.  

För att undersöka om det förekom en tredjeperson effekt gällande om deltagarna ansåg att 
deras kurskamrater påverkades mer av de observerade reklamerna än de själva gjordes ett 
paired-sample t-test där deltagarna som observerat reklamer för MP3 spelaren och 
digitalkameran analyserades tillsammans. En gemensam analys av de båda produktreklamerna 
genomfördes eftersom upplägget samt tillhörande påståenden för de båda reklamerna var 
exakt det samma. T-testet visade att deltagarna signifikant uppfattade att deras kurskamrater 
(M = 3.74, SD = 1.74) påverkades mer av de observerade reklamerna än de själva (M = 3.50, 
SD = 1.99), t(201) = -3.44, p < .05. För att närmare undersöka förekomsten av denna 
tredjeperson effekt genomfördes ett separat paired-sample t-test för vardera produktreklam. 
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Analysen visade att deltagarna som sett reklamer för MP3 spelaren trodde att deras 
kurskamrater (M = 3.73, SD = 1.57) påverkades signifikant mer av reklamerna än de själva  
(M = 3.42, SD = 2.00), t(101) = –2.26, p < .05. T-testet för deltagarna som observerat 
reklamer för digitalkameran följde samma mönster, då de ansåg att deras kurskamrater        
(M = 3.75, SD = 1.89) påverkades mer av reklamerna än de själva (M = 3.57, SD = 1.99), men 
resultatet nådde inte de kriterier som krävs för signifikans. Den del av hypotes 1 som rörde en 
tredjeperson effekt fick stöd då deltagarna ansåg att genomsnittet generellt sätt påverkas mer 
av reklam än de själva. Deltagarna upplevde även att människor i allmänhet påverkades mer 
av studiens reklamer än de själva och samma mönster påvisades för deltagarnas upplevelser 
av hur mycket deras kurskamrater samt de själva påverkades av studiens reklamer. 
 
 
Illusionen av osårbarhet i relation till att manipuleras av reklam 
  
För att mäta hur mycket deltagarna påverkats av de observerade reklamerna användes indexet 
som mätte hur positiva deltagarna var till de annonserade produkterna. Ett independet-sample 
t-test gjordes för att undersöka om deltagarna som observerat reklamer för MP3 spelaren 
respektive digitalkameran skilde sig åt angående hur positiva de var till den annonserade 
produkten. Analysen visade på en signifikant mer positiv inställning till produkten för de 
deltagare som observerat reklamer för digitalkameran (M = 3.82, SD = 1.17) jämfört med de 
som observerat reklamer för MP3 spelaren (M = 3.46, SD = 1.24), t(197) = -2.11, p < .05. 
Eftersom det fanns en signifikant skillnad i hur positivt produkterna uppfattades gjordes det 
separata analyser för respektive produktreklam för att undersöka om de personer som ansåg 
sig vara minst sårbara för att bli manipulerade var de personer som manipulerades mest av 
reklam. Utifrån deltagarnas medianvärde på indexet som mätte om deltagarna upplevde sig 
själva som osårbara mot att manipuleras delades deltagarna in i två grupper (låg upplevd 
osårbarhet = 4.50 och under, hög upplevd osårbarhet = 4.50 och över). För respektive 
produktreklam genomfördes sedan en 2 x 3 ANOVA där faktorerna var upplevd osårbarhet 
mot att manipuleras (låg, hög) och manipulationsgrad (låg, medel, hög). Den beroende 
variabeln var hur positivt produkten uppfattades. För deltagarna som observerat reklamer för 
MP3 spelaren fanns det ingen signifikant skillnad i hur positivt deltagarna uppfattade MP3 
spelaren oavsett om deras upplevda osårbarhet mot att manipuleras var låg eller hög. Det 
fanns inte heller någon signifikant skillnad för hur positivt deltagarna uppfattade produkten 
oavsett om manipulationsgraden för reklamen var låg, medel eller hög (se tabell 2). Likaså 
fanns det inte någon signifikant interaktionseffekt mellan upplevd osårbarhet mot att 
manipuleras och reklamens manipulationsgrad gällande hur positivt deltagarna uppfattade 
MP3 spelaren.  

Samma mönster påvisades även för deltagarna som observerat reklamer för digital-
kameran, då det inte fanns någon signifikant skillnad gällande hur positivt deltagarna 
uppfattade digitalkameran oavsett om deras upplevda osårbarhet mot att manipuleras var låg 
eller hög. Likaså kunde det inte påvisas någon signifikant skillnad för hur positivt deltagarna 
uppfattade digitalkameran oavsett om manipulationsgraden för reklamen var låg, medel eller 
hög (se tabell 3). Det fanns heller ingen signifikant interaktionseffekt mellan upplevd 
osårbarhet mot att manipuleras och reklamens manipulationsgrad angående hur positivt 
deltagarna uppfattade digitalkameran. Eftersom det inte fanns någon huvudeffekt av 
manipulationsgrad för någon av produktreklamerna kunde inte hypotes 2 stödjas. Då det inte 
fanns någon interaktionseffekt av upplevd osårbarhet mot att manipuleras och reklamernas 
manipulationsgrad kunde inte heller hypotes 3 stödjas 
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Tabell 2 
Medelvärden och  standardavvikelser för deltagare som sett reklamer för MP3 spelaren  
 

Variabel n M SD 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Upplevd osårbarhet 
Låg 45 3.51 1.02   
Hög  53 3.41 1.41 
 

Manipulationsgrad 
Låg 33 3.67 1.20 
Medel 33 3.25 1.38 
Hög 32 3.45 1.13 

 

Not. Skalans variationsvidd är 1-7 
 
Tabell 3 
Medelvärden och standardavvikelser för deltagare som sett reklamer för digitalkameran 
 

Variabel n M SD 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Upplevd osårbarhet 
Låg 57 3.96 1.07   
Hög  42 3.66 1.29 
 

Manipulationsgrad 
Låg 34 3.65 1.21 
Medel 33 4.02 1.24 
Hög 32 3.83 1.06 

 

Not. Skalans variationsvidd är 1-7 
 

Vidtagna kontroller. För respektive produktreklam utfördes även en 3 x 3 ANOVA där 
faktorerna var upplevd osårbarhet mot att manipuleras (låg, medel, hög) och manipulations-
grad (låg, medel, hög). Den beroende variabeln var hur positivt produkten uppfattades. För 
dessa analyser hade deltagarna delats in i tre lika stora grupper gällande deras upplevda 
osårbarhet mot att manipuleras (låg = 4.29 och under, medel = 4.29 – 4.71, hög = 4.71 och 
över). Dessa analyser följde samma mönster som ovanstående variansanalyser där deltagarna 
var indelade i två grupper utifrån deras upplevda osårbarhet mot att manipuleras. För att 
kontrollera för om intresse av teknikprodukter hade någon ovidkommande effekt på hur 
positivt den annonserade produkten uppfattas, gjordes det en 2 x 3 ANCOVA för respektive 
produktreklam. Faktorerna var upplevd osårbarhet mot att manipuleras (låg, hög) samt 
manipulationsgrad (låg, medel, hög). Kovariatet utgjordes av intresse för teknikprodukter 
medan den beroende variabeln var hur positivt produkten uppfattades. Samma typ av 
ANOCVA genomfördes även för respektive produktreklam men med intresse för den 
annonserade produkten som kovariat. Samtliga analyser följde samma mönster som de 2 x 3 
variansanalyser som redovisats ovan, då inga signifikanta huvud eller interaktionseffekter 
förekom.  

Det var inte meningsfullt att utföra 2 x 3 x 2 variansanalyser där det utöver upplevd 
osårbarhet mot att manipuleras och manipulationsgrad lades till en tredje faktor i analysen för 
att kontrollera för denna variabels eventuella ovidkommande effekt, då det vid dessa analyser 
blev få deltagare i ett flertal celler (mellan 1 - 4 deltagare). Dessa analyser gällde när kön, 
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studering av konsumentpsykologi eller marknadsföring, innehav samt önskan om att köpa den 
typ av produkt som annonserats i reklamen lades till som en tredje faktor i analysen.   

 
 

Diskussion 
 
Undersökningen påvisade att de flesta personer anser att de själva är mindre sårbara än 
genomsnittet för att manipuleras. Det påvisades även att personer har en benägenhet att tro att 
människor i allmänhet påverkas mer av reklam än de själva. De personer som observerade 
reklamer för MP3 spelaren ansåg även att deras kurskamrater påverkades mer av dessa 
reklamer än de själva. Mönstret för de personer som sett reklamer för digitalkameran var det 
samma, även om resultatet inte nådde de statistiska kriterier som krävs för signifikans. 
Hypotes 1 fick därmed stöd.  

Sex betingelser användes i studien då reklamen för MP3 spelaren respektive digital-
kameran utformades i tre versioner var. Version ett var en kontrollbetingelse och version två 
och tre utgjorde de experimentella betingelserna där manipulationsgraden successivt ökade 
per reklamversion. Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om de personer som anser 
sig vara minst sårbara för att bli manipulerade är de personer som främst manipuleras av 
reklam. Analysen som genomfördes för respektive produktreklam visade dock inte någon 
signifikant interaktionseffekt mellan upplevd osårbarhet mot att manipuleras och reklamernas 
manipulationsgrad angående hur positivt deltagarna uppfattade den annonserade produkten. 
Det fanns inte heller någon signifikant huvudeffekt för upplevd osårbarhet mot att manipul-
eras eller för reklamernas manipulationsgrad gällande hur positivt deltagarna uppfattade den 
annonserade produkten. Studien lyckades således inte med att skapa olika reklamversioner där 
deltagarna påverkades av de övertalningstekniker som användes i reklamerna. Därmed är det 
svårt att visa om de personer som anser sig vara minst sårbara för att bli manipulerade är de 
personer som främst manipuleras. 

 
 

Kritisk granskning  
 
Då det inte fanns något färdigt instrument som påverkade reklamers manipulationsgrad enligt 
studiens kriterier utformades ett sådant instrument med hjälp av en förstudie. Produkterna som 
användes i reklamerna kostade 1295 kronor respektive 1895 kronor, vilket var rimliga priser. 
Men produkterna var ändå förhållandevis dyra vilket kan ha resulterat i att argumenten för 
produkterna utvärderades mer omsorgsfullt av deltagarna än vad de hade gjort med billigare 
produkter. I sådant fall kan det ha bidragit till varför det inte blev någon skillnad mellan de 
olika betingelserna gällande hur positivt deltagarna uppfattade de annonserade produkterna. 
Det hade därmed varit intressant att ha med två produkter som kostade omkring 200 – 300 
kronor för att se om produktpris har någon inverkan på reflektering över argument. Val av 
produkter motiverades av att produkterna var könsneutrala och kunde tänkas intressera 
studiens deltagare. Produkterna som visades på bild i reklamerna var fotograferade av 
försöksledaren, då det hade varit ett brott mot upphovsrätten att använda bilder från autentiska 
reklamer. Därmed var det delvis tillgängligheten som styrde vilka produkter som foto-
graferades. En MP3 spelare av annan design hade dock med fördel kunnat användas i 
reklamen då MP3 spelare av varierande design finns på markanden. Reklamerna bör även ha 
blivit mer attraktiva om en reklambyrå hade utformat layouten. 

Syftet med betingelserna var att successivt öka reklamernas manipulationsgrad, vilket 
studien inte lyckades med på ett tillfredsställande sätt. Det hade därmed varit fördelaktigt om 
en förstudie hade genomförts för att undersöka om det fanns en huvudeffekt av manipula-
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tionsgrad. På så sätt hade betingelserna kunnat modifieras och deras reliabilitet hade kunnat 
prövas på nytt i ännu en förstudie. I sådant fall hade instrumentet varit mer reliabelt vid 
genomförandet av studien. Ett annat förbättringsförslag är att öka manipulationsgraden 
ytterligare genom att skapa en fjärde reklamversion där perifera ting som reklamens design 
hade utarbetats vidare, exempelvis hade starka färger kunnat användas som bakgrund i 
reklamerna. Då avsikten var att stegvis öka reklamernas manipulationsgrad skapades aldrig en 
betingelse som enbart innehöll sex starka argument och ett referenspris, vilket dock är en brist 
eftersom det inte går att utläsa hur resultatet hade utfallit för en sådan betingelse. Frågan som 
kontrollerade för hur mycket deltagarna ansåg att den annonserade produkten var värd borde 
ha formulerats annorlunda då några deltagare påpekade att den var svårtolkad. Ett förbätt-
ringsförslag är att ställa några olika frågor som mäter hur mycket personerna är villiga att 
betala för produkten. Höga Cronbachs α värden uppnåddes dock för den beroende variabeln 
som mätte hur positivt deltagarna uppfattade den annonserade produkten. Likaså kunde 
instrumentet visa en signifikant tredjeperson effekt. Detta tyder på att reliabiliteten för 
påståendena i instrumentet var god.  

Deltagarna kände till att det var sambandet mellan personlighet och uppfattning av reklam 
som studerades, men de var inte införstådda i att personlighetstestet undersökte upplevd 
osårbarhet mot att manipuleras och de var inte medvetna om studiens hypoteser. Därav bör 
deltagarnas svar inte ha påverkats nämnvärt av deras kännedom om att sambandet mellan 
personlighet och uppfattning av reklam studerades. Men då deltagarna var medvetna om att 
intresset riktades mot hur de uppfattade reklamen, kan de ha granskat annonsen mer kritiskt 
än vad de gör när de observerar reklamer i vardagliga situationer, där ingen annan person är 
intresserad av deras åsikter kring reklamen.  

I likhet med Bems (1972) self-perception theory där det föreslås att människor tenderar att 
förändra sina attityder så att de överensstämmer med deras beteende, kan deltagarnas 
uppfattning av reklamen ha påverkat deras bedömning av hur väl de kan stå emot 
manipulation. Exempelvis kan de deltagare som hade en ofördelaktig uppfattning av 
produkten ha upplevt sig själva som mer kritiska och därav skattat att de var mindre sårbara 
än andra personer för att manipuleras. Det hade därmed varit fördelaktigt att mäta om 
människor manipuleras av reklam och hur osårbara de anser sig vara mot att bli manipulerade 
vid olika tillfällen. Det är även värt att nämna att deltagarna explicit har bedömt hur positivt 
de uppfattade produkten samt hur mycket andra personer och de själva påverkades av 
reklamerna, vilket inte behöver motsvara exakt hur de implicit uppfattar detta. På samma sätt 
behöver deras explicita bedömning av den egna förmågan att stå emot manipulation inte 
motsvara exakt hur väl deltagarna implicit upplever att de kan låta bli att manipuleras.  
 
 
Resultatdiskussion och  generaliserbarhet 
 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om de personer som anser sig vara minst 
sårbara för att bli manipulerade är de personer som främst manipuleras av reklam. Det 
förmodades att ett sådant samband skulle föreligga då andra studier har funnit att de personer 
som upplever sig själva som mindre sårbara än andra människor är de personer som utsätter 
sig för störst risker. Detta har bland annat har påvisats gällande sexuella riskbeteenden 
(Burger & Burns, 1988; Johnson et al., 2002). Att dessa personer löper störst risk förmodas 
bero på att personerna är omotiverade till att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder eftersom 
de ändå inte tror att de löper någon risk (Weinstein, 1980). Studien kunde dock inte ge stöd åt 
hypotesen att de personer som anser sig vara mindre sårbara än andra människor för att bli 
manipulerade är de personer som främst manipuleras av reklam. Det var emellertid något 
problematiskt att undersöka denna hypotes eftersom studien inte lyckades påverka 
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reklamernas manipulationsgrad på ett tillfredsställande sätt. Att en sådan effekt av manipula-
tionsgrad inte förekom kan ses som märkligt då tidigare forskning har visat att de tekniker 
som användes i studien tenderar att påverka människor (Cialdini, 2001; Petty et al., 2005; 
Urbany et al., 1988). Tidigare forskning har dock inte undersökt hur människor påverkas när 
svaga argument kombineras med referenspris och brist på tid. Därmed är det inte säkert att 
dessa tekniker fungerar tillsammans, vilket kan vara en tänkbar anledning till varför 
föreliggande studies instrument inte gav önskat utfall. Det kan dock inte uteslutas att 
deltagarna i föreliggande studie tenderande att vara mindre sårbara än genomsnittet för att bli 
manipulerade och att de därmed inte manipulerades av reklamerna. Med ett större urval som 
inkluderar människor från olika samhällsgrupper skulle detta antagande kunna undersökas.  

I föreliggande studie framkom det att människor tenderar att se sig själva som mindre 
sårbara än genomsnittet för att manipuleras, vilket visades med hjälp av Levines (2003) 
instrument. När Levine använde instrumentet framkom samma mönster då majoriteten av 
deltagarna såg sig själva som mindre sårbara än genomsnittet för att manipuleras. I 
föreliggande studie konstaterades en signifikant tredjeperson effekt för reklamer då 
personerna ansåg att människor i allmänhet påverkas mer av reklam än vad de själva gör. 
Detta har även påvisats i ett flertal andra studier (se tillexempel Brosius & Engel, 1996). 
Brosius och Engel fann att tredjepersonen effekten även förekommer när individer jämför sig 
med sina bekanta. Detta kunde även visas i föreliggande studie, då de personer som 
observerade reklamer för MP3 spelaren antog att deras kurskamrater påverkades mer av 
reklamen än vad de själva gjorde. Detta mönster påvisades även för de personer som 
observerade reklamer för digitalkameran, men resultatet nådde inte de statistiska kriterier som 
krävs för signifikans. Att tredjeperson effekten inte kunde påvisas statistiskt i detta fall kan 
dock knytas an till Duck och Mullins (1995) studie som visade att tredjeperson effekten 
tenderar att vara mindre när en individ jämför sig med personer som den kan identifiera sig 
med. Vidare fann Duck och Mullin att tredjeperson effekten kan försvinna helt om individen 
jämför sig själv med specifika närstående. Att studiens resultat överensstämmer med resultat 
som påvisats i tidigare forskning, med andra urval tyder på att studiens generaliserbarhet är 
tämligen god. Det måste dock tas hänsyn till att urvalet enbart bestod av högskolestudenter, 
vilket kan försvåra en generalisering av resultatet till övriga samhällsgrupper. En sådan 
generalisering problematiseras av att studenter uppmanas till att ha ett kritiskt förhållningssätt, 
då Petty och Cacioppo (1984) har funnit att de personer som är motiverade till att tänka 
kritiskt är de personer som är mest benägna till att bearbeta information. 

 
 

Framtida forskning 
 
Studien påvisade att de flesta personer anser sig vara relativt osårbara mot att manipuleras, 
men undersökningen kunde inte visa att de personer som anser sig vara minst sårbara för att 
bli manipulerade är de personer som främst manipuleras av reklam. Denna hypotes var dock 
problematisk att undersöka då studien inte lyckades påverka reklamernas manipulationsgrad 
på ett tillfredsställande sätt. Därför går det inte att utesluta att de människor som anser sig 
vara minst sårbara för att bli manipulerade är de som främst manipuleras och det krävs således 
vidare forskning för att finna svar på detta. Framtida forskning bör fokusera på att utarbeta ett 
instrument där reklamens manipulationsgrad successivt ökar per version, vilket resulterar i en 
huvudeffekt av manipulationsgrad gällande hur positivt den annonserade produkten uppfattas. 
Detta kan göras genom att använda sig av andra eller ytterligare övertalningstekniker i 
reklamen än vad som användes i föreliggande studie. Exempelvis kan det-är-inte-allt tekniken 
kombineras med brist på tid genom att erbjuda deltagarna särskilda tillbehör utan extra 
kostnad om de väljer att köpa produkten snarast. Personer som uppfattas som experter eller 
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kända personer som deltagarna förmodas tycka bra om kan även medverka på bild i reklamen 
då människor tenderar att påverkas av detta (Cialdini, 2001). Framtida forskning bör även 
genomföra förstudier för att kontrollera att en huvudeffekt av reklamens manipulationsgrad 
förekommer samt för att öka instrumentets reliabilitet. När ett reliabelt instrument har 
utarbetats bör forskning riktas mot att undersöka om de personer som ser sig som mindre 
sårbara än genomsnittet för att bli manipulerade är de personer som främst manipuleras av 
reklam.  

Framtida forskning kan med fördel mäta om människor manipuleras av reklam och hur 
osårbara de anser sig vara mot att bli manipulerade vid olika tillfällen. På så vis undviks det 
att svaren på det ena instrumentet påverkar svaren på det andra instrumentet, då Bem (1972) 
menar att människor tenderar att förändra sina attityder så att de överensstämmer med sina 
beteenden. En annan relevant infallsvinkel som framtida forskning kan anta är att undersöka 
om de personer som anser sig vara mindre sårbara mot att manipuleras är de personer som 
främst påverkas av försäljare. Om framtida forskning visar att det finns ett samband mellan 
illusionen av osårbarhet och att manipuleras är det viktigt att medvetengöra människor om 
detta, då de flesta personer dagligen exponeras för reklam och försäljare. Det är även 
betydelsefullt att framtida forskning undersöker hur människor på bästa sätt kan skydda sig 
mot att manipuleras av reklam samt försäljare.  
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