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Varför gick jag på det där? 
Konsumentens behov av att vara konsekvent 

 
Linda Thomsen 

 
Individer har olika grad av Preference for consistency (PFC) och är en 
bidragande orsak till hur man uppfattar och agerar i 
konsumentsammanhang. Studien undersökte om höga PFC- individer var 
mer positiva till ”ett erbjudande” med hög konsekvenskänsla. Tre 
betingelser med varierande manipulationsgrad användes och data samlades 
in från 74 studenter. Ett frågeformulär med tillhörande erbjudande 
presenterades för deltagarna som fyllde i ett antal frågor och en PFC-B 
skala. Studien lyckades inte ge stöd åt hypotesen. Däremot förekom en 
illusion av osårbarhet och en tredjepersoneffekt. Studien lyckades troligtvis 
inte konstruera ett tillräckligt bra instrument som skapade rätt 
konsekventkänsla vilket bidrog till att deltagarna inte blev påverkade av 
erbjudandet i den grad som var förväntat.  

 
Keywords: cognitive dissonance, preference for consistency, low-ball effect, 
illusion of invulnerability, third- person effect 

 
 

Inledning 
 
Utbud och efterfrågan är något som ständigt driver marknaden framåt. Att fånga 
konsumenters uppmärksamhet och vinna deras förtroende är en viktig del för alla företag då 
konkurrensen på marknaden är stor. Ett sätt för företagen att locka konsumenter att köpa deras 
produkter är att skapa reklam som är tillräckligt attraktiv för att väcka känslor hos köparen. 
Cialdini (2001) har identifierat sex grundläggande principer som används för att öka 
människors benägenhet att göra ett inköp såsom fria gåvor, expertutlåtande eller erbjudanden 
som är begränsade i tid eller till antal. En av dessa principer kallas för förpliktelse/konsekvens 
och innebär att när indivder tagit ställning eller gjort ett val (en aktiv handling) i en specifik 
fråga kommer de att känna krav både från sig själva och från andra att agera konsekvent med 
det vi nyss åtagit oss. Nyckelordet är den inre förpliktelsen som skapar konsekvens (Cialdini). 
Genom att få individer att känna inre förpliktelse kan försäljarna utnyttja 
konsekvensprincipens inflytande. Det finns ett flertal försäljningstaktiker som försäljare 
använder sig av; vissa försäljare är mer rakt på medan andra går omvägar för att få 
konsumenterna att känna denna förpliktelse. När en individ har valt att förhålla sin till en viss 
position eller handling är hon mer medgörlig att gå med på en större förfrågan som är 
konsekvent med den tidigare positionen eller handlingen annars uppstår dissonans hos 
individen. Den kanske mest beprövade tekniken är foten-i-dörren tekniken (foot-in-the-door 
technique). Foten-i-dörren tekniken går ut på börja med en liten förfrågan för att locka fram 
liknande större förfrågningar. Önskan om att vara konsekvent motiverar då individen till att 
gå med på  den större förfrågan vilket bland annat Freedman och Fraser (1966) bevisade då de 
knackade dörr och frågade om de fick sätta upp en stor skylt på tomten där det stod ”kör 
försiktigt”. Flertalet av dem som gick med på denna förfrågan hade två veckor tidigare blivit 
tillfrågade om att sätta upp en liten skylt där det stod ”var en säker bilförare”. De var alltså 
mer benägna att tacka ja till den större förfrågan om de tidigare tackat ja till den lilla. 
Freedman och Fraser förklarade detta med att individerna handlade utifrån sin plikt som 
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medborgare efter att de tidigare gått med på den mindre förfrågan (sätta upp den lilla skylten) 
och när den större förfrågan kom, ville de fortsätta vara konsekventa med den ställning som 
de tidigare positionerat sig till. 
     Det finns fler konsekventbaserade strategier och en av dess kallas för low-ball tekniken 
och går ut på att konsumenten gör en aktiv handling, som att tacka ja till ett erbjuande eller 
utföra en handling som till en början är lockande för konsumenten, men sedan följs av något 
ytterligare som konsumenten inte förväntat sig. Cialdini, Cacioppo, Bassett och Miller (1978) 
testade denna strategi genom att ringa till studenter och be dem medverka i ett experiment om 
tankeprocesser. I kontrollgruppen tillfrågades studenterna om de ville medverka och att det 
skulle ske 07.00 på morgonen då klassrummet användes till föreläsningar under dagarna. I 
experminetgruppen (low-ball gruppen) fick studenterna först en förfrågan att delta i 
experimentet och tackade de ja blev de informerade om att experimentet ägde rum 07.00 och 
om de ändå kunde tänka sig att delta. Resultatet visade att 56% av de tillfrågade i low-ball 
gruppen (31% i kontrollgruppen) valde att ställa upp i experimentet och att 53% av de 56% 
deltagarna faktiskt dök upp för att medverka klockan 07.00. Cialdini et al. ville även testa 
low-ball tekniken mot foten-i-dörren tekniken genom att fråga studenter om de kunde sätta 
upp en fönsteraffisch och en dörraffisch för välgörenhet (United way). Low-ball gruppen fick 
först en förfrågan om de var villiga att sätta upp båda affischerna och svarade de ja så 
förklarade experimentledaren att affischerna han hade i väskan precis tagit slut men att 
studenten kunde hämta en av varje sort nere på informationsdisken. Deltagarna som besöktes 
och tackade ja i foten-i-dörren gruppen fick en fönsteraffisch och blev även tillfrågade att 
sätta upp en dörraffisch, som experimentledaren hade slut på men som de kunde hämta nere 
på skrivbordet. Kontrollgruppen fick båda affischerna direkt. Cialdini et al. visade att low-ball 
tekniken har en stark relation till medgörlighet och är mer effektiv än foten-i-dörren, då 6/10 i 
low-ball gruppen och 1/10 av foten-i-dörren gruppen hade satt upp affischen i dörren dagen 
därpå. Liknande resultat fann Joule (1987). 
  
 
Följden av att vara konsekvent   
 
Festinger (1957) föreslog att dissonans uppstår när en eller fler tankar är psykologiskt 
inkonsekventa i förhållande till varandra. Det kan vara två attityder, exempelvis ” jag tycker 
det är farligt att röka men gör det ändå”, eller en ojämn balans mellan attityd och beteende, 
såsom ”jag tycker det är onödigt att lägga pengar på cigaretter men köper ändå ett paket om 
dagen”. Enligt Festinger (1957) finns ett stort behov hos individer att vara konsekventa han 
beskriver det som en central motivationsfaktor bakom människors beteende. 
     Förekomsten av dissonans som är obekväm för individen, kommer att motivera henne att 
reducera dissonansen för att nå en jämn konsekvensnivå. När dissonans uppstår försöker 
individen att reducera det genom att undvika situationer och information som kommer att öka 
dissonansen. Konsekvens är något som är karakteriserat av harmoni och balans; inkonsekvens 
däremot skapar spänningar och obehag (Eagly & Chaiken, 1993). Festinger och Carlsmith 
(1959) lät studententer agera ”medhjälpare” i ett experiment. Medhjälparen skulle tala om för 
andra deltagare som skulle genomföra experimentet att han precis hade genomfört det och att 
det var intressant, spännande och roligt. Medhjälparen blev informerad om att få en belöning 
på antingen en dollar eller 20 dollar. Efter att de hade informerat de nya deltagarna fick de i 
en intervju skatta hur rolig de tyckte uppgiften var. Resultatet visade att deltagarna som fick 
en dollar i belöning tyckte att uppgiften var roligare än de som fick 20 dollar. Festinger och 
Carlsmith menade att det beror på att medhjälparen sade något som var motsträvigt med deras 
privata åsikt men när den fick betalt för att säga det ändrades åsikten om uppgiften. Ju större 
belöning desto mindre effekt och beror på att deltagarna som fick en dollar intalade sig själva 
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att uppgiften var rolig och kunde inte rättfärdiga beteendet med att man fick belöning då den 
var väldigt låg och tenderade då till att ändra åsikt. Viljan att vara och framstå som 
konsekventa är ett mycket kraftfullt verktyg för social påverkan enligt Cialdini (2001). 
     Självbilden pressas enligt Cialdini (2001) från två håll av konsekvensprincipen så fort du 
har förpliktigat dig till en ståndpunkt: den inre betydelsen som innebär att individen själv vill 
få ihop sin självbild med handlingen. Den yttre betydelsen som betonar vikten av att anpassa 
självbilden efter hur andra ser på oss. Det är dessa krav som då får oss att agera på ett visst 
sätt som rättfärdigar det tidigare beslutet för att behålla självbilden  
      
     Preference for consistency. Flertalet forskare (exempelvis Festinger, 1957) försökte skapa 
ett personlighetstest som mäter hur individer ser på sin benägenhet att vara konsekventa i 
vardagen men lyckades inte på ett tillfredställande sätt konstruera ett. Cialdini, Newson och 
Trost (1995) gick grundligt tillväga med detta och skapade ett tillförlitligt mätinstrument. 
Preference for consisteny (PFC) beskriver i vilken utsträckning individer föredrar att vara 
konsekventa och att bli sedda som konsekventa. PFC skalan mäter i vilken grad människor ser 
på sina inre responser, önskan om att vara konsekvent mot allmänheten och önskan om att 
andra ska vara konsekventa. 
    För att kunna validera detta mätinstrument konstaterade Cialdini et al. (1995) att låg 
respektive hög PFC-individer förhåller sig olika till konsekventbaserade fenomen: foten-i-
dörren tekniken och dissonansteorin (finns fler men alla tas inte upp). Cialdini et al. 
förutspådde att endast hög PFC-individer skulle vara sårbara för foten-i-dörren tekniken. 
Deltagarna i experimentgruppen blev uppringda och ombads att svara på tre frågor om sina 
tv-vanor. Efter att deltagarna svarat frågade experimentledaren om de även kunde ställa upp 
på en skriftlig enkät på 50 frågor om sina tv- vanor och returnera det inom 2 veckor. I 
kontrollgruppen gjordes endast den större förfrågningen (förfrågan om att endast fylla i 
enkäten). Resultatet indikerade att de höga PFC-individerna i experimentgruppen gick med på 
den större förfrågan i större utsträckning än deltagarna i kontrollgruppen. Dissonansteorin 
testades genom att deltagarna blev informerade om att ledningsgruppen på skolan ville ha 
elevernas åsikt om en eventutell avgiftshöjning. De ombads att antingen skriva för eller emot 
höjningen och blev indelade i två grupper. En grupp med stor frihet (där experimentledaren 
informerade om att det är helt frivilligt att välja sida men att de uppmuntrades att skriva för en 
höjning då det redan har varit så många som skrivit emot). Gruppen med liten frihet ombads 
att skriva för höjningen då det redan fått in många som varit emot. Deltagarna som valde att 
ställa upp fick även fylla i tre frågor när de hade skrivit färdigt som rörde i vilken utrsäckning 
en höjning var berättigad, i vilken utsträckning höjningen skulle öka studenternas utbildning 
och i vilken utsträckning höjningen skulle vara till nytta för studenterna. Cialdini et al.s 
resultat visade att höga PFC-indivier som fritt fick välja att vara för eller emot hade en mer 
postiv syn på avgiftshöjningen än låga PFC- individer. De förklarade detta med att höga PFC-
individer responderar på nyinkommen information i samstämmighet med det redan befintliga 
för att upprätthålla en konsekvent bild mot sig själva och sin egen självbild. Detta var 
ytterligare ett tecken på att PFC är ett konsekventbaserat fenomen.  
     Nail, Corell, Drake, Glenn, Scott och Stuckey (2000) testade hur tillförlitlig PFC skalan 
var och var precis som Cialdini et al. intresserade av önskan hos individer att vara och att bli 
sedda som konskventa. De lät deltagare i två olika grupper läsa varsin version av en och 
samma berättelse men med olika ursäkter till varför en vän inte dök upp på den avtalade 
middagen. Gruppen med den tillräckliga ursäkten (vännen hade varit med om en olycka) och 
den otillräckliga ursäkten (vännen valde att träffa en annan vän då de inte setts på länge). 
Båda grupperna skattade sedan hur lämplig hans ursäkt var, i vilken utsträckning han skulle 
vara din vän ändå och hur illa vid sig deltagarna skulle tagit om han hade missat middagen. 
Nail et al. fann att höga PFC- individer skattade vännen som mindre pålitlig och vänlig vid 



4 

 

både den otillräckliga och tillräckliga ursäkten och förklarades med att det inte stämmer 
överrens med förväntningen på vänskap. Detta var ytterligare ett bevis på att PFC är ett 
tillförlitligt mätinstrument och även att det är viktigt att andra är konsekventa. 
     Brown, Asher och Cialdini (2005) undersökte om det fanns någon skillnad i hur yngre och 
äldre ser på sin PFC då tidigare forskning (Carstensen, 1993) har visat att äldre har en starkare 
preferens för konsekvens i vardagen. Detta menar Carstensen har sin grund i att ju äldre man 
blir desto mindre utmaningar söks för att i tidigare skede i livet har upplevt så pass mycket att 
det tillslut blir mättat men även att äldre slutar söka utmaningar för att det är känslomässigt 
stressande. Yngre däremot är mer frestade för nya utmaningar som får gå emot deras tidigare 
upplevelser och förväntningar (vara inkonsekventa utan obehag). Brown et al.s forskning 
visade, som förväntat, att äldre hade en högre preferens för PFC än yngre.  
    Självbilden hos individer är alltså en viktig del i PFC och i dissonansteorin. Det är viktigt 
för oss att upprätthålla en god bild, utåt och vi är motiverade att skapa tankar och handlingar 
som stämmer väl överrens med den bild vi har av oss själva.    
 
 

Illusion av osårbarhet och tredjeperson effekt 
 
Det är bara inte självbilden som avgör hur vi reagerar på olika stiumli utan även det vi tror om 
oss själva och om andra. Weinstein (1980) har visat att människor i allmänhet tror att de är 
mindre sårbara än andra och förväntar sig att andra, snarare än de själva, ska drabbas av 
negativa händelser. Weinstein fann vidare att flertalet individer upplever att deras chans att 
uppleva en händelse som är positiv är större än andras chanser. Därmed finns det en tendens 
att människor är optimistiska inför framtiden. Perloff och Fetzer (1986) kallar denna 
benägenhet hos individer för illusion av osårbarhet (illusion of invulnerability) och innebär 
alltså att dessa ser sig själva som osårbara inför mot att uppleva negativa händelser. Burger 
och Burns (1988) undersökte detta med illusion av osårbarhet och testade hur unga flickor såg 
på sannolikheten att bli oönskat gravida inom ett år. Det visade sig att de flickor som ansågs 
sig ha en mindre risk än andra att bli gravida använde mindre säkra preventivmedel; alltså 
mindre försiktighetsåtgärder vid ökad illusion av osårbarhet.  
     Levine (2003) utforskade illusionen av osårbarhet genom att undersöka om människor ser 
sig själva som mindre sårbara än andra mot psykologisk manipulation, såsom 
reklampåverkan. Utifrån ett antal personlighetsegenskaper valdes några av dessa ut till att 
ingå i mätinstrumentet som mäter i vilken utsträckning människor uppfattar sig som sårbara 
för att manipuleras jämfört med genomsnittet. Forskning har visat att människor ser sig själva 
som mindre sårbara för manipulation jämfört med genomsnittet (Levine 2003; Råström, 
2007). 
     Tredjepersoneffekt. Inom massmedia förekommer också illusion av osårbarhet men då med 
benämningen tredjeperson effekten. Detta precis som illusion av osårbarhet tyder på att de 
flesta personer ser sig själva som osårbara inför massmedias påverkan samtidigt som de anser 
att andra människor påverkas mer än dem av massmedia (Davison, 1983). Massmedia kan 
kopplas till många olika sorters påverkan och effekten varierar beroende på mediatyp. Brosius 
och Engel (1996) menade att tredjeperson effekten är avsevärt mycket större för 
reklamannonser än för nyhetsprogram. De menar att detta beror på att nyhetsprogram har en 
större trovärdighet än reklamannonser och därför tror människor att avsikten med annonser är 
att manipulera folk och få dem att köpa deras produkter.  
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Föreliggande studie 
 

Konsekvens och förpliktelse används som knep i reklam för att skapa en känsla hos 
konsumenterna av att vara konsekventa (Cialdini, 2001). Individers PFC kan ha en betydelse 
för hur effektiv reklam är som baseras på konsekvens och förpliktelse känslan (Cialdini et al. 
1995) Det huvudsakliga syftet med den föreliggande studien var att testa om PFC skulle 
kunna ha en bidragande orsak till hur man uppfattar olika reklamer som baseras på 
konsekvens och förpliktelse. Därmed kan studien bidra till ytterligare försiktighetsåtgärder 
inför reklampåverkan. Om människor kan få en förståelse för hur de ser på konsekvens i sin 
vardag kan de även lära sig hantera detta och inte hamna i fällor i konsumentsammanhang. 
Det vill säga lära sig att reducera sin dissonans som uppstår då individen står inför ett val där 
hon egentligen vill vara konsekvent vilket många marknader utnyttjar, inte minst inom 
försäljning. Illusionen av osårbarhet är ytterligare en intressant aspekt i detta sammanhang. 
Forskning har visat (Burger & Burns, 1988; Levine, 2003; Weinstein, 1980) att människor 
tenderar att se sig själva som relativt osårbara varför de får ett större riskbeteende och inte 
vidtar några försiktighetsåtgärder. Individer tror även att andra påverkas mer av reklam än de 
själva precis som Brosius och Engels (1996) föreslog. 
     För att undersöka det huvudsakliga syftet användes en mellangruppsdesign där en 
reklamannons användes i tre olika versioner med olika manipulationsgrad. 
Konsekvensenkänslan var olika i de tre versionerna, där version 1 baserades på low- ball 
effekten (med en stor chans till känsla av konsekvens), version 2 med en mindre känsla av 
konsekvens och version 3 med ingen konsekvens alls. När deltagarna hade fått se en av dessa 
tre annonser fick de besvara frågor om detta erbjudande. Ett frågeformulär om PFC fylldes 
även i. Undersökningen utgick från följande hypoteser: 

1) Utifrån Cialdinis et al. (1995) antas de individer som skattar sig högt på PFC skalan 
föredra version 1. Det basers på tidigare fynd av Cialdini et al (1978) då de föredrar 
konsekvens och då fortfarande kommer att gilla erbjudandet trots low- ball effekten 
(tillkommer kostnader). 

2) Perloffs och Fetzers (1986) illusion av osårbarhet förekommer bland deltagarna.  
3) Även en tredjepersoneffekt (Davison, 1983) förekommer. Deltagarna anser att andra 

påverkas mer av reklam än de själva.   
 

 
Metod 

 
Deltagare 
 
Deltagare i denna studie valdes ut med hjälp av ett tillgänglihetsurval på en högskola i 
Mellansverige. Försöksledaren tog kontakt med föreläsare för första års studenter och om 
denne i anslutning till lektionerna fick samla in data till undersökningen. Tre föreläsningar 
besöktes varav en skiljde sig i ämne. Av alla 74 tillfrågade deltagare valde samtliga att ställa 
upp i undersökningen, varav 15 män och 59 kvinnor. Deltagarnas ålder var mellan 19-59 med 
en median på 22. När deltagarna slumpmässigt med hjälp av en randomizer delades in i en av 
dessa tre betingelser var det inte på något sätt möjligt att ta hänsyn till deras ålder, kön, PFC 
och känslighet för påverkan. Dock skiljde sig inte dessa bakgrundsvariabler något asevärt 
mellan de tre betingelserna. I den första versionen var det 24 deltagare (varav 5 män och 19 
kvinnor, medianålder var 21), 26 deltagare i den andra versionen (varav 7 män och 19 
kvinnor, medianålder var 23,5) och 24 deltagare i den tredje versionen (varav 3 män och 21 
kvinnor, medianålder var 23,5). Utifrån medianen på PFC-skalan delades deltagarna in i två 
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grupper. Låga gruppen med 36 deltagare (varav 6 män och 30 kvinnor, medianålder 22,5) och 
höga gruppen med 38 deltagare (varav 9 män och 29 kvinnor, medianålder var 22). 
Sammanlagt fylldes totalt 74 enkäter i.  
 
 

Material 
 
En enkät utformades och användes som grund för insamlandet av data. Enkäten bestod av tre 
olika delar: (a) ett instrument med figurerade annonser med tillhörande frågor (b) allmänna 
frågor om reklam, illusion av osårbarhet och tredjepersoneffekt (c) bakgrund och ett 
personlighetstest med en förkortad version av Preference for consistency skala (PFC-B) 
(Cialdini et al., 1995). Totalt antal frågor var 29 st. 
 
     A) Den första delen av enkäten användes att testa hur man påverkades av olika 
erbjudanden genom att skatta hur positiv man var. Deltagarna fick se en av tre olika versioner 
av en annons för en flygresa med Star Travels till Nice i Frankrike. Resan varade i sju dagar 
och om resan beställs innan sista april fick deltagarna 6 nätter för två personer på ett av Star 
Travels 20 hotell.  För respektive version såg erbjudandet olika ut men slutpriset var 
detsamma (6039 kr). De annonsbilder som fanns med i reklamerna var utformade av 
försöksledaren. Kriterierna för reklamen var att de skulle ha samma slutpris men vara så lika 
varandra som möjligt. Även ett referenspris angavs. 
     Version 1 bestod av en annonsbild och en annonstext med ett lockande pris men med en 
upphöjd stjärna (innebar att det längre ned på sidan fanns ytterligare kostnader). Priset som 
angavs var 2499 kr*. Detta gjorde att version 1 såg lockande ut till en början men om 
deltagaren läste mer finstilt så tillkom det extra kostnader. Stjärnan innebar att det tillkom 590 
kr/rum, dvs 590 kr x 6 nätter=3540 kr. Slutpriset blev alltså 2499 kr (flyg) plus 3540 kr 
(hotell) = 6039 kr. Denna reklam baseras på low- ball tekniken och var 
experimentbetingelsen. (Figur 1) 

Figur 1. Version 1.  
 
     Version 2 var identisk med version 1 förutom att det vid stjärnan också stod resans totala 
pris, det vill säga 6039 kr, vilket inte fanns utskrivet i version 1. Detta gjorde erbjudandet 
varken bättre eller sämre än version 1 eftersom det blev samma slutpris.  
     Version 3 angav direkt det totala priset i den röda cirkeln och var kontrollbetingelse.  
 
När deltagarna hade observerat bilderna fick de svara på 8 frågor om vad de ansåg om 
erbjudandet därav 2 var öppna frågor. Försöksledaren har baserat frågorna på Råströms 
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(2007) instrument. Frågorna var densamma för alla tre versionerna. Frågorna skulle besvaras 
med hjälp av Likertskala från 1-7 eller skrivas på en tom rad. Exempel på frågor var: ”Hur 
troligt är det att du skulle anta detta erbjudande?” och ”Hur uppriktig är annonsen?” och ”Hur 
missvisande är erbjudandet?”. De två öppna frågorna i materialet uteslöts vid analys då de 
inte ansågs vara relevanta för vidare bearbetning. Ett index skapades av sju frågor för att mäta 
hur positiva deltagarna var till erbjudandet. Frågorna som användes var endast de som var 
positivt vinklade. Exempel på frågor var: ”Vad är ditt allmänna intryck av annonsen?” och 
”Hur gärna vill du ha detta erbjudande?”. Cronbachs alpha blev .85.  
    
     B) I den andra delen av enkäten testades deltagarnas tredjepersonseffekt. Detta gjordes 
genom att deltagarna fick besvara hur mycket de trodde att de påverkas av reklam och hur 
mycket de tror att andra påverkas av reklam. Två frågor användes för att skapa index och 
dessa var ”I vilken grad tror du att du påverkas av reklam? och ”I vilken grad tror du att andra 
påverkas av reklam?”. Cronachsalpha för tredjepersoneffekt blev .78.  
     Illusion av osårbarhet testades med fyra frågor, utplockade från Levines (2003) instrument. 
Försöksledaren plockade ut några frågor som bäst kunde kopplas till reklam. Exempel på 
frågor var ”Hur lättlurad tror du att du är när det gäller reklam?” och ”Hur väl är din förmåga 
att tänka kritiskt när det kommer till reklam?”. Två av frågorna som mätte illusion av 
osårbarhet var skalvända. Cronbachs alpha blev .70. Både tredjepersoneffekt och illusion av 
osårbarhet mättes på en sjugradig skala. 
 
     C) Den sista delen i enkäten bestod av tre bakgrundsfrågor och ett personlighetstest. 
Bakgrundsfrågorna rörde kön, ålder och vad deltagarna läste för kurs/program. 
Personlighetstestet var den officiella förkortade svenska versionen (översatt av E. Hansen) av 
Cialdini et al. (1995) PFC-B skala (förkortad version av Cialdini et al. 1995). Preference for 
consistency scale mäter människors syn på sin konsekvens i vardagen. Både sin egen, allmänt 
och hur man ser på andras konsekvens. Därmed visar detta instrument i vilken utsträckning 
individer föredrar att vara och att bli sedda som konsekventa. Mätningen gjordes genom att 
deltagarna fick svara på olika påståenden utifrån en niogradig skala (1 = håller inte alls med, 9 
= håller med helt). Den ursprungliga versionen innehåller totalt 18 påståenden och den 
förkortade 9 st. Exempel på frågor från den förkortade versionen som användes här var: ” Jag 
anstränger mig för att uppfattas som konsekvent av andra” och ” Jag vill bli beskriven av 
andra som en stabil, förutsägbar individ”. Cronbachs alpha blev .81. 
     En pilotstudie genomfördes där tre personer (2 män och 1 kvinna) fick besvara enkäten 
och de ombads att vara ärliga om enkätens konstruktion och utformadet av frågorna. Det 
kontrollerades även hur lång tid det tog att fylla i den. Inga ändringar i enkäten gjordes då 
deltagarna inte hade några synpunkter  
  
 

Procedur 
 
Datainsamlingen gjordes under tre olika föreläsningar, varav två av dessa var inom samma 
ämne men i två olika klasser. Försöksledaren gjorde en kort muntlig presentation om studien 
och enkäten. Deltagarna informerades om att studiens syfte var att se hur de uppfattar och 
reagerar på reklam. Det framkom även att deltagandet var frivilligt och att deltagarnas 
uppgifter skulle behandlas anonymt. Innan enkäterna delades ut gjordes en slumpmässig 
indelning till de tre olika versionerna. På enkätens framsida framkom ytterligare information 
än det som försöksledaren gav muntligt vid presentationen. Deltagarna blev också upplysta 
om att en inlämnad enkät ses som ett frivilligt samtycke att delta i undersökningen. Enkäten 
tog ungefär 10 minuter att genomföra. Vid inlämnandet av enkäten fick deltagarna ytterligare 
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information på ett nytt papper där information om studien fanns med och även dess verkliga 
syfte. Även en referens angavs för deltagare som var intresserade att läsa mer. E- post adress 
och telefon nummer till både försöksledaren och handledaren angavs. Deltagarna tackades för 
sin medverkan. 
 

Resultat 
 

Analysstrategi 
 
Vid 2 x 3 ANOVOR användes mediansplittningar för att kunna dela in deltagarna i låg 
respektive hög grupperingar. Detta gäller både för PFC och illusion av osårbarhet. Beroende 
variabeln som användes i dessa ANOVOR var indexet hur positiva deltagarna var där version 
(1, 2, 3) var en oberoende variabel tillsammans med PFC (låg/hög). Även en 3 x 3 ANOVA 
gjordes för att kontrollera om PFC då indelat i tre grupper (låg/medel/hög) hade någon 
samverkan med versionerna.  
 
 

Bakgrundsvariabler  
      
     Preference for consistency. Deltagarnas skattningar på PFC- B varierade från 2.11- 7.22 
med en median på 4.66 (Figur 2). Deltagarna kategoriserades in i två grupper utifrån 
medianen: låg PFC individer (4.66 och under) och hög PFC individer (4.66 och över).  
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Histogram över fördelningen i PFC-skalan. 
     
      Illusion av osårbarhet. Deltagarnas skattningar varierade från 1,5 till 7 med en median på 
4,5. (Tabell 1). För att undersöka om det fanns någon skillnad i illusion av osårbarhet mellan 
versionerna gjordes en envägs ANOVA men det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
versionerna när det gäller illusion av osårbarhet, F(2, 71) = 0.28, p > .05.  
 
Tabell 1 
Frekvensfördelning för skattning av Levines (2003) osårbarhetsinstrument. 
Skattning  n  procent 
1,0 – 2,99  5  6,8 
3,0 – 4,99  40  54,1 
5,0 – 7,0  29  39,2 
Not. Skalans variationsvidd är 1-7 
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Huvudanalys 

 
Deltagarnas positiva inställning. För att mäta hur positiva deltagarna var användes indexet 
positiva till erbjudandet. En envägs ANOVA visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan hur positivt deltagarna såg på den aktuella version de fick. Dock fanns vissa 
tendenser till att version 1 (M = 3.47, SD = 1.36) och version 3 (M = 3.36 , SD = 1.13) sågs 
mer positiv än version 2 (M = 2.81, SD = 1.10), F(2, 71) = 3.06, p < .06  
   Missvisande erbjudande. För att se hur missvisande deltagarna ansåg att erbjudandet var 
fick de skatta en sjugradig skala. En envägs ANOVA visade att det fanns en signifikant 
skillnad mellan hur missvisande erbjudandet var och vilken version deltagarna fick, F(2, 71) 
= 12.20, p < .0001. Post hoc analyser med Tukey visade en mer missvisande inställning till 
version 2 (M = 5.30, SD = 1.95) och version 1 (M = 4.95, SD = 1.65) än version 3 (M = 3.0, 
SD = 1.64). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan version 1 och 2. 
    
     Preference for consistency. Utifrån deltagarnas skattningar på PFC skalan delades som 
nämnt tidigare dessa in i två olika grupper. En 2 x 3 ANOVA gjordes där faktorerna var PFC 
(låg, hög) och vilken version deltagarna fick (1, 2, 3). Beroende variabeln som användes var 
indexet hur positiva de var till erbjudandet (Tabell 2). Det fanns inga signifikanta samspel 
mellan PFC och vilken version deltagarna fick. Därmed kunde inte hypotes 1 styrkas eftersom 
det inte fanns något signifikant skillnad mellan låg och hög PFC- individer på variabeln hur 
positiva de var till versionen de fick. Däremot fanns en viss tendens till huvudeffekt av 
version men den nådde inte signifikans och kunde därför inte visa på någon eventuell 
interaktionseffekt.  
 
Tabell 2 
Medelvärden och standardavvikelser i version och PFC 
Variabel  n  M  SD 
Version 1 
     Låg PFC  9  3.09  0.98 
     Hög PFC  15  3.69  1.54 
 
Version 2 
     Låg PFC  13  2.89  1.23 
     Hög PFC  13  2.73  1.00 
 
Version 3 
     Låg PFC  14  3.39  0.98             
     Hög PFC  10  3.32  1.38 
Not. Skalans variationsvidd är 1-7 

 
    Illusion av osårbarhet. Ett one sample t-test av deltagarnas skattningar av illusion av 
osårbarhet var signifikant högre (M = 4.61, SD = 1.02) än skalans mittpunkt (4), t(73) = 5.12, 
p < .0001. Därmed fick hypotes 2 stöd som gällde att deltagarna ser sig själva som osårbara 
att påverkas av reklam. 
    Tredjepersoneffekt. För att mäta om det förekom en så kallad tredjepersoneffekt, det vill 
säga se om deltagarna tror att andra påverkas mer av reklam än de själva gjordes ett paired 
sample t-test. Deltagarnas skattningar om hur de själva påverkas varierade mellan 1 och 7 
med en median på 4. Hur de tror att andra påverkas varierade från 3 till 7 med en median på 5. 
Ett Paired sample t-test visade att deltagarna skattade att andra påverkades signifikant mer (M 
= 5.36, SD = 1.09) än de själva påverkas av reklam (M = 4.68, SD = 1.74), t(73) = -5.34, p < 
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.0001. Den del av hypotes 3 som handlade om att individer tror att andra påverkas mer än de 
själva fick därmed stöd.  
     För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan versionerna gjordes det separata 
Paired sample t-test. De deltagare som fått version 1 skattade att andra (M = 4.9, SD = 0.8) 
påverkas signifikant mer av reklam än de själva (M = 3.9, SD = 1.58), t(23 )= -3.91, p <.005. 
Även deltagare för version 3 skattade sig i liknande spår att andra (M = 5.7, SD = 1.16) 
påverkas mer än sig själva (M = 5.08, SD = 1.44), t(23) = -3.49, p < .005. Dock så var 
skillnaden inte signifikant för de deltagare som observerat version 2, då de skattade sig själva 
(M = 5.03, SD = 1.14) och andra (M = 5.4, SD = 1.13), t(25) = -2.02, p >.05. Det fanns 
däremot även tendenser till en tredjepersoneffekt i denna version.  
     
     Vidtagna kontroller. En 3 x 3 ANOVA gjordes där faktorerna var PFC indelat i tre grupper 
(låg, medel, hög) och version (1, 2, 3). Den beroende variabeln var indexet hur positiva 
deltagarna var till erbjudandet. I denna analys delades PFC in i tre grupper (låg= 4,24 och 
under, mellan= 4,25- 5,00, hög= 5 och över). Dessa analyser följde liknande mönster som i 
den tidagare ANOVAN. En 2 x 3 ANCOVA gjordes för att kontrollera en variabels 
ovidkommande effekt. Kovariatet utgjordes av deltagarnas bedömning av uppriktighet 
(uppdelad i låg/hög utifrån medianen). Uppriktigheten hade ingen signifikant inverkan på 
PFC och hur positivt deltagarna uppfattade sin version.  
 
       

Diskussion 
 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om deltagare som var höga i PFC skulle se 
version 1 som mer positiv än övriga deltagare då detta förväntades av att low-ball tekniken är 
konsekventbaserad och mer effektiv än foten-i-dörren tekniken (Cialdini et al., 1978). 
Analyserna som genomfördes för att testa detta visade inte någon signifikant huvudeffekt eller 
interaktionseffekt mellan PFC och version angående hur positiva de var till erbjudandet. 
Studien lyckades inte skapa tillräckligt bra manipulerade reklamversioner där deltagarna blev 
påverkade av erbjudandet i den grad som var förväntat. Därför var det svårt att visa att de som 
var höga i PFC var de som var positiva till version 1.  
     Tre betingelser användes i studien, med samma grund som utgångspunkt men i olika 
utföranden. Version 1 var experimentbetingelsen med hög manipulationsgrad baserad på low- 
ball tekniken, Version 2 var en experimentbetingelse men med lägre manipulationsgrad och 
Version 3 var kontrollbetingelsen. Studien visade att deltagarna skattade version 1 och 3 som 
avsevärt mycket bättre än version 2. Vilket kan tänkas märkligt då det innebär att det är bättre 
att ”luras” helt eller inget alls istället för att locka med ett bra erbjudande och sedan avslöja att 
det blir ett annat pris.   
     I den föreliggande studien undersöktes även illusionen av osårbarhet som fick ytterligare 
stöd av det som tidigare har föreslagits av Levine (2003) att människor ser sig som osårbara 
för att manipuleras av reklam. Även en tredjeperson effekt förekom som innebar att individer 
tror att andra påverkas mer än de själva av reklam (Burger & Burns, 1988).  
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Syftet med betingelserna var att ha olika manipulationsgrad, vilket studien inte lyckades att 
tillfredställa på ett bra sätt. Om annonserna hade utformats av en reklambyrå hade kanske 
studien lyckats ge en ökad känsla av konsekvens från low- ball tekniken och fått ännu starkare 
reliabilitet då höga Cronbachs α redan uppvisades i hela materialet och även i de index som 



11 

 

skapades. Om annonserna hade blivit tillräckligt manipulerade med eventuellt fler 
konsekvensprinciper hade det funnits en möjlighet till en högre reliabilitet och validitet.  
     Studien lyckades inte påvisa en samverkan mellan PFC och manipulationsgrad i den 
utsträckning som var förväntat vilket innebär en relativt svag intern validtet. Den externa 
validiteten, generaliserbarheten, tål att diskuteras då urvalet endast bestod av 
högskolestudenter och kan ha gett ett annat resultat om urvalet var ett annat. Studenter som är 
medvetna om sin medverkan i en studie kan vara till en nackdel då de är mer kritiska och 
eftertänksamma.  Cialdini et al. (1995) diskuterade vidare om det kan vara så att låg PFC- 
individer generellt har positiva tankar till nya människor och lättare går med på deras 
förfrågningar. De är förmodligen också mer öppna till nya stimuli och kan vara inkonsekventa 
till tidigare upplevelser och förpliktelser. Hög PFC- individer däremot vill att de nya stimuli 
ska överensstämma med deras tidigare faktorer. Däremot är generaliserbarheten för både 
illusionen av osårbarhet och tredjeperson effekten goda och stämmer väl överrens med 
tidigare forskning.  
    Kritisk granskning Då försöksledaren själv utformat instrumentet i brist på befintliga 
instrument lyckades denne inte fullt ut tillfredställa manipulationsgraden i reklamerna då det 
inte fanns någon signifikant skillnad i hur positiva deltagarna var till de olika versionerna. 
Bilderna som användes i enkäterna gjordes av försöksledaren själv då det hade varit ett brott 
att kopiera en redan befintlig annons. Vidare skulle det även vara svårt att hitta annonser som 
skulle tillfredställa försöksledarens krav på varianter som skulle vara så lika varandra som 
möjligt, dvs ha samma layout men förmedla olika känslor av konsekvens. Resans 
destinationsmål tål att diskuteras då majoriteten vet att det finns möjlighet till billiga resor till 
storstäderna i Europa, bla via Ryanair och därför kan det ha funnits möjlighet till ännu 
billigare och bättre erbjudanden. Även själva medverkandet i en studie gör att deltagarna blir 
mer misstänksamma och får längre tid till att fundera kring själva erbjudandet och även bli 
mer kritiska till den. Med tanke på att studiens syfte var att testa om deltagarna som var höga i 
PFC skulle föredra version 1 kunde försöksledaren vid ett tidigare tillfälle samlat in data från 
PFC och använt dessa för att kunna slumpa in dem i betingelser som matchade PFC och 
version. På liknanande sätt arbetade Cialdini et al. (1995) då studenterna fick fylla i PFC-
skalan innan sommarlovet för att sedan bli utvalda att delta i en ”ny studie” när terminen 
startade igen. Deltagarna var då inte medvetna om att det kanns en koppling till den tidigare 
studien. Försöksledaren hade kunnat arbeta på liknande sätt men hade då behövt en längre 
period att samla in data på än den tid som gavs.  
     Även ordningen i enkäten kunde ha använt tvärtom, det vill säga använda PFC-B först för 
att ”prima” deltagarna med konsekvenstänkande vilket sedan skulle kunna ha en påverkan på 
hur deltagarna uppfattade versionerna då de vill fortsätta vara konsekventa med den bild som 
de skattade sig själva som i PFC skalan. Low- ball tekniken kan tänkas bli mindre effektiv då 
den finns på papper och deltagarna tillåts till att tänka efter och är förmodligen mer effektiv 
vid ett riktigt tillfälle mellan köpare och säljare där skillnaden mellan det utlovade priset och 
det verkliga priset blir mindre påtagligt. Det är även möjligt att low- ball tekniken inte blir 
lika användbar (som i Cialdini et al., 1978) då den känslan av att tacka ja till en aktiv handling 
inte blev förmedlad i versionerna i samma sätt som i den tidigare forskningen.  
     Deltagarna bör inte nämnvärt ha blivit påverkade av försöksledaren presentation vid 
insamlandet av data då de endast fick veta att det var reklam och reklampåverkan som 
undersöktes. Försöksledaren avslöjade inte studiens verkliga syfte med dess hypoteser varav 
deltagarna inte bör ha påverkats att svara och agera på ett visst sätt. Dock kan det vara så att 
deltagarna har vetat om att attityder och åsikter ska undersökas och kan därför ha granskat 
annonsen ännu mer noggrant och varit mer kritiska än om den hade passerat förbi i en tidning 
eller reklamblad. Möjligheten till eftertänksamhet kan ha påverkat deltagarna. I likhet med 
Cialdini (2001) kan deltagarnas självbild ha påverkat resultatet, genom att de tänker att de inte 
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påverkas av reklam eller går på olika försäljningsstrategier och vill då bibehålla den 
uppfattningen om sig själva och inte svarat helt ärligt.  
 
 

Framtida forskning  
 
Studien lyckades att påvisa både en illusion av osårbarhet och en tredjeperson effekt. Den 
lyckades däremot inte visa att de deltagare som är höga i PFC var de som föredrog reklam 
version 1. Detta kan bero på att reklamerna inte var tillräckligt manipulerade och därför kan 
inte det uteslutas att PFC har en koppling till low- ball effekten och därför krävs ytterligare 
forskning på detta område. För att lyckas med detta bör försöksledaren utforma ett tillräckligt 
bra instrument för att manipulationsgraden ska bli så bra som möjligt. Detta kan givetvis 
göras med hjälp av fler övertalningsstrategier men även med mer professionella reklamer som 
gjorts av en reklambyrå än de som användes i den föreliggande studien. Ett exempel skulle 
vara att kombinera flera taktiker tillsammans med low-ball effekten eller att låta deltagarna se 
alla olika versioner för att utifrån det hitta skillnader utifrån preferens av PFC. Cialdini et al. 
(1995) föreslog att människor generellt sätt är neutrala eller låga i sin PFC och kan ha varit en 
bidragande orsak till att det var svårt att påvisa att PFC hade en påverkan på hur positivt 
deltagarna uppfattade reklamen. Framtida forskning bör fördelaktigt använda sig av ett större 
urval för att kunna dela in PFC i tre olika grupper för att endast kunna använda extremvärdena 
(låg/hög). Om försöksledaren då har samlat in data från ett stort antal deltagare påverkar det 
inte studien om mellangruppen plockas bort. Även att samla in data från ett PFC-test innan 
terminen är slut för att sedan välja ut deltagarna som ger extremvärden som får delta i en ny 
studie med olika reklamer. Urvalet tål också att diskuteras då studenter kanske inte är de mest 
representativa deltagarna eftersom misstänksamheten mot studien ökar, även fast de var första 
års studenter. Ett förslag vore att använda sig av äldre deltagare som Brown et al. (2005) 
menar har en högre PFC. 
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