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_________________________________________________________________________________________ 

* Vi vill tacka One Stockolm för att de hjälpt oss trycka de reklamannonser vi använt oss av i studien samt alla 

som deltagit och de lärare som låtit oss närvara vid deras föreläsningar. Ett stort tack till vår handledare Eric 

Hansen, för hans engagemang och goda råd. 

Kan föreställningen av att vara osårbar öka risken för att bli 

manipulerad? * 
 

Malin Gustafsson och Therese Lange 

 

 

Tidigare forskning har visat att individer tenderar se sig själva mindre 

sårbara än genomsnittet, vilket gör att man utsätter sig själv för ett stort 

risktagande. Syftet med studien var att undersöka om de individer som ser 

sig mindre sårbara än andra är de som påverkas av reklam och manipulation. 

I undersökningen deltog 183 studenter, 122 kvinnor och 61 män. Tre olika 

mätinstrument kombinerades i en enkät. En reklamannons med tillhörande 

frågor, utarbetad i samarbete med en reklambyrå, ett instrument som mätte 

en individs Need for Cognition samt ett tredje för att mäta hur sårbar 

personen såg sig i jämförelse med genomsnittet. Våra hypoteser fick inte 

stöd men vi lyckades påvisa att det förekom en illusion av osårbarhet och en 

tredjepersoneffekt bland deltagarna. Förhoppningen är att framtida 

forskning lyckas ta fram ett mer effektivt mätinstrument som kan visa att 

illusionen av osårbarhet kan öka en individs manipulationsrisk.  

 

Keywords: Illusion of invulnerability, need for cognition, third-person 

effect, persuasion, elaboration likelihood model 

 

 

Inledning 
 

Människor har en tendens att försköna sin egen självbild och att positiva upplevelser kommer 

att inträffa dem själva i större utsträckning än för andra (Weinstein, 1980). Forskning har 

också visat att om individer varit förskonade från olika typer av negativa händelser i livet, 

underskattar de risken att någonsin drabbas av dem (Perloff & Fetzer, 1986). Att överskatta 

sina förmågor och ha en överdrivet optimistisk syn på sig själv, sin framtid och hälsa är ett 

fenomen som även benämns som orealistisk optimism (Perloff, 1983; Weinstein, 1980). 

Weinstein gjorde en undersökning där han lät studenter göra en skattning om hur deras 

framtida liv skulle komma att se ut när det gäller faktorer som äktenskap, arbete, lön och 

hälsa. Det visade sig att det fanns en generell tendens där studenterna trodde sig ha större 

chans till ett bättre framtida liv än sina klasskamrater. En kognitiv förklaring till detta kan 

vara att individen jämför sig med en orealistisk stereotyp av en person som inte anstränger sig 

för att förbättra sin situation och då ser den egna individens framtidssituation bättre ut än 

genomsnittets. I en tidigare studie undersöktes orealistisk optimism och hälsa. I studien fick 

deltagarna skatta sin egen sårbarhet och risk av att drabbas av olika sjukdomar, influensa, 

cancer, diabetes, högt blodtryck etc. Det bekräftades att individer ser sig mindre mottagliga 

för dessa åkommor än människor i allmänhet (Weinstein, 1987).  

 

 

Illusionen av osårbarhet 
 

Människans tendens att överskatta positiva händelser och underskatta negativa kan ställa till 

bekymmer. Studier har visat att en generell uppfattning är att individer anser sig vara 
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förskonade från negativa händelser och att detta är ett fenomen som drabbar andra i större 

utsträckning än en själv. Denna tendens benämnde Perloff och Fetzer (1986) som en illusion 

av osårbarhet. Individer som har en illusion av osårbarhet kan utsätta sig själv för större risker 

än de individer som inte överskattar sin egen förmåga. Genom att inte se sin egen sårbarhet 

behöver dessa individer inte heller vidta några förebyggande åtgärder vilket leder till ökad 

risk. Burger och Burns (1988) undersökte hur sexuellt aktiva unga kvinnor skattade 

sannolikheten i att de själva skulle bli oönskat gravida inom ett år. Deltagarna fick även delge 

hur ofta de använde sig av vissa preventivmedel samt göra en skattning på om de trodde att 

andra unga kvinnor skulle bli gravida inom samma år. Resultatet visade att deltagarna ansåg 

att det var tre gånger så stor risk att andra kvinnor skulle bli gravida inom ett år. De kvinnor 

som ansåg sig mindre sårbara var även de som använde osäkrare preventivmedel och utsatte 

sig för större risker. Att konfronteras med verkligheten och de faror som finns kan skapa 

ångest och det är lättare att applicera känslan av fara på andra individer för att reducera sin 

egen oro, genom att tänka att ”det inte händer mig”. Illusionen av osårbarhet har visat sig 

hänga ihop med hur mycket kontroll en individ anser sig ha på sin situation och vid upplevd 

kontroll ökar illusionen (McKenna, 1993).   

 

 

Tredjepersoneffekten 
 

Att tro att andra påverkas av massmedia mer än den egna individen är en tendens som 

benämns som tredjepersoneffekten. Tredjepersoneffekten är vanligt förekommande när det 

gäller massmedial påverkan då individer uppfattar att andra människor faller offer för 

påtryckningar i högre utsträckning än de själva (Davison, 1983). Brosius och Engel (1996) 

fann att tredjepersoneffekten är större när det gäller reklamannonser än det som sägs i 

nyhetssammanhang vilket kan bero på att människor har lägre tilltro till annonser än vad de 

har för nyhetsprogram. Tredjepersoneffekten är nödvändig då den hjälper individen att 

behålla en positiv syn och kontroll över eventuella negativa händelser. När individen känner 

sig sårbar för övertalning och negativa händelser är också risken för att påverkas som störst. 

Det är svårt för individen att inte påverkas av tredjepersoneffekten på grund av att 

uppfattningen är stabilt rotad i människans kognitiva medvetande (Douglas & Sutton, 2004). 

Något som däremot kan få tredjepersonseffekten att minska är om en person jämför sig med 

någon de identifierar sig med och den kan försvinna helt om jämförelsen gäller en närstående 

(Duck & Mullin, 1995). 

 

 

Konsekvenser av orealistisk optimism och överdrifter av sin egen förmåga 

 

Baumeister (1989) utgick ifrån att illusioner är positiva och en låg illusion ger en mer 

realistisk syn och en lätt överdriven illusion av sig själv är bra. En för korrekt självbild kan 

leda till psykisk ohälsa och även depression. Däremot kan en för stor överdrift av sin egen 

förmåga orsaka problem som gör att individen tar sig an för stora och komplicerade 

utmaningar som individen sen inte kan leva upp till. En individ med en stor illusion kan 

utsätta sig för en större risk att bli manipulerad av exempelvis försäljare då de (med känslan 

av att vara skyddad mot manipulation) kanske går in i en diskussion och får med sig någon 

vara hem vilket de inte hade för avsikt. Fortfarande med illusionen i behåll om att de inte kan 

bli lurade. Däremot skulle en person med låg illusion eller realistisk självbild vara mer 

misstänksam och kanske undvika sådana situationer där de skulle kunna råka ut för 

manipulation. De skulle inte gå in i en diskussion med en försäljare utan gå därifrån istället.  
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Forskning har visat att det är de minst kompetenta personerna som överskattar sina förmågor 

mest. Kruger och Dunning (1999) ville undersöka detta genom att testa studenter på olika 

förmågor; grammatik, logiskt resonemang och även humor. Hypotesen var att de flesta 

deltagarna skulle överskatta sina egna resultat, och forskarna trodde att de som hade ett sämre 

resultat skulle vara ovetande om detta. Resultatet visade att på varje frågeområde där 

försökspersonerna presterat sämst var också den individuella överskattningen av den egna 

förmågan störst. De deltagare som överskattade sig minst var också de som presterade bäst på 

testet. Förklaringen till detta, tror Kruger och Dunning kan bero på att de kognitiva förmågor 

som används för att lyckas med en uppgift är samma förmågor som krävs för att göra en 

bedömning av sin egen prestation.  

Ett sätt att rättfärdiga sitt risktagande beteende kan vara att bagatellisera risken genom att 

påstå att det inte kommer att utgöra någon fara för den egna individen. Är en individ utsatt för 

en risk desto mer benägen är han eller hon att försöka bortförklara sin utsatta situation och det 

obehag detta kan komma att medföra (Lehman & Taylor 1987). Lehman och Taylor gjorde en 

studie i ett jordbävningsdrabbat område i Kalifornien för att undersöka just detta. Det visade 

att de människor som bodde i säkra byggnader ansåg att risken för jordbävning var större än 

de människor som bodde i mindre säkra byggnader. Individerna i de mindre säkra 

byggnaderna kunde bortförklara den risk det medför att bo i ett jordbävningsdrabbat område 

genom att hävda att ”det händer inte här” eller ”det drabbar inte oss”.   

 

 

Manipulation och reklam 
 

Varje dag kommer de flesta individer i kontakt med mängder av reklam i olika former som 

framställs i diverse medier. Människor är mer sårbara för manipulation än vad de själva tror 

och det är när en individ är som mest bekväm i en situation som påverkan är som störst. De 

individer som påverkar andra mest är inte den typiska säljaren, utan en individ som är mer 

förtroendeingivande. De som har en illusion av osårbarhet bör vara de som kan ha större 

benägenhet än genomsnittet att faktiskt påverkas av försäljare och reklam. Eftersom de inte 

kan förutse sin egen risk att bli manipulerade kanske de inte förhåller sig lika avvaktande till 

en försäljare. Individen kan gå in i en diskussion med försäljaren och komma hem med varor 

han eller hon inte haft för avsikt att köpa. En individ som är medveten om han eller hon kan 

bli lurad är kanske mer försiktig och undviker att ta en diskussion med en försäljare av just 

den orsaken (Levine, 2003). 

Forskning har också visat att illusionen av osårbarhet förekommer inom området av 

psykologisk manipulation, där de flesta ser sig som mindre sårbara än genomsnittet för att bli 

manipulerade (Hansen, Thomsen, Wallin, & Yakimova, 2010; Levine, 2003). Övertalnings-

metoderna är oftast desamma oavsett vem som är målet för övertalningen och vem som utövar 

dem. Övertalningen är som mest effektiv när den följer vissa psykologiska regler t ex genom 

att följa olika strategier och principer som har stor inverkan på människor vid 

övertalningsförsök (Levine, 2003).  

En säljare kan med rätt taktik höja priset på en vara avsevärt men det är av största vikt att 

priset inte överstiger referenspriset. Referenspriset är det pris som en individ förväntar sig att 

en vara kostar eller anser är rimligt. Referenspriset kan variera med avseende på saker som 

tillexempel kvalitet beroende på hur mycket köparen anser att varan är värd. Ett högre pris på 

en vara kan få köparen att känna att det som inhandlas är av mycket god kvalitet och kommer 

att hålla längre än en något billigare vara av samma sort som ligger under referenspriset. 

Köparen kan av detta skäl vara villig att betala lite mer. Däremot om det skulle tillkomma en 

ytterligare avgift utöver referenspriset är det svårare för köparen att acceptera affären då det 



4 

 

 

framstår som en förlust. Det gäller för säljaren att ge köparen känslan av att göra en vinst och 

inte någon ren förlust för att på ett effektivt sätt få sina varor sålda (Levine, 2003). 

 

 

Påverkanstrategier 
 

Med hjälp av olika strategier kan övertalning bli enklare och personer kan bli påverkade att 

agera på ett visst sätt. Enligt Cialdini (2005) finns det olika principer som gör det lättare att 

genomföra övertalning. En av dessa olika principer är förpliktelser och konsekvens som 

innebär att när individen väl har tagit ställning i en fråga uppkommer känslan av ett krav att 

agera enligt sitt åtagande. Har man tagit ställning och bestämt sig för att exempelvis skänka 

pengar till en välgörenhetsorganisation, gör åtagandet att individen känner en inre förpliktelse 

att fortsätta skänka pengar till organisationen. En annan av Cialdinis principer är knapphet 

som betyder att det som säljs eller erbjuds bara finns av ett begränsat antal eller under en 

begränsad tid, till exempel först-till-kvarn anbud. Detta kan locka individer att anta 

erbjudandet eftersom man annars riskerar att bli utan. En vara som är begränsad inom tid eller 

antal kan signalera budskapet att det är bäst att slå till på en gång. 

Low ball-tekniken innebär att försäljaren lägger sig långt under referenspris från början för 

att locka köpare och har som mål att arbeta sig tillbaka och över det priset vilket leder till att 

det blir dyrare än vad kunden från början trodde. Detta är en teknik som är vanligt 

förekommande inom tillexempel bilhandeln. Det ursprungliga priset på bilen är lågt och 

lockande för köparen men det slutgiltiga priset blir avsevärt mycket högre. Det tillkommer 

extrakostnader kunden inte förutsett, luftkonditionering, el-hissar, vinterdäck och liknande. 

Individer har ett behov av att vara konsekventa i sina handlingar vilket gör att köparen ofta 

genomför hela affären trots det högre priset (Cialdini, Cacioppo, Bassett, & Miller, 1978). 

Inkonsekvens mellan tanke och handling skapar obehag hos individen som försöker minska 

den känslomotsättning som uppstår genom att ändra åsikt, attityd eller handling. Människor 

vet att det är farligt att röka men fortsätter ändå. För att minska dissonansen som uppstår i det 

inkonsekventa beteendet kan det bortförklaras med att det inte är lika skadligt att röka i 

mindre mängder (Festinger, 1957). 

 

 

Informationsbearbetning och kognitiva behov 
 

Petty, Cacioppo och Goldman (1981, Petty & Cacioppo, 1984) utarbetade en modell som 

kallas Elaboration Likelihood Model (ELM). Det finns två vägar till övertalning, den centrala 

och perifera. Informationen processas den centrala vägen om mottagaren är motiverad av att 

granska fakta och förstår budskapet i det som sägs. Engagemanget hos individen är större och 

det är mer sannolikt att bearbetningen blir noggrann och mer omsorgsfull den centrala vägen 

än via den perifera. All annan information som inte bearbetas den centrala vägen tas in via 

den perifera vägen. Om mottagarens intresse för budskapet är obetydligt leder det till att 

engagemanget blir svagare och bearbetningen ytlig. Enligt modellen behandlar individer 

omedelbart mottagande information och intresset i det som sägs avgör vilket sätt 

informationen bearbetas på. 

 

Need for cognition. Cohen, Stotland och Wolfes (1954) forskning har visat att individer har 

olika kognitiva behov. Vissa uppskattar större utmaningar som kräver mer tankeverksamhet 

än andra, att fundera kring problem, eller delta i intellektuella diskussioner, granska och 

analysera argument. Andra individer försöker undvika situationer där det krävs intellektuella 
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utmaningar och tänker inte gärna mer än situationen kräver. Cohen, Stotland och Wolfe 

benämnde detta som ”need for cognition” (NFC) och menar att det finns individer som har ett 

högt behov av NFC respektive lågt. Cacioppo och Petty (1982) vidareutvecklade detta och 

skapade ett instrument för att mäta olika individers NFC. De visade att individer som har ett 

högt NFC bearbetar informationen den centrala vägen där argumenten och budskapet i det 

som förmedlas granskas och analyseras vilket dessa individer finner tilltalande. Individer med 

ett lågt NFC bearbetar informationen via den perifera vägen och lägger inte ner energi på 

tankeverksamhet och granskande av argument. Om en individ är mer mottaglig för 

information via den centrala vägen sker påverkan bäst genom budskapet i sig med 

förutsättning att budskapet är korrekt och bearbetas noggrant. Perifer påverkan handlar mer 

om vem som förmedlar budskapet och även hur informationen läggs fram. Vill man 

åstadkomma en attitydförändring hos en individ bör påverkan ske den centrala vägen eftersom 

det ger en mer bestående effekt än påverkan via den perifera vägen (Haugtvedt, Petty, & 

Cacioppo, 1992; Haugtvedt, Petty, Cacioppo, & Steidley, 1988; Petty & Cacioppo, 1984).  

 

 

Denna studie 
 

Illusionen av osårbarhet är endast en illusion och när individen väl utsätts för en manipulativ 

situation brister den. Efter en sådan händelse utvecklar individen ett framtida motstånd mot 

nya manipulationer (Sagarin, Cialdini, Rice, & Serna, 2002). Om företagen skulle vara ärliga 

med det slutgiltiga priset samtidigt som försäljningsstatistiken skulle vara oförändrad, vore 

dessa typer av manipulationstekniker överflödiga (Cialdini, 2005; Cialdini et al., 1978). Att 

sprida information till individer om att en illusion av osårbarhet kan öka manipulationsrisken 

kan det även hjälpa till att hindra den typen av händelser. Forskning tyder på att ju större 

illusion av osårbarhet en individ har desto mindre skyddar man sig vilket också bör 

förekomma inom reklam och försäljning (Burger & Burns, 1988).  

Människor i olika sammanhang överskattar sig själva, de har höga illusioner, vilket kan 

leda till ett ökat risktagande även när det kommer till konsumtion (Baumeister, 1989). Det har 

visats att människor ser sig själva som mindre sårbara i övertalningssammanhang och att det i 

större utsträckning är något som drabbar andra (Davison, 1983). Detta kan leda till en ökad 

risk då individen kanske inte anser att det är nödvändigt med någon närmare granskning av 

budskapet. Den granskning av budskapet bör ske den centrala vägen vilket individer med hög 

NFC är benägna att göra (Cacioppo & Petty, 1982). Kruger och Dunning (1999) har visat att 

de som överskattar sig mest är de som presterar sämst. Det kan tänkas vara så att de individer 

som överskattar sig själva, och ser sig som osårbara fast de inte är det, är mindre benägna att 

bearbeta ett budskap. I de fall där low-ball tekniken använts kan manipulation motverkas 

genom att mottagaren granskar innehållet i budskapet den centrala vägen, granskar fakta och 

reflekterar över vad som egentligen sägs.  

Vi vill med denna studie visa att reklammakare kan göra sig själva en otjänst genom att 

använda low-ball tekniken. Genom att sätta ett pris långt under referenspris (ex; köp en 

telefon för en krona) kan konsumenten uppfatta att denna vara är mindre prisvärd än någon 

annan med ett högre pris, ett försök att dölja det riktiga priset vilket inte gör det hela till någon 

bra affär. 

Syftet med studien var att undersöka om de individer som uppfattar sig mindre sårbara än 

genomsnittet var de som i högre utsträckning blev manipulerade av reklam. För att undersöka 

syftet utgick undersökningen från följande hypoteser: 

1. a) Det finns en illusion om osårbarhet hos deltagarna.   
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 b) Det finns en tredjepersoneffekt hos deltagarna. 

2. Individer med hög illusion om osårbarhet är mer påverkbara för manipulation än 

individer med låg illusion om osårbarhet.  

 

3. Individer med hög NFC granskar annonserna mer och är mer kritiska i 

förhållningssättet än individer med låg NFC.  

4. Individer med hög illusion om osårbarhet och låg NFC är de som blir mest påverkade.   

5.  En annons som använder sig av low-ball tekniken upplevs mer manipulativ än en 

reklamannons där den förekommer. 

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Ett tillgänglighetsurval gjordes huvudsakligen bland studenter från en högskola i en 

mellanstor stad i Sverige. Två föreläsningar besöktes där studenterna ombads att fylla i 

enkäten och resterande enkäter fylldes i av andra studenter och övriga personer som vistades 

på högskolans bibliotek. Av de 225 enkäter som delades ut deltog sammanlagt 183 studenter 

och övriga personer (122 kvinnor, 57 män och 4 som inte uppgav sitt kön), vilket gav ett 

externt bortfall på cirka 6 procent. Deltagarnas ålder varierade mellan 19 – 54 år (M = 26.98. 

SD = 7.14), med en median på 24 år. Deltagarna slumpades in i tre olika betingelser med hjälp 

av block randomisering. Den första betingelsen bestod av 58 deltagare (varav 35 kvinnor och 

23 män, medianålder 23 år), i den andra var det 60 deltagare (varav 39 kvinnor och 21 män, 

medianålder 24 år) och i den tredje betingelsen deltog 61 studenter (varav 48 kvinnor och 13 

män, medianålder 24 år). Det var sex stycken av enkäterna som ej var fullständigt ifyllda men 

den information som fanns att tillgå ingick ändå i analysen av materialet, ingen ersättning 

utgick.  

 

 

Material 
 

Undersökningen var en enkätstudie bestående av tre mätinstrument i samma enkät. Den första 

delen av enkäten bestod av ett frågeformulär och ett tillhörande reklamblad i tre olika 

versioner. Frågeformuläret var likvärdigt för alla tre annonsversionerna och innehöll 19 

egenkonstruerade frågor om uppfattningen om annonsen och erbjudandet, 18 frågor om NFC 

och 16 frågor om illusionen om osårbarhet och tredjeperson effekten varav de två senaste är 

etablerade instrument. Somliga individer hävdar att de inte faller för säljares påtryckningar 

och manipulationer medan andra är medvetna om att de är lättpåverkade och därför skyddar 

sig mot detta. Resonemanget kring denna studie har varit att de individer som har ett högt 

NFC är mer benägna att bearbeta budskapet i en reklamannons och borde vara mindre 

mottagliga för manipulation. Individer med lågt NFC uppskattar kanske inte att granska en 

reklamannons av denna typ lika noggrant och borde då vara mer mottagliga för manipulation. 

En mellangruppsdesign där tre olika versioner av en reklamannons användes för att 

undersöka syftet. De tre olika versionerna hade olika sätt att presentera priserna för produkten 

på, version nummer ett var originalannonsen från operatören, i version nummer två lyftes det 

finstilta fram mer synligt och i den tredje versionen gavs ett prisexempel på hur mycket det 

skulle kosta kunden att anta erbjudandet. Deltagarna ombads granska annonsen och skatta hur 
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positiv man var till både annonsen som helhet och erbjudandet i sig. Reklamannonsen vi 

använt oss av är en annons från mobiltelefonoperatören Tre (som har gett sitt medgivande till 

att vi använder oss av deras annons) med ett erbjudande där man får en telefon med på köpet 

om man tecknar ett abonnemang. Vi har fått hjälp av reklambyrån One Stockholm att göra 

ytterligare två versioner av denna reklam för att kunna testa våra hypoteser.  

 

Reklamversionerna. Den första versionen av reklamen var en original version som använts 

i en verklig kampanj med ett erbjudande på ett billigt abonnemang då man fick en 

mobiltelefon på köpet i enlighet med den s.k. low-ball tekniken (Cialdini et al., 1978). Du får 

telefonen på köpet och utlovas ett lågt pris på abonnemanget, 49 kr i månaden som du kan 

ringa, messa och surfa för samt att minutkostnaden är 0.39 kr/minut. I det finstilta framgår 

sedan att kunden förbinder sig 24 månader, det tillkommer en aktiveringsavgift på 250 kr och 

att den minsta totalkostnaden på 24 månader som du kan ringa för är 1176 kr. I den andra 

versionen av annonsen har vi lyft fram det finstilta (minsta totalkostnad för 24 månader, 1426 

kr inklusive aktiveringsavgift (250 kr) samt 0.39 kr/min i samtalskostnad) så det framkommer 

tydligare i annonsen vad det är kunden förbinder sig till.  

I den tredje versionen framgår att mobilen ingår i erbjudandet men istället för att visa den 

låga månadskostnaden på 49 kr har vi ett prisexempel på vad det faktiskt kostar att ringa med 

detta erbjudande på en månad. Detta fiktiva pris, 305 kr/mån gäller om du som kund ringer 10 

samtal per dag där samtalet pågår i 10 minuter, inklusive abonnemangsmånadskostnaden på 

49 kr/mån. Prisexemplet i annonsen var markerat med en asterisk, 305 kr/mån*, 0.39kr/min 

där detta prisexempel förklarades i den finstilta texten.  

 

Skattning av reklamannonsen. De frågor som handlade om annonsen och erbjudandet var 

egenkonstruerat och baserades på Råströms (2007) instrument. Deltagarna fick skatta 

intrycket av annonsen och erbjudandet på en Likert-skala som gick från 1 (Instämmer inte 

alls) till 7 (Instämmer helt), där svaren skulle skrivas in på en tom rad. Exempel på frågor var: 

”Det är ett bra pris på detta abonnemang”, ”Är det troligt att du skulle anta erbjudandet” och 

”Jag skulle gärna vilja teckna detta abonnemang”. För att mäta hur positivt deltagarna ställde 

sig till erbjudandet skapades ett index av fem frågor. De handlade om vad deltagarna tyckte 

om erbjudandet och skattades på en sjugradig skala som gick från att vara mycket negativ till 

mycket positiv till erbjudandet (Cronbach´s  = .84)./ Två öppna frågor fanns med; en där 

deltagarna skulle skriva en uppskattad summa för hur mycket de var villiga att betala för 

telefonen och den andra där de skulle skatta hur mycket de ringer för på 24 månader inklusive 

abonnemang.  

  

Need for cognition. För att mäta en individs behov av att använda sin kognitiva förmåga att 

granska ett budskap använde vi oss av Cacioppo, Petty, och Feng Kaos (1984) reviderade 

skala av NFC som innehåller 18 frågor, nio av frågorna var skalvända. Instrumentet är på 

engelska men översattes till svenska av försöksledarna med hjälp av back translation metoden 

(Triandis & Berry, 1980). Deltagarna skulle skatta sin kognitiva förmåga med hjälp av en 

femgradig Likert skala, 1 (Inte alls som jag), 2 (Ganska olikt mig), 3 (Osäker), 4 (Ganska 

beskrivande för mig), 5 (extremt beskrivande för mig). Exempel på frågor var: ”jag finner 

tillfredställelse i att fundera intensivt eller under lång tid”, ”möjligheten att förlita mig på min 

förmåga att tänka för att komma fram i livet tilltalar mig” och ”abstrakt tänkande tilltalar mig” 

(Cronbach´s  = .70). 

 

Illusionen av osårbarhet. Det sista mätinstrumentet i enkäten var ett instrument som 

Levine (2003) tagit fram för att undersöka illusionen av sårbarhet i sammanhanget av 
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påverkan av psykologisk manipulation. Levine började med att ta reda på i vilken 

utsträckning vissa personlighetsegenskaper var relaterade till människors sårbarhet att 

manipuleras. De egenskaper som bedömdes att starkt relateras till förmågan att stå emot 

manipulation användes sedan som instrument för att mäta hur sårbara människor uppfattar sig 

vara jämfört med andra vuxna av samma kön och ålder. Personlighetsegenskaperna skattades 

på en skala från 1 (mycket mindre än genomsnittet) till 7 (mycket mer än genomsnittet) med 

16 frågor varav åtta var skalvända (Cronbach´s   = .75). Efter skalvändningen var höga svar 

på skalan lika med att individen skattade sig mindre sårbar. Exempel på 

personlighetsegenskaper var ”att vara lättlurad” och ”att vara medveten om olika bedrägeri 

metoder”. Samma skala användes för ytterligare två frågor (”att påverkas av försäljare” och 

”att påverkas av reklam”) som användes för att mäta tredjepersoneffekten. Ett index skapades 

av Levines (2003) mätinstrument där deltagarna skattade hur sårbara de var för manipulation i 

förhållande till genomsnittet. 

 

 

Procedur 
 

Datainsamlingen skedde vid två föreläsningar, en klass med psykologistudenter som läser 

första året och en klass med marknadsföringsstudenter besvarade ca 25% av enkäterna. 

Utöver de insamlingstillfällena delades resterande enkäter ut manuellt av försöksledarna i 

högskolans bibliotek samt närliggande lokaler. Samtliga deltagare informerades om att 

studien handlar om hur vi uppfattar reklam och personlighet, generellt. Enkäten medföljdes av 

ett missivbrev där de deltagande informerades om de forskningsetiska principerna, att det var 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som de helst önskar och anonymitet 

utlovades(Vetenskapsrådet, 2002). Innan enkäterna delades ut delades de tre versionerna in i 

en slumpmässig ordning med hjälp av en randomizer. Första sidan av enkäten bestod av ett 

missivbrev där en generell förklaring till syftet med undersökningen gavs samt de 

forskningsetiska principerna. Enkäten tog drygt 10 minuter att fylla i och när deltagarna 

besvarat enkäten tilldelades de ett brev där det huvudsakliga syftet med studien, mer 

detaljerat, framgick samt kontaktuppgifter (till försöksledarna) vid eventuella förfrågningar. 

Deltagarna tackades för sin medverkan.  

 

 

Resultat 

 

 

Illusion av osårbarhet  
 

Vid mätningarna av illusionen av osårbarhet varierade skattningarna från 2.93 och 5.86 med 

en median på 4.60. De individer med poäng högre än 4 på Levines mätinstrument såg sig 

själva som mindre sårbara än andra vuxna av samma kön och ålder. För att testa vår första 

hypotes 1 a) gjordes ett one sampel T-test. Testet visade att deltagarnas skattningar att stå 

emot manipulation var signifikant högre (M = 4.54, SD = 0.61) än skalans mittpunkt (4) 

t(176) = 11.78, p < .001. Detta gav stöd åt första antagandet i hypotes 1 a), en förekomst av 

illusionen av osårbarhet. En envägs ANOVA utfördes för att se om det fanns någon skillnad 

gällande illusionen av osårbarhet, mellan män (M = 4.73, SD = 0.63) och kvinnor (M = 4.46, 

SD = 0.59) F = (1, 175) = 7.91, p = .005, η
2 

= .96. Testet visade att det fanns en signifikant 
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skillnad mellan könen med avseende på illusionen av osårbarhet, män såg sig själva som 

mindre sårbara än kvinnor. 

 

Tredjepersoneffekten generellt. För att testa hypotes 1 b), om det förekom någon generell 

tredjepersoneffekt bland deltagarna gjordes två one sampled T-test. De två frågor som 

användes till detta syfte var tagna från Levines (2003) mätinstrument. När det gällde 

tredjeperson effekten gällande reklam, varierade deltagarnas skattningar mellan 1-7 med en 

median på 5. T-testet visade att deltagarnas skattningar, att andra påverkades signifikant mer 

av reklam än de själva var signifikant högre än skalans mittpunkt (4), (M = 5.20, SD = 1.26, 

t(176) = 54.82, p < .001).  Det visade också att andra påverkas mer av försäljare än de själva 

(M = 5.49 , SD = 1.30, t(176) = 56.31, p <.001). Skattningarna varierade mellan 1-7 med en 

median på 6. Detta  gav stöd åt vår hypotes 1 b) att det förekom en tredjepersoneffekt.  

Ett independent sampled T-test utfördes för att se om det förekom några eventuella 

könsskillnader. Testet visade inte på några signifikanta skillnader mellan kvinnor (M = 2.57, 

SD = 1.27) och män (M = 2.36, SD = 1.35) när det gällde att andra påverkades mer av 

försäljare, t(175) = 0.99, p = ns. Inte heller när det gällde om kvinnorna (M = 2.90, SD = 1.29) 

och männen (M = 2.54, SD = 1.18) trodde att andra påverkades mer av reklam än de själva, 

t(175) = 1.66, p = ns. 

 

Tredjeperson effekten för studiens reklamversioner. För att se om det fanns någon 

tredjeperson effekt när det gällde denna studies reklamannons fick deltagarna skatta om de 

ansåg att reklamens utformning i den här studien skulle öka deras egna eller andras intresse 

för gällande abonnemang. Ett paired sampled T-test visade att deltagarna skattade att andra 

påverkades signifikant mer (M = 3.8, SD = 1.75) än de själva (M = 2.3, SD = 1.54) av 

enkätens reklam t(178) = -11.20, p < .001. En envägs ANOVA utfördes för att se om det 

fanns några könsskillnader men effekten var inte signifikant, F(1, 16) = 1.18, p = ns.  

 

 

Påverkan 
 

För följande analyser delades deltagarna in i grupper efter medelvärdet, hög respektive låg, 

utifrån Levines index och NFC. Ett medelvärde på 4.29 och under (gällande illusionen av 

osårbarhet) tillhörde gruppen låga och över 4.29 höga. NFC skattningarna grupperades in på 

följande sätt, hög (M = 3.39 och över) och låg (M = 3.39 och under).  
 

Manipulationsgrad utifrån en individs NFC. För att testa hypotes 2 gjordes flera 2 (NFC 

hög/låg) x 2 (illusion av osårbarhet, hög/låg) x 3 (reklamversion 1, 2, 3) ANOVOR.  De 

visade hur deltagarna ställde sig till erbjudandet och annonsen samt hur uppriktig de tyckte att 

annonsen var, i förhållande till om de var höga eller låga i NFC och illusionen av osårbarhet. 

Inga signifikanta effekter förekom och därmed fick hypotes 2 inte stöd.  

 

Granskande av det finstilta och kritiskt förhållningssätt, generellt. Två envägs ANOVOR 

gjordes för att testa hypotes 3, om en individs NFC kan tänkas spela in i hur noggrant man 

läser en annons, det finstilta och förmågan att tänka kritiskt. Det visade att det fanns en 

signifikant skillnad om man var hög eller låg i NFC och om man läser det finstilta i en 

annons, F(1, 169) = 8.08, p = .005, η
2
 = 0.18. Individer med hög NFC (M = 5.02, SD = 0.24) 

läste i större utsträckning det finstilta i en annons än individer med lågt NFC (M = 4.08, SD =  

0.23). ANOVAN som visade hur kritisk en individ var i sitt förhållningssätt och om denne var 
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hög (M = 5.14, SD = 0.13) eller låg (M = 4.71, SD = 0.13) i NFC var också signifikant, F(1, 

168) = 5.44, p = .021, η
2 

= .03, vilket styrker hypotes 3. 

Granskande av det finstilta och kritiskt förhållningssätt i denna studie. För att se om en 

individs NFC hade någon inverkan på hur noggrant man läste det finstilta i den här studiens 

reklam gjordes en 2 (NFC, hög/låg) X 3 (reklamversion 1, 2, 3) ANOVA. Testet visade att det 

fanns en signifikant skillnad mellan individer med hög (M = 5.02, SD = 2.1) och låg NFC (M 

= 4.08, SD = 2.24) med avseende på hur mycket de granskade de finstilta i en annons, 

generellt F(1, 165) = 8.90, p = 003, η
2 

= .48. De individer som hade höga poäng gällande 

NFC läste en annons av denna typ mer noggrant än en individ som hade ett lågt behov av 

NFC. Det förekom även en signifikant skillnad mellan reklamversionerna, F(2, 165) = 4.73 p 

= .01, η
2
 = .05 och om man granskade det finstilta. Ett uppföljande post hoc test med 

Bonferroni visade att skillnaden mellan reklamversionerna fanns mellan reklamversion 1, som 

var originalet (M = 3.97, SD = 0.29) och 3, den med det fiktiva prisexemplet (M = 5.21, SD = 

0.28). De individer som fått reklamversion 3 som skulle motsvara det mest ”ärliga” priset 

granskade det finstilta mer än individerna som fått de andra reklamversionerna. Inga andra 

interaktionseffekter var signifikanta. När det kom till hur kritiska deltagarna ansåg sig vara i 

sitt förhållningssätt visade 2 (NFC, hög/låg) X 3 (reklamversion 1, 2, 3) ANOVAN att det 

fanns en signifikant skillnad om en individ var låg (M = 4.71, SD = 1.12) eller hög (M = 5.14, 

SD = 1.27) i NFC och hur kritisk man var i sitt förhållningssätt, F(1, 164) = 5.01,  p = .027, η
2
 

= .03. De individer som hade låg NFC ansåg sig vara mindre kritiska än individer med hög 

NFC. Inga andra signifikanta effekter förekom. 

 

Deltagarnas inställning till reklamen. En envägs ANOVA visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan vilken version av reklam som deltagarna förhöll sig mest positiv 

till, F(2,176) = 7.65, p < .001, η
2 

= .92. En post hoc analys med Bonferroni visade att den 

enda signifikanta skillnaden låg mellan version 1 (originalversionen) (M = 3.77, SD = 1.32) 

och version 3 (det ”ärliga” exemplet) (M = 2.80, SD = 1.27). Deltagarna förhöll sig alltså 

mest positiva till den första versionen som också var originalversionen med low-ball tekniken. 

De deltagare som fått reklamversion 1 (originalversionen) uppfattade annonsen som mest 

uppriktig (M = 3.10, SD = 0.17) och de som fått version 3 (det ”ärliga” exemplet) uppfattade 

den minst uppriktig (M = 2.78, SD = 0.16). 

För testa hypotes 4 och 5, hur manipulativ deltagarna uppfattade reklamen utfördes en 2 

(NFC hög/låg) X 3 (reklamversion 1, 2 3) samt en 2 (NFC hög/låg) X 2 (illusion hög/låg) X 3 

(reklamversion 1, 2, 3) ANOVA. Inga signifikanta effekter förekom och därmed bekräftades 

varken hypotes 4 eller 5. En Pearson korrelationsanalys mellan NFC, illusion, attityd till 

erbjudande och annons visade ett positivt samband mellan NFC och erbjudandet i den tredje 

reklamversionen (r (N = 54) = .289, p = .034), vilket innebar att de individer med hög NFC 

var mer positiva till den reklamversion där mest information presenterades och mer 

tankearbete krävdes. Det förekom inga andra signifikanta relationer.   

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka om de individer som ser sig mindre sårbara än 

genomsnittet för manipulation är de som påverkas mer. En replikation gjordes på Levines 

(2003) och Hansen et al:s., (2010) forskning om illusionen av osårbarhet. Studien kunde 

påvisa förekomsten av illusionen av osårbarhet och tredjepersoneffekten i enlighet med 

Levine (2003) och Davisons (1983) tidigare forskning.  Tredjepersoneffekten förekom både 

generellt sett och i denna studie (hypotes 1) då deltagarna trodde främst att andra individer än 
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de själva skulle påverkas av både försäljare och reklamen. Däremot lyckades vi inte påvisa att 

föreställningen av att vara osårbar ökar risken för att bli manipulerad. Det framkom även av 

resultatet att individer med ett större behov av att tänka i högre utsträckning granskade en 

annons mer noggrant och ansåg sig ha en större förmåga att tänka kritiskt än en individ med 

ett lågt behov av NFC (hypotes 3).   

Människor i allmänhet ser sig mer osårbara än genomsnittet för manipulation av reklam 

(Hansen et al., 2010; Levine, 2003). Unikt för den här studien till skillnad från den tidigare 

forskning vi replikerat var den könskillnad som påträffades när det gällde illusionen av 

osårbarhet. Resultatet visade att kvinnor såg sig närmare genomsnittet och männen skattade 

sin osårbarhet mycket högre. Inga andra signifikanta könsskillnader påträffades.  

Vi lyckades inte påvisa att individernas olika styrka på illusionen av osårbarhet (hög, låg), i 

kombination med NFC (hög, låg) hade någon effekt för hur påverkbara individerna var för 

manipulation. Inte heller kunde vår hypotes styrkas om att de individer som ser sig mindre 

sårbara än genomsnittet är de som påverkas i högre utsträckning av manipulation.  Här skulle 

man kanske haft ett annat mått på kritiskt tänkande istället för NFC för att skilja ut de 

individer som tror sig vara kritiska och de som faktiskt är det. Eftersom de instrument som 

angav mått på kritsikt tänkande var för dyra hade vi inte möjlighet att använda oss av dessa. 

Det närmaste vi kunde komma var NFC som anger hur mycket en individ uppskattar 

tankeverksamhet. En individ som uppskattar att tänka mycket borde enligt vår spekulation 

vara mer kritisk och granskande.   

Tre reklamannonser, med olika manipulationsgrad användes i studien. Reklamannonserna 

var professionellt gjorda av en reklambyrå för att de skulle kännas äkta för deltagarna.  Den 

första versionen var en originalversion som använts i en verklig kampanj baserad på den s.k. 

low-ball tekniken. I version nummer två var det finstilta framlyft så det tydligare skulle 

framgå för deltagaren vilka villkor som gällde. Den tredje och sista versionen hade ett fiktivt 

prisexempel på vad det skulle kosta att ringa med abonnemanget om man ringde 10 samtal á 

10 minuter om dagen för att visa ett mer ärligt pris. Det fanns en signifikant skillnad mellan 

de tre olika versionerna och hur positiva deltagarna var till erbjudandet. Den versionen som 

uppfattades som mest positiv var version 1, (originalversionen) följt av version 2 och minst 

positiva förhöll deltagarna sig till version 3. Detta resultat var tvärtemot våra förväntningar. 

Version nummer tre skulle framstå som det mest ärliga priset med minst 

manipulationstekniker och förväntades vara den mest omtyckta av de tre versionerna. Det var 

också version tre som deltagarna uppfattade som minst uppriktig, ironiskt nog. 

Konsumenterna kanske har vant sig att annonserna för mobiltelefoner ska se ut på ett visst sätt 

i enlighet med low-ball tekniken. Det ska ingå en ”gratistelefon” i erbjudandet och när det 

”ärliga” priset presenteras förväntas det kanske att det tillkommer ytterligare kostnader utöver 

305 kr/mån som i vår annons, då hamnar kunden långt över referenspriset redan vid första 

anblick. Deltagarna kanske inte läste annonsen tillräckligt noga, det kan ha skett 

missuppfattningar gällande priset för att de inte tog sig tid att granska det centrala i budskapet.  

Däremot fanns det som förväntat ett signifikant positivt samband mellan NFC och attityd 

till reklamversion 3. Detta tyder på att ju större behov en individ har för kognition desto mer 

positivt inställd förhöll sig individen till reklamversion 3 som också var den annons som 

krävde mest tankearbete. De individerna som uppskattar tankearbete lade ner mer tid på att 

granska annonsen (det finstilta) och förstod kanske att det var ett faktiskt exempel på vad det 

skulle kunna komma att kosta om man ringde tio samtal om dagen á tio minuter och att inga 

extra utgifter skulle tillkomma om man höll sig inom ramen för exemplet. Vi trodde att vid en 

snabb uppskattning av hur mycket man ringer för skulle de flesta individer se att de skulle 

hamna långt under det tilltagna priset. Efteråt insåg vi att det var ett häftigt prisexempel med 

för mycket samtalstid. Det är få individer som ringer tio samtal á tio minuter om dagen.  
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Validitet och reliabilitet 
 

Eftersom originalversionen av reklamen använt sig av low-ball tekniken, som ligger långt 

under referenspriset, trodde vi att den versionen skulle vara mest manipulativ av de tre 

versionerna. Det är för många människor självklart att det tillkommer merkostnader och att 

kostnaden kommer överstiga 49 kr/mån trots att det står att telefonen är ”gratis”. Resultatet 

gav stöd åt low-ball tekniken som reklambyrån använt sig av och verkar vara en produktiv 

metod för att få sin vara såld.  

Trots att vi fått hjälp av en reklambyrå att skapa ett reklamblad som ser högst verkligt ut 

har studien inte lyckats med att ta fram det pris som skulle framstå som det mest ärliga på ett 

bra sätt. Deltagarna tyckte tvärtom, att det mest dolda prisexemplet (low-ball tekniken) också 

var det mest tilltalande. En tänkbar anledning kan ha varit att prisexemplet gjort att deltagaren 

underskattat hur ofta de använder telefonen vilket har gett en insikt om att det skulle bli ännu 

dyrare för dem och det har påverkat attityden till annonsen. Det kan även tänkas att deltagarna 

uppfattade det ”ärliga” prisexemplet för komplicerat. Det kräver mer eftertanke och därför 

förhöll de sig kanske mer skeptiska till det. Det kan hända att deltagaren haft ont om tid när 

enkäten skulle fyllas i och då sker bearbetningen via den perifera vägen och deltagaren går 

miste om det centrala i budskapet. Fokus läggs då istället på att man får en telefon gratis och 

tilltalas därför av erbjudandet.   

Instrumentet vi använt oss av för att mäta NFC samt illusionen av osårbarhet är etablerade 

självskattningsformulär där deltagarna ska göra skattningar på sina personlighetsegenskaper 

och förhållningssätt vilket stärker studiens reliabilitet. En annan faktor som kan påverka 

resultatet är socialönskvärdhet som kan förekomma vid en studie av denna typ. Deltagaren 

gör ingen skattning av sig själv utan gör en skattning av hur han eller hon önskar att vara.  Vår 

enkät var relativt lång och kan ha uppfattas som betungande att fylla i vilket kan ha gjort att 

somliga ledsnat och inte tagits sig tid att fylla i hela enkäten, eller kryssat i på måfå. Att den 

delades ut i högskolans lokaler till studenter i ”farten” kan ha bidragit till att några inte tagit 

sig tid med att svara på enkäten. De studenter som satt kvar efter avslutad föreläsning hade 

själva valt att delta och därmed var de förmodligen mer motiverade och fokuserade på 

uppgiften. 

Att det i detta fall rörde sig om just mobiltelefoner kan också ha haft betydelse då många 

studenter föredrar enkla lösningar där de inte binder upp sig på ett abonnemang. Det är också 

svårt att ge ett ”ärligt” pris eftersom det är väldigt olika hur mycket varje individ ringer för. 

Det hade varit lättare med en vara med ett fast pris, likvärdigt för alla deltagare. Den 

professionellt gjorda reklamen vi fick tillgång innehöll just ett erbjudande med mobiltelefoner 

och det var därför vi använde oss av just denna annons. Om tidssituationen varit annorlunda, 

där mer tid fanns att tillgå, kunde insamlandet ha gjorts vid två separata tillfällen för att de 

deltagande inte skulle koppla ihop annonsen med personlighetsvariablerna. Det kan ha gjort 

att de var mer kritiskt inställda redan från början.  

Att deltagarna bestod till största delen av studenter kan ha påverkat den externa validiteten 

då studenter kanske är mer vana än andra att kritiskt granska det de läser. Däremot bör 

generaliserbarheten för illusionen av osårbarhet och tredje person effekten vara god då vi 

erhållit samma resultat som vid tidigare studier (Levine, 2003).  

 

 

 

 

 



13 

 

 

Framtida forskning 
 

Att individer tror att de inte är sårbara för reklam och att gemene man tror att andra mer än de 

själva påverkas av försäljare och reklam, lyckades vi påvisa i denna studie. Däremot fick vi 

inte stöd för vår hypotes när det gällde att de individer som har en illusion av osårbarhet var 

de som manipulerades i större utsträckning än andra.  

Svårigheten med att bevisa detta ligger till stor del i att hitta ett bra mått på någon form av 

kritiskt tänkande. Framtida forskning borde använda mer direkt mått på kritiskt tänkande. Ett 

exempel på ett relevant mått är BKT (bedömning av kritiskt tänkande). Tyvärr var det inte 

möjligt för oss att använda oss av detta mått då det krävs att användarna är certifierade eller 

legitimerade psykologer och dessutom fanns inte de ekonomiska möjligheter som krävdes då 

testet kostade pengar.  

Framtida forskning bör även välja att skilja insamlingstillfällena åt. Att vid ett tillfälle 

samla in frågorna om annonsen och reklamen och vid ett annat tillfälle 

personlighetsvariablerna. Det kan även underlätta att ha med en vara som kostar lika mycket 

oavsett hur mycket den används, en vara med ett pris på exempelvis 99 kr där det tillkommer 

porto och frakt på 50 kr kontra samma vara med ett totalpris på 149 kr.  

En förhoppning är att framtida forskning inom detta område lyckas påvisa att människor 

föredrar en vara utifrån en reklam utan manipulationstekniker, där det tydligt framgår från 

början vad det slutligen kommer att kosta. Det skulle ge konsumenten en effektiv ärlig reklam 

utan att någon skulle känna sig lurad.   
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