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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Kjell Ljungbo för tålmodig och 

engagerad hjälp under arbetets gång. Även ett stort tack till Ralph Dick som konstruktivt 

hjälpt oss med den statistiska delen av uppsatsen. 

 

Vi vill också tacka våra respondenter som bidragit med kritiska och konstruktiva synpunkter 

samt genom sitt deltagande möjliggjort denna uppsats.  

 

Slutligen vill vi tacka nära och kära som har stöttat oss under vårt arbete med uppsatsen. 

 

Stort tack! 

  



 
 

Sammanfattning 

Denna studie diskuterar Online Behavioral Advertising (OBA), vilken bygger på insamlad data om en 

persons internetbeteende. Fenomenet möjliggörs via cookies på webbsidor och sociala medier, vilka 

måste godkännas av användaren för att få tillgång till plattformen. Informationen används sedan av 

företag för att visa för användaren relevant reklam, så kallad Online Behavioral Advertising.  

 

Känslan av att vara övervakad på internet kan upplevas integritetskränkande, vilken forskning visar 

kan påverka köpintentionen hos konsumenter negativt. Hur denna påverkan skiljer sig mellan olika 

personlighetsdimensioner är inget som forskats om tidigare. Tidigare forskning har ägnats åt att 

undersöka korrelationen mellan personlighetsdrag och köpintention samt korrelation mellan OBA och 

köpintention generellt. Föga uppmärksamhet har riktats åt OBAs påverkan på denna köpintention för 

olika personlighetsdimensioner. Den här studien ämnar fylla detta forskningsgap genom att tillämpa 

den uppmärksammade personlighetsmodellen Big Five och således bidra till ny kunskap inom 

marknadsföringsområdet. 

 

Denna undersökning använder sig av en kvantitativ forskningsansats där en webbaserad 

enkätundersökning tagits fram för att testa studiens teoretiskt grundade hypoteser. Datan 

sammanställs i SPSS till deskriptiv statistik och Spearmans korrelationsanalys genomförs för att mäta 

en koppling mellan de hypotetiska länkarna mellan personlighetsdimensioner och OBAs påverkan på 

köpintention. 

 

Resultatet av studien visar att tidigare teorier angående OBAs påverkan på köpintention går att 

verifiera. Av den deskriptiva analysen går dessutom att se att OBAs påverkan på köpintention är 

större för män än kvinnor. Spearmans korrelationsanalys visar att OBAs påverkan på köpintentionen 

skiljer sig mellan personlighetsdimensionerna. En positiv korrelation går att utläsa mellan 

personlighetsdimensionerna Openness och Extraversion och påverkan av OBA. En negativ 

korrelation går att utläsa mellan personlighetsdimensionen Conscientiousness och påverkan av OBA.   



 
 

Abstract 
 

This study discusses Online Behavioral Advertising (OBA), which fundamentally consists of 

collected data about a person’s online behavior. The phenomena are made possible via the use of 

cookies on webpages and social media, which the user needs to accept to access the platform. The 

saved information is then used by firms to present targeted advertising, so called Online Behavioral 

Advertising. 

 

The feeling of being watched over/controlled on the internet might seem intrusive, which studies 

show may have a negative effect on consumers purchase intentions. How the effect varies between 

different personalities has not been studied before. Previous studies have focused on studying 

correlation between personalities and purchase intention and correlation between OBA and purchase 

intention. Little light has been shed on the effects of OBA for different personalities, to complete 

previous studies this study aims to find out more by using an acknowledged personality model named 

Big Five.  

 

This study uses a quantitative research approach, a web survey has been constructed to collect data 

and enable the composed hypotheses to be tested. The collected data is being analyzed in SPSS into 

descriptive statistics and Spearman rank correlation between the personality dimensions of the Big 

Five and the effect of OBA on purchase intention. 

 

The results show that previous theories about the effect of OBA on purchase intention can be verified. 

The descriptive statistics also show a significant higher effect of OBA on men than women. 

Furthermore, Spearman rank correlation shows that the effect varies between the personality 

dimensions of Big Five. A positive correlation was found between the dimensions Openness and 

Extraversion and OBAs effect, which means that persons scoring higher in these dimensions also has 

a higher effect of OBA on purchase intention. A negative correlation was found between the 

dimension Conscientiousness and OBAs effect, which means that persons scoring higher in this 

dimension is not significantly affected by OBA.   
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Begreppslista 

 

Big Data - informationslagring kring användares internetbeteende på hemsidor och sociala 

medieplattformar. 

 

Cookies - information som sparas av webbläsaren om ditt besök i syfte att förbättra webbplatsen för 

dig som användare.  
 
Online Behavioral Advertising - en modern teknik möjliggjord av Big Data som skräddarsyr vilken 

reklam som internetanvändaren får upp beroende på den information som finns lagrad. 

 

Big Five - en modell från 1980-talet vilken idag är ledande inom uppdelning av personlighetstyper. 

Modellen bygger på fem abstrakta personlighetsdimensioner som täcker det spektrum som kallas 

personlighet. 

 

Extraversion - benämningen på en av fem personlighetsdimensioner inom Big Five som beskriver 

extrovert, utåtgående och aktiv personlighet. 

 

Neuroticism - beskriver en personlighetsdimension inom Big Five som abstrakt benämns som en 

emotionellt instabil personlighet. 

 

Openness - den personlighetsdimension som beskriver en personlighet öppen för nya intryck, 

politiska som estetiska. 

 

Agreeableness - beskriver en personlighetsdimension vilken är medgörlig och hjälpsam mot sin 

omgivning i tron att omgivningen är lika hjälpsam tillbaka. 

 

Conscientiousness - beskrivs som den personlighetsdimension som abstrakt benämner arbetsamhet, 

driv och målinriktning. 

 

Theory of Planned Behavior - TPB, en modell som kopplar ihop en persons tankar med intention 

och beteende. Modellen presenterar tre faktorer vilka avgör intentionen. 

 

Attityd - första faktorn i TPB, beskriver den egna attityden gentemot ett visst beteende. 

 

Subjektiv norm - andra faktorn i TPB, beskriver andras attityd gentemot beteendet. 

 

Upplevd kontroll - tredje faktorn i TPB, beskriver hur väl en upplever sig i kontroll över beteendet. 

 

Deskriptiv statistik - beskrivande statistik som vanligtvis visar medelvärde, spridning, min- och 

maxvärde och antal svar från den insamlade datan. 

 

Mann-Whitney Test - icke-parametriskt test för att identifiera skillnader i en variabel mellan två 

oberoende grupper.   

 

Spearmans rangkorrelation - icke-parametriskt mått för sambandet mellan två poängsatta 

observationer. 

 

Flerindikatorsmått - användning av fler indikatorer vid mätning av ett begrepp.  
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1. Inledning 
 

 

Studiens inledande kapitel diskuterar bakgrunden till studiens ämne och det problem som 

ligger till grund för studiens forskningsfråga. Vidare presenteras studiens frågeställningar 

och syfte och vilka avgränsningar som tagits i beaktning. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Föreställ dig att du och dina vänner ska ut och äta på restaurang. Gemensamt beslutar ni er 

för att äta på en vegansk restaurang som för dig blir första gången. Du uppskattar den mat 

som serveras på restaurangen och när middagen är över och du beger dig mot utgången 

plockar du upp din telefon och gör din första internetsökning på vegansk mat. Föreställ dig nu 

att allt det som händer på din skärm efter det, istället händer i verkligheten. När du lyfter 

blicken från skärmen möts du av en för dig okänd person som räcker dig något. Det är en 

kokbok med veganska recept. Personen ger dig även fem tips på veganska restauranger i 

närheten där några av dina bekanta redan varit. Ute på gatan märker du plötsligt hur 

affärernas skyltfönster och reklamaffischer ändras i takt med att du närmar dig. Istället för de 

tidigare affischerna med kläder, smink och kosmetik skyltas det nu istället om juicepressar, 

havredrycker och “meat is murder”-budskap. Du möter en man med långt hår och 

naturfärgade kläder som frågar om du inte borde följa med honom på en yoga och 

mindfulness resa till Nepal. Du har inte hunnit tänka den tanken än men nu känns det inte allt 

för långt bort med en sådan resa.  

 

Hur kommer det sig att intrycken och informationen du möts av känns anpassad för dig och 

den internetsökning du precis gjort? Är det en slump? 

 

Fenomenet är ingen slump utan möjliggörs tack vare Big data och sker dagligen när du 

använder olika internetfora (Von Wallenstein, 2015). När du lämnade restaurangen var 

sannolikheten stor att du loggade in på någon form av socialt medium, låt säga Facebook. 

Baserat på den information du omedvetet gav Facebook så började sajten att skräddarsy 

upplevelsen för dig och marknadsför innehåll baserat på det segment denna hemsida nu 

placerat dig i.  Utifrån vetskap såsom var du bor och arbetar, vilka varumärken du gillar och 
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vilka av dina vänner som gillat samma varumärke, byggs ett nät av information om dina 

intressen i nuet samt eventuella framtida intressen.  

 

För att spåra användarnas onlinebeteende på det här viset så använder sig företag av cookies. 

Cookies beskrivs som en textfil som webbservrar sparar på användarens hårddisk (Post- och 

telestyrelsen, 2019). Informationen i cookies kan användas för att följa användaren när denne 

besöker andra webbsidor som använder samma cookies. Det är i så kallade tredjeparts-

cookies som även utomstående annonsörer som gör reklam på sidan har möjlighet att spara 

information om användaren. Cookies används i stor utsträckning på sociala medier. Ett av de 

större sociala medier som använder sig av cookies är tidigare nämnda Facebook. Facebook 

använder dessa i flera syften, däribland för annonsering och rekommendationer. Med hjälp av 

ett rekommendationssystem kan Facebook utifrån användarnas onlinebeteende förutse 

relevansen för det presenterade innehållet. På deras hemsida skriver de följande; 

 

“Cookies hjälper oss att visa annonser för personer som tidigare besökt ett företags 

webbplats, köpt produkter eller använt appar från företaget samt för att rekommendera 

produkter och tjänster baserat på den aktiviteten” 

       (Facebook, 2018) 

 

Den insamlade datan av de digitala fotspår vi lämnar efter oss ger en beteendeinsikt över oss 

som konsument vilken marknadsförare använder som marknadsfördel (Erevelles, Fukawa & 

Swayne, 2016). Marknadsföring med hjälp av denna typ av teknik kallas för Online 

Behavioral Advertising och benämns hädanefter som OBA (Boerman & Kruikmeiser, 2017). 

Genom att bättre anpassa marknadsföringen till konsumenters intressen kommer de med 

större sannolikhet att ta till sig av budskapet. Detta resulterar i att marknadsförare blir mer 

villiga att betala för annonser som riktar sig till en sådan publik (Beales, 2010). Denna 

medvetna avsikt att exponera konsumenten för lockelser i form av skräddarsydda 

reklambudskap i linje med vad individen tidigare besökt på internet, skulle kunna leda till ett 

beroendebeteende i form av överdriven konsumtion. Det skulle dock föra för långt att 

undersöka denna etiska aspekt i denna studie. 

 

Konsumenters mottaglighet av OBA påverkas enligt Boerman och Kruikemeiser (2017) av 

“advertiser-controlled factors” vilka är annonsörstyrda egenskaper och OBA-transparens 

samt av “consumer-controlled factors” vilka är konsumenters kunskaper och förmågor, 
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uppfattningar och egenskaper. Dessa faktorer resulterar i effekter på bland annat 

konsumenternas köpintention.  

 

Flera forskare har undersökt huruvida konsumentegenskaper påverkar köpintention, däribland 

LaRose och Eastin (2002) som undersökte huruvida konsumenters personlighetsdrag 

påverkar slutlig köpintention. Undersökningen fick fram att begränsad självreglerande 

förmåga, vilket enligt forskarna är korrelerat med emotionell instabilitet, har en stark 

påverkan på köpintention. Även forskarna Ranaweera, Bansal och McDougall (2008) har 

undersökt huruvida personlighetsdrag påverkar konsumenters köpintention. Resultatet av 

forskningen visade att de undersökta personlighetsdragen hade en signifikant påverkan på 

den slutliga köpintentionen. Forskarna ansåg dock att det finns fler personlighetsdrag utöver 

de som användes för undersökningen samt att området fortfarande är relativt outforskat.  

 

Idag är Big Five-modellen den modellen inom personlighetsforskning med störst grad av 

empiriskt stöd. Modellen används av flertalet forskare för att identifiera och förklara olika 

personlighetsdrag (Digman, 1990; Barrick & Mount, 1991; Roccas et al., 2002). Modellen 

förefaller därför mer anpassad för denna typ av forskning i dagsläget. Forskarna Bosnjak, 

Galesic och Titen (2007) använder Big Five-modellen för att undersöka 

personlighetsdimensionernas påverkan på online-shopping-beteende. Big Five-modellen 

används där som underlag för studiens huvudmodell för att beskriva hur konsumenters 

köpintention på internet påverkas. Resultatet av studien visade på korrelation mellan Big 

Fives personlighetsdimensioner och slutlig intention att handla.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Internet och möjligheten att skräddarsy och skapa beteendeinriktad reklam efter mottagaren 

har skapat den komplexa marknadsföringstekniken OBA (Leon et al., 2012). Med hjälp av 

rätt profilering av konsumenternas intressen exponeras de för mer relevant reklam. Trots att 

detta kan förefalla som positivt råder det skilda åsikter bland konsumenter gällande 

uppfattningen av OBA och annonsering på internet.  

 

I en undersökning gjord av Rettie, Robinsson och Jenner (2003) lät man 100 stycken 

studenter delta i en enkätundersökning gällande deras inställning till internetannonsering. 

Resultatet av undersökningen visar de spridda uppfattningar som råder gällande 
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internetannonsering. Undersökningen visade nämligen att 13% av studenterna uppskattade 

internetannonseringen, färre än 20% ansåg internetannonseringen som informativ och 

användbar samtidigt som 62% av studenterna föredrog om internetsidorna var utan annonser 

och 69% accepterade att annonserna fanns på internetsidorna som en slags betalning för 

innehållet de tar del av. Även forskarna McCoy et al. genomförde år 2007 en undersökning 

om internetannonsering på totalt 536 respondenter. I studien undersöktes istället effekterna av 

internetannonsering. Av undersökningen kom det fram att internetannonser resulterade i att 

användare var mindre benägna att återvända till en internetsida som använder sig av detta.  

Året efter McCoy et al.s undersökning genomförde forskarna Campbell och Wright (2008) en 

undersökning inom samma område där de dock fick fram att annonsernas personliga relevans 

ökade användarnas positiva attityd gentemot internetannonser. Att reklam har personlig 

relevans innebär dock någon form av kartläggning av internetanvändarnas onlinebeteende 

vilket forskarna Turow et al. identifierade inte kom helt utan uppoffring. Deras forskning 

gjord år 2009, visades att en del konsumenter upplever integritetsbekymmer angående 

beteendeinriktad reklam på internet och att reklamen av vissa även uppfattas som obehaglig. 

Detta stärks sedermera av forskarna Leon et al. (2012) som även konstaterade att 

obehagskänslorna berodde på en avsaknad av kontroll hos respondenterna över i vilken 

omfattning data om dem samlas in av företag. Den bristande kontrollen över konsumenters 

egna integritet resulterar i en negativ påverkan på konsumentens köpintention.  

 

Forskarna Liu et al. (2008) menar i sin undersökning av online shopping-

kundtillfredsställelse, att en minskad köpintention ger en direkt inverkan på företags 

försäljning och lönsamhet. Vidare utgör även en minskad köpintention det största hindret för 

utvecklandet av företag inom e-handel. Det är därför av vikt för företag att skapa eller 

vidhålla en positiv köpintention relaterat till dess produkter.  

Den spridda uppfattningen av internetannonsering och beteendeinriktad reklam gör det dock 

svårt för företagen att veta hur de ska agera gentemot konsumenter för att uppnå detta. 

Konsumenternas olika uppfattning av beteendeinriktad reklam, så som OBA, skapar således 

problem för företagen och kan ge oönskad effekt på företagens försäljning och lönsamhet. 

Det är därav av stor vikt att söka förståelse för de variabler som ligger till grund för 

konsumenternas skiljaktiga uppfattningar. 

 

I problembakgrunden redogörs för tidigare forskning som visar att OBA har en påverkan på 

konsumenters köpintention samt att slutlig köpintention påverkas olika beroende på 
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personlighetsdrag. Det går även att konstatera att det saknas forskning som kopplar samman 

dessa två faktorer och undersöker hur OBAs påverkan på köpintentionen skiljer sig beroende 

på konsumenters personlighetsdrag. Mot bakgrund av den teoretiska avsaknaden inom 

området presenterad i bakgrunden, samt de praktiska problemen presenterade i 

problemdiskussionen, är det av betydelse och ett bidrag till tidigare forskning att undersöka 

huruvida skillnaden i OBAs påverkan på köpintentionen kan förklaras av skillnader i 

konsumentens personlighet. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur påverkas konsumentens köpintention av OBA? 

Hur skiljer sig påverkan av OBA mellan personlighetsdimensionerna i enlighet med 

personlighetsmodellen Big Five? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att klargöra hur Big Fives olika personlighetsdimensioner 

påverkar individernas köpintention när de utsätts för OBA. Med hjälp av resultatet önskar 

författarna kunna fylla det kunskapsgap som identifierats inom området för OBAs påverkan. 

Denna kunskap ämnar bidra till vidare forskning inom ämnet samt vara till hjälp för nutida 

marknadsföringsstrategier inom reklamsektorn. 

 

1.5 Avgränsning 

Studiens målgrupp är företag aktiva inom marknadsföring på internet och studien är således 

avgränsad att behandla utmaningar med reklam på internet ur ett företagsperspektiv. 

Då marknadsföring på internet är ett globalt fenomen har avgränsningar behövt göras.  

En demografisk avgränsning görs till svensktalande dagligt aktiva internetanvändare. En 

åldersmässig avgränsning görs till individer över 18 år av etiska skäl. Skrivandeprocessen 

varade mellan perioden 2019-01-23 - 2019-05-23 och studiens enkät låg ute under perioden 

2019-04-15 - 2019-04-22. En teoretisk avgränsning görs till de huvudområden studien berör 

inom företagsekonomi och psykologi. Teorierna som presenteras i studien är således relevant 

framtagna inom köpintention, intentionsbeteende, Online Behavioral Advertising och 

psykologi.  



6 
 

2. Teori 

 

För att vidga läsarens förståelse för uppsatsens syfte, hur köpintentionen hos personer inom 

olika personlighetsdimensioner påverkas av OBA, inleds teorikapitlet med en förklaring av 

köpintention och intentionsbeteende. Därefter redogörs för två relevanta modeller för 

uppsatsen. Dessa är Online Behavioral Advertising, vilket är undersökningens huvudtema, 

och Big Five vilken är en relevant modell för personlighetsdimensioner. Studiens hypoteser (se 

3.5) är grundade i den teoretiska referensramen och presenteras därför löpande i kapitlet, 

benämnda H1→H6.

 

 

2.1 Köpintention 

Med köpintention menas konsumenternas omedvetna eller medvetna vilja att konsumera en 

produkt (Huang & Cheng, 2013). Själva köpintentionen är det fundamentala ämnet som 

studeras inom marknadsföring och mer specifikt inom konsumentbeteende (Goyal, 2014). 

Köpintention kan ses som en del av en konsuments kognitiva beteende när det gäller att välja 

ett specifikt märke eller produkt (Hosein, 2012). Med andra ord är köpintention hur 

konsumenten använder sina erfarenheter, preferenser och sin yttre miljö för att samla in 

information, värdera alternativ och tillsist göra ett köpbeslut (Chi, Yeh & Tsai, 2011). 

 

2.1.1 Theory of Planned Behavior 

En uppmärksammad teori inom psykologi som även har uppmärksammats inom 

marknadsföring är Theory of Planned Behavior (TPB). Teorin bygger på de tre aspekterna 

attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll, som tillsammans påverkar intention och i sin tur 

beteendet (Ajzen, 1991). Den första av tre variabler som tillsammans påverkar intentionen är 

attityd vilken beskriver attityden konsumenten har gentemot beteendet (Ajzen, 1991). Mer 

exakt innebär det vad de ser för konsekvens av det valda beteendet. Nästa variabel benämns 

subjektiv norm och förklarar den sociala normen och andras attityd mot beteendet (Ajzen, 

1991). Subjektiv norm är därför inte vad den som praktiserar beteendet ser för konsekvens 

utan vad denne tror de runt om ser för konsekvenser av den utövandes beteende. Upplevd 

kontroll är den tredje variabeln och beskriver hur väl konsumenten upplever sig vara i 

kontroll över beteendet (Ajzen, 1991). 
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Fig. 1 Theory of Planned Behavior, Ajzen Izek 1991. 

 

Teorin är byggd på idén att koppla ihop en persons tankar med dennes beteende (Ajzen, 

1991). Kännedom gällande hur konsumentens intention påverkas mer eller mindre av de tre 

variablerna är viktig för företag då det ger en indikation om vad vad företaget ska fokusera på 

och förbättra (Cheng & Huang, 2013). Är exempelvis den upplevda kontrollen över beteendet 

låg hos konsumenten kan företaget jobba på att öka denna variabel och således öka 

konsumentens intention (Cheng & Huang, 2013). 

 

Theory Of Planned Behavior bidrar till studien då den förtydligar ett för studien centralt 

begrepp samt ger belägg för att köpintention påverkas av variablerna attityd och upplevd 

kontroll vilket går att sammankoppla med använd modell för OBA (se 2.2), samt även 

subjektiv norm. Modellens tre fundamentala variabler återfinns i del 1 av studiens 

enkätundersökning där de ligger till grund för fråga fem, nio och elva. Dessa tre frågor 

möjliggör mätning av respondenternas köpintention då de tillsammans utgör ett 

flerindikatorsmått för begreppet. 
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2.2 Online Behavioral Advertising, OBA 

Ur onlinereklam som använder sig av beteendeinriktning skapas Online Behavioral 

Advertising (Chen & Stallaert, 2010). Kärnan inom OBA är rekommendationssystemet. 

Systemet är ett programvarusystem vars uppgift är att frambringa innehåll som är anpassat 

efter användaren (Ricci, Rokach & Shapira, 2011). Rekommendationssystem, så som OBA, 

studeras och används av yrkesverksamma inom bland annat marknadsföring och 

konsumentbeteende. Genom att reflektera över egenskaper hos användaren och ett visst 

objekt kan systemet förutse relevans för objektet som användaren ännu inte sett. OBA skiljer 

sig från andra anpassade reklamkoncept såsom skräddarsydda annonser, så till vida att OBA 

endast avser reklam som är baserat på konsumenters onlinebeteende till skillnad från 

skräddarsydda annonser som även baseras på personlig data som inte är baserat på 

onlinebeteende (Boerman & Kruikmeiser, 2017). 

 

H1: Konsumenters köpintentioner påverkas av OBA. 

 

Beteendeinriktning på onlinereklam är ett relativt nytt fenomen och endast begränsat antal 

studier har ägnats åt detta ämne. Definitionerna som idag råder angående OBA är bland annat 

att OBA innebär “adjusting advertisements to previous online surfing behavior” (Smit, Van 

Noort, & Voorveld,  2014),   “a technology-driven advertising personalization method that 

enables advertisers to deliver highly relevant ad messages to individuals” (Ham & Nelson, 

2016) samt den senaste definitionen gjord av Boerman och Kruikmeiser från år 2017, “the 

practice of monitoring people’s online behavior and using the collected information to show 

people individually targeted advertisements”. Den senast nämnda definitionen av OBA är 

den definition som studien utgår ifrån. Boerman och Kruikmeiser (2017) menar på att 

onlinebeteende innefattar bland annat webbsurfing, sökhistorik, klick på annonser, 

kommunikationsinnehåll (till exempel vad vi skriver i e-mail) eller vad vi postar på sociala 

medier. Vidare utvecklade Boerman och Kruikmeiser (2017) ett ramverk som tidigare nämnts 

i problembakgrunden, vilken identifierar konsumenters gensvar mot OBA. Den fullständiga 

modellen ser ut som följande:  
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Fig. 2 Ramverk över konsumenters gensvar mot OBA. 

 

För att skapa detta ramverk för OBA genomförde forskarna en metaanalys där de utifrån 

totalt 32 stycken manuskript bestående av bland annat akademiska tidskrifter, online 

publikationer, böcker samt konferenshandlingar, identifierade tre huvudfaktorer. Dessa 

faktorer är annonsörstyrda egenskaper, konsumentstyrda egenskaper och slutligt 

annonseringsresultat. Till de annonsörstyrda egenskaperna hör de karaktärsdrag som kan 

skilja mellan annonser samt OBA-transparens som innebär hur transparent företaget är med 

att annonsen är baserad på användarens onlinebeteede. De konsumentstyrda egenskaperna 

inkluderar en kognitiv aspekt vilket är konsumentens kunskaper och förmågor gällande OBA, 

en affektiv aspekt vilket är konsumentens uppfattning av OBA samt aspekten gällande 

personliga karaktärsdrag. Dessa mynnar slutligen ut i anonnseringsresultat som består av den 

direkta reklameffekten samt i vilken omfattning konsumenter accepterar OBA.  

 

Boerman och Kruikmeisers ramverk för OBA underlättar förståelsen av begreppet. 

Ramverket stödjer även studiens utgångspunkt vad gäller OBAs påverkan på konsumenters 

köpintention samt att variabler såsom personliga karaktärsdrag har en avgörande betydelse. 

Ramverket återfinns även i första delen av studiens enkätundersökning där den ligger till 

grund för fråga sju om klick-intention. Fråga sju bidrar med en ytterligare indikator, utöver de 

som återfinns inom TPB, för att mäta OBAs påverkan på köpintention. 
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2.3 BIG FIVE - Five Factor Model 

Sedan början av 1900-talet har forskare försökt kategorisera människans personlighet och 

utvecklingen har svängt mellan flertalet olika beskrivningar (Digman, 1990; Goldberg & 

Lewis, 1993). Från fyra personlighetsdimensioner till 35 dimensioner för att slutligen gå ihop 

till the Big Five, en modell som abstrakt beskriver 5 personlighetsdimensioner vilka benäms 

Extraversion, Conscientiousness, Agreeableness, Neuroticism och Openness (McCrae & 

Costa, 1985; Digman, 1990). De fem robusta dimensionerna beskriver egenskaper som alla 

personer i högre eller lägre utsträckning besitter. Modellen är inte tänkt att begränsa en 

människas personlighet utan ämnar fånga in och kategorisera alla delar av det spektrum som 

omfattar personlighet (Digman, 1990). För varje dimension finns tillhörande 

personlighetsdrag. Modellen presenterar tre personlighetsdrag för hög, respektive låg 

utsträckning av vardera dimension (se fig. 3). Genom att använda en etablerad modell inom 

personlighetsforskning kan studien trovärdigt undersöka ifall det finns en skillnad i hur 

köpintentionen hos personlighetsdimensionerna påverkas av Online Behavioral Advertising. 

 

Fig. 3 Big Five Personlighetsdimensioner. © CNX Psychology 
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2.3.1 Neuroticism 

Även kallad Emotional Stability är den personlighetsdimension som beskrivs mer känslig och 

emotionellt instabil (Digman, 1990). Rädsla, sorgsenhet, förlägenhet, ilska, skuld och avsky 

är signifikanta särdrag. Personer med höga poäng tenderar till att vara mer psykiskt instabila 

medans personer med låga poäng i motsats är stabila, lugna och säkra. Neuroticism beskriver 

således abstrakt en person som lätt har irrationella tankar och är sämre på att hantera stress 

och impulser. (Rothmann & Coetzer, 2003) 

 

H2: En hög grad av neuroticism bidrar till ökad påverkan på konsumenters köpintention när 

de utsätts för OBA. 

 

2.3.2 Extraversion 

Beskrivs enligt Rothmann och Coetzer (2003) samt Digman (1990) som den 

personlighetsdimension där social förmåga är utmärkande och ett brett kontaktnät. Pratsam, 

bestämd och aktiv är signifikanta drag för dimensionen. Höga poäng får extroverta personer 

vilka beskrivs som driftiga och optimistiska medans låga poäng beskriver introverta vilka 

tenderar till att vara reserverade, självgående och rutinbundna (Rothmann & Coetzer, 2003; 

Digman, 1990).  

 

H3: En hög grad av extraversion bidrar till ökad påverkan på konsumenters köpintention när 

de utsätts för OBA. 

 

2.3.3 Openness 

Den personlighetsdimension där nyfikenhet gentemot nya upplevelser är av betydande vikt. 

En kreativ fantasi, känsla för estetik, intuition, förkärlek för variation, intellektuell och 

obrydd av dömande (Rothmann & Coetzer, 2003; Digman, 1990). Personer med höga poäng 

på Openness tenderar till att vara originella, ifrågasätta auktoriteter och måna om att hålla nya 

etiska, sociala och politiska idéer vid liv (Rothmann & Coetzer, 2003) 

 

H5: En hög grad av openness bidrar till ökad påverkan på konsumenters köpintention när de 

utsätts för OBA. 
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2.3.4 Agreeableness 

Altruism, sympati och hjälpsamhet är signifikanta särdrag tillsammans med tanken att andra 

är lika hjälpsamma tillbaka. Personer med låga poäng beskrivs i motsats som egocentriska, 

skeptiska mot andra och tävlingsinriktade (Rothmann & Coetzer, 2003). Att ha höga poäng 

inom Agreeableness har visats fördelaktigt inom serviceområden som jobbar med kundtjänst 

och teamwork (Judge et al., 1999).  

 

H5: En hög grad av agreeableness bidrar till ökad påverkan på konsumenters köpintention 

när de utsätts för OBA. 

 

2.3.5 Conscientiousness 

Disciplin, planering och förmågan att fullgöra uppgifter är signifikanta personlighetsdrag 

inom personlighetsdimensionen Conscientiousness. Dimensionen signaleras av självkontroll, 

målinriktning och ansvar med risk för tendenser mot arbetsnarkomani (Rothmann & Coetzer, 

2003). Viljan att göra rätt och lyckas är ett driv förknippat med dimensionen och studier visar 

att Conscientiousness allmänt presterar signifikant bättre på arbetsplatser i både USA och 

Europa (Rothmann & Coetzer, 2003). Denna korrelation mellan jobbprestation och 

Conscientiousness menar Sackett och Wannek (1996) går att koppla till integritet. 

 

H6: En hög grad av conscientiousness bidrar till ökad påverkan på konsumenters 

köpintention när de utsätts för OBA. 

 

2.3.6 Framkomsten av Big Five 

Sedan 80-talet har följande decenniers forskning gällande personlighetstyper använt sig av 

Big Five (Rothmann & Coetzer, 2003; Digman, 1990). Modellen som också kallas Five-

factor model (FFM) är den personlighetsmodell som har störst empiriskt stöd (De Shong et 

al., 2017) och väger till stor del upp sin tillförlitlighet tack vare sina många kritiker som 

försökt ersätta den med en annan modell men misslyckats (Goldberg & Lewis, 1993; 

Digman, 1990).  

 

Utöver att modellen inte lyckats falsifieras är Big Five uppmärksammad för sin enkla 

utformning. Modellen är byggd på flertalet stora personlighetstester som alla framhäver fem 

robusta dimensioner vilka är Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness och 

Conscientiousness (McCrae & Costa, 1999). De fem dimensionerna mäts på två sätt; högt 
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eller lågt, antingen har man högt på Extraversion eller lågt vilket förklarar två motsatta 

personlighetsdrag (se fig. 3). Big Five har med sitt tydliga ramverk varit till stor hjälp för 

diverse typer av forskning där personlighetsdimensioner är av väsentlig vikt.  

 

McCrae och Costa (1999) introducerade sin första version av vad som senare skulle bli Big 

Five-modellen. Den första versionen kallades NEO-PI (Neuroticism, Extraversion och 

Openness Personality Inventory) och skapades år 1978. Modellen bestod av enbart tre 

dimensioner, Neuroticism, Extraversion och Openness (McCrae & Costa, 1985). Samma 

forskare vidareutvecklade därefter modellen i ytterligare versioner då dimensionerna 

Agreeableness och Conscientiousness lades till och testet gavs namnet Big Five (McCrae & 

Costa, 1985). Även sex förklarande personlighetsdrag tillhörande varje variabel lades till för 

att fullgöra modellen (McCrae & Costa, 1992). 

 

2.3.7 Tolkningar av Big Five 

Barrick och Mount publicerade år 1991 en omfattande metaanalys om Big Five där de 

sammanställer studier av forskare som fördjupat sig om modellen. Syftet med metaanalysen 

är att sammanställa tidigare studier och forskning som gjorts för att få fram en slutlig tolkning 

av modellen. Av metaanalysen framgår att forskare är eniga vad gäller antalet 

personlighetsdimensioner samt till övervägande del vad gäller modellens 

personlighetsdimensioner. Det råder dock skiljaktigheter gällande vissa dimensioners exakta 

rubricering. Forskarna menar att den identifierade variationen mellan tidigare studier är att 

förvänta sig för dimensioner så breda och omfattande som de inom Big Five. Trots detta finns 

en stor del gemensamhet i egenskaperna som definierar varje dimension även om 

dimensionens namn varierar. De dimensioner där det råder skiljaktigheter vad gäller forskares 

åsikt om dimensionens exakta rubricering är dimensionen Conscientiousness och Openness 

och däribland mest Openness. Openness har av forskare kallats för Intellect eller Intellectence 

samt Culture. Sammanställningen visar vidare på att dimensionen innefattar samtliga av dessa 

förklaringar och sammanfattas bäst i rubriceringen Openness.  

 

Personlighetsforskning grundad på Big Five-modellen har genomförts i en mängd olika 

kontext så som bland annat Big Five och allmän mental förmåga och karriärsframgång över 

hela livslängden (Judge et al., 1999), Big Five-modellen och konsumtionsvanor (Troisi, 

Christopher & Marek, 2006), Big Five och kontraproduktiva beteenden (Salgado, 2002) samt 

Big Five och åldersskillnader (McCrae & Costa, 1976). 
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Genom att använda Big Five, en omtalad och väletablerad modell inom 

personlighetsforskning, ökar studiens trovärdighet vid undersökning av huruvida det finns en 

skillnad i hur köpintentionen hos personlighetsdimensionerna påverkas av Online 

Behavioural Advertising. 

 

2.4 Teoritillämpning 

Teoriavsnittet inleds med en redogörelse för köpintention samt intentionsmodellen Theory of 

Planned Behavior som kopplar en persons tankar med dennes intention och beteende (Ajzen, 

1991). I TPB beskrivs attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll som de tre avgörande 

faktorerna för intention. Denna studie har som utgångspunkt att OBA har en påverkan på 

konsumentens köpintention. Utgångspunkten stöds av Theory Of Planned Behavior samt 

Boermans och Kruikmeisers (2017) ramverk för OBA. Detta då de faktorer som enligt 

Theory Of Planned Behavior påverkar köpintentionen även återfinns i Boermans och 

Kruikmeisers ramverk som redogör för OBAs påverkan på köpintention. Studien ämnar 

undersöka hur OBAs påverkan på köpintention skiljer sig beroende på personlighet. För att 

komplettera tidigare teorier om köpintention och OBA används Big Five-modellen för att 

identifiera personlighetsdimensioner (Digman, 1990). Big Five-modellen uppkom i början av 

80-talet och är den mest erkända personlighetsmodellen idag (Goldberg & Lewis, 1993). 
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3. Metod 

 

I metodavsnittet redogörs och motiveras för studiens tillvägagångssätt. I avsnittet redogörs 

även för hur studiens enkät är utformad för att besvara studiens forskningsfrågor och testa de 

framtagna hypoteserna. Vidare beskrivs hur statistikprogrammet SPSS använts för att 

analysera och bearbeta den insamlade datan. Slutligen redogörs för de etiska principer som 

tagits i beaktande vid genomförandet av studien. 

 

3.1 Forskningsansats 

För att genomföra studien tillämpas en kvantitativ forskningsansats. Den bygger på ett 

deduktivt positivistiskt synsätt som kopplar samman teori med praktik (Bryman & Bell, 2011 

s.31). Utifrån den valda teorin och befintliga forskningen härleds flertalet underliggande 

hypoteser som empiriskt granskas. Den deduktiva processen startar med (1)teori, 

(2)hypoteser, (3)datainsamling, (4)resultat, (5)hypoteserna bekräftas/förkastas och avslutas 

med (6)omformulering av teorin (Bryman & Bell, 2011 s.31). 

I denna studie formas sex hypoteser (se 3.5) grundade på studiens teoretiska referensram om 

köpintention, OBA och psykologi vilka presenteras i teorikapitlet. För att besvara/förkasta 

dessa hypoteser samlas empirisk kvantitativ data in och analyseras i statistikprogrammet 

SPSS för att presentera studiens resultat. En kvantitativ forskningsansats är att föredra 

framför en kvalitativ när målet är att samla in en större mängd data för statistiska 

sambandsanalyser (Eliasson, 2011 s.29). 

 

3.2 Forskningsdesign 

Inom den kvantitativa forskningsansatsen har en tvärsnittsdesign, cross-sectional design, 

tillämpats för att kunna svara på de framtagna hypoteserna. Designen består av en web-

surveyundersökning som med hjälp av enkäter samlar in data för analys under en given 

tidsperiod från respondenterna. En tvärsnittsdesign skiljer sig därmed från en longitudinell 

undersökning där respondenter tillfrågas upprepade gånger vid olika tillfällen (Eliasson, 

2011). Tillämpningen av en tvärsnittsdesign är att föredra när syftet är att mäta variation 

mellan flertalet variabler med möjligheten att analysera samband (Bryman & Bell, 2011 

s.76). Då studiens ändamål är att studera flertalet personlighetsdimensioner samt variationen i 

köpintention vid påverkan av OBA är en tvärsnittsdesign fördelaktigt.  
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3.3 Epistemologi 

Epistemologi beskriver läran om kunskapen, var kunskapen kommer ifrån (Sohlberg, 2013). I 

denna studie används rationalism, att med logiska resonemang framföra tidigare kunskap 

vidare. Studien utgår från ett positivistiskt synsätt vilket innebär att forskning ska ge ett 

positivt kunskapsbidrag till omvärlden för att uppnå en absolut sanning (Sohlberg, 2013). Det 

är inom positivismen viktigt att utforma hypoteser grundade på tidigare forskning som sedan 

kan falsifieras. Denna studie använder tidigare forskning inom OBA, köpintention och 

psykologi för att forma hypoteser som sedan falsifieras eller verifieras. Av den anledningen 

används rationalism och positivism i studien för att bidra med kunskap som objektivt ämnar 

uppnå en absolut sanning. 

 

3.4 Ontologi 

Ontologi beskriver läran om verkligheten, hur verkligheten kan förklaras. Två ståndpunkter 

lyfts inom Ontologi, dessa är konstruktionism och objektivism (Bryman & Bell, 2011 s.41–

48) även kallade idealism och materialism (Sohlberg, 2013). Konstruktionism är den 

ståndpunkt som menar att sociala företeelser är något sociala aktörer kontinuerligt inrättar. I 

motsats till konstruktionism ställs objektivism, vilken menar att sociala företeelser har en 

existens oberoende av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2011; Sohlberg, 2013).  

 

Konstruktionism används ofta för att visa på det obestämbara i vår kunskap om den sociala 

verkligheten. Utgångspunkten ligger i att synen på organisationer är bräcklig i den mån att 

människor aktivt har makten att påverka denna konstruktion av verkligheten. 

Konstruktionism antar således en subjektivistisk utgångspunkt vad gäller betraktandet av 

sociala konstruktioner, vilken menar att en social konstruktion enbart kan beskrivas av de 

direkt engagerade i den (Bryman & Bell, 2011 s.41–48). 

 

Den subjektivistiska utgångspunkten ställs inom ontologin i motsats till den objektivistiska, 

vilken menar att en extern synvinkel kan observera och förklara den sociala konstruktionen, 

då denna är bestående av verkliga och konkreta processer (Bryman & Bell, 2011). Denna 

studie utgår från en ontologisk syn grundad på materialism och objektivism, vilket Sohlberg 

(2013) beskriver som en teorigrundad ståndpunkt vilken återfinns inom naturlagar, 

materiella/ekonomiska samhällsförhållanden och den mekanistiska världsbilden. Detta då 

studien ämnar förklara verkligheten med grund i vetenskapliga teorier. Studien prövar 
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hypoteser genom en insamling av kvantitativ data som objektivt analyseras för att kunna 

förklara verkligheten. 

 

3.5 Studiens hypoteser 

För att svara på studiens syfte utformades sex stycken hypoteser. Hypoteserna är framtagna 

ur befintlig forskning och presenteras nedan. 

 

3.5.1 H1 

Befintlig forskning är överens om att köpintention påverkas av externa faktorer samt att OBA 

har en inverkan på slutlig köpintention (Boerman & Kruikemeiser, 2017; Ajzen, 1991). 

Första hypotesen är framtagen för att inledningsvis bekräfta den tidigare forskningen. 

 

H1: Konsumenters köpintentioner påverkas av OBA. 

 

3.5.2 H2, H3, H4, H5, H6 

Då studien syftar till att besvara huruvida personlighetsdimensioner påverkar den slutliga 

köpintentionen har fem ytterligare hypoteser utvecklats för att besvara detta. Dessa hypoteser 

är framtagna baserat på de fem personlighetsdimensioner som modellen Big Five innehåller 

för att möjliggöra mätning av korrelation mellan var och en av dessa och hypotes ett. 

Hypoteserna är därav utformade på likartat sätt.  

 

H2: En hög grad av neuroticism bidrar till ökad påverkan på konsumenters köpintention när 

de utsätts för OBA. 

H3: En hög grad av extraversion bidrar till ökad påverkan på konsumenters köpintention när 

de utsätts för OBA. 

H4: En hög grad av Openness bidrar till ökad påverkan på konsumenters köpintention när de 

utsätts för OBA. 

H5: En hög grad av Agreeableness bidrar till ökad påverkan på konsumenters köpintention 

när de utsätts för OBA. 

H6: En hög grad av Conscientiousness bidrar till ökad påverkan på konsumenters 

köpintention när de utsätts för OBA. 
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Fig. 4 Modell för studiens hypoteser. 

 

3.6 Datainsamling 

3.6.1 Population 

Valet av population baseras på att OBA endast existerar på internet samt att undersökningen 

av såväl praktiska som ekonomiska skäl genomförs i Sverige. Med anledning av ovanstående 

punkter är populationen för studien bestående av svensktalande vardagligt aktiva 

internetanvändare. Studien ämnar även vända sig till individer över 18 år då minderåriga 

exkluderas av etiska skäl (se 3.10). 

 

3.6.2 Urval 

Studien ämnar undersöka en generell påverkan på populationen vardagligt aktiva 

internetanvändare över 18 år. Urvalet skapas med utgångspunkt i författarnas kontaktnät där 

respondenterna i urvalsgruppen väljs utifrån ett icke-sannolikhetsurval. Urvalsmetoden 

betyder att individerna inom urvalsramen för populationen inte har samma sannolikhet att bli 

valda (Eliasson, 2013, s. 49).  

 

Studiens websurvey går att besvara via dator, surfplatta och mobil och för att nå ut till ett 

stort antal människor har enkäten delats ut på Facebook. Enligt en studie om svenskarnas 

internetanvändning för 2018 framgår att Facebook är det vanligaste använda sociala 

medieplattformen med en majoritet på 76% av de 83% av svenskarna som dagligen använder 

sociala medier (svenskarnaochinternet.se uå). Valet grundar sig i att mail, sms, eller andra 

sociala medier inte är lika effektiva när det kommer till att nå ut till många personer 
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samtidigt. Metoden baseras på ett bekvämlighetsurval då enkäten givits till ett flertal 

stickprov på Facebook vilka anses bekvämt tillgängliga (Eliasson, 2013, s.50). 

 

Medvetenhet om att bekvämlighetsurval ofta inte är generaliserbart för populationen har 

medfört tilltagna åtgärder. För att göra stickprovet mer representativt trots ett icke-

sannolikhetsurval, har Facebooks möjligheter till kvoturval utnyttjats genom att enkäten 

delats i facebookgrupper utformade för olika intressen (Sörensen, Olsson 2011). Av de kvoter 

som valts ut nås 385 680 individer vilka är indelade efter tre olika intressen inom mode, 

inredning och sport. Honey & the Bees har 140 000 medlemmar (Facebook.se 2019) och är 

därmed en av de största grupperna inom mode och kosmetik för tjejer. Inredning inspiration 

och renovering har 205 798 medlemmar (Facebook.se 2019) och är därmed en av de största 

grupperna inom heminredning och renovering. E-sport Sverige har 39 882 medlemmar 

(Facebook.se 2019) och är således Sveriges största grupp inom e-spel. Att urvalet inte enbart 

grundar sig i författarnas kontaktnät utan även når individer utanför detta gör urvalet mer 

representativt. Ett kvoturval anses således mer representativt än ett bekvämlighetsurval men 

är begränsat då kvoterna väljs ut av författarna (Eliasson, 2013, s.50).  

 

Med studiens val av metod är det ej möjligt att göra en fullvärdig generalisering. Det finns 

ändå en förhoppning att se tendenser som i sin tur kan visa på en generalisering, om än en 

svag sådan, på den valda populationen. 

 

3.6.3 Bortfall 

Ett externt bortfall är de individer som av olika skäl inte vill delta i undersökningen, oftast för 

att de är negativt inställda till att besvara en enkät (Sörensen & Olsson, 2011). Det externa 

bortfallet ger undersökningen snedvridet resultat då respondenterna ofta är negativa i sina 

svar (Sörensen & Olsson, 2011). Det externa bortfallet för denna studie är svårt att fastställa 

då enkäten distribueras publikt på Facebook. På grund av att enkäten är helt frivillig att 

besvara är studiens externa bortfall ändå att anses som litet. Internt bortfall uppkommer vid 

avsaknaden av svar på frågor i enkäten, vilket ett väl formulerat frågeformulär sällan har 

(Sörensen & Olsson, 2011). Av de 187 svar som samlats in har 11 valts bort för att de inte 

överensstämmer med populationen, något internt bortfall för avsaknad av svar har dock inte 

upptäckts. Enkäten inleds med kontrollfrågor för att möjliggöra att de respondenter som inte 

överensstämmer med den valda populationen upptäcks och tas bort. Respondenter under 18 

tas bort av etiska skäl. Respondenter som inte vet tillräckligt om OBA tas bort för att de inte 
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anses ge tillförlitliga svar. Då studiens population består av vardagligt aktiva 

internetanvändare har en kontrollfråga utformats för att upptäcka respondenter som inte är 

vardagligt aktiva på internet så de tas bort från urvalet.  

 

3.7 Utformning av enkätundersökning 

3.7.1 Operationalisering 

Studiens enkät inleds med ett introduktionsbrev där studiens syfte presenteras, viktiga 

begrepp förklaras samt villkor för deltagande förtydligas. Därefter ställs fyra kontrollfrågor 

gällande respondentens tidigare kännedom om OBA, ålder, kön, samt hur frekvent 

respondenten använder internet. Dessa frågor är till för insamling av deskriptiv statistik 

gällande urvalet samt för att ta bort de respondenter som inte infaller inom ramen för 

populationen. Vidare är enkäten uppdelad i två delar varav första delen syftar till att 

undersöka huruvida respondenten upplever att OBA påverkar köpintentionen och andra delen 

syftar till att undersöka respondentens personlighetsdimensioner utifrån Big Five-modellen.  

 

Till grund för utformningen av enkätens första del ligger teorierna Theory Of Planned 

Behavior samt ramverket för OBA (Ajzen, 1991; Boerman & Kruikmeiser, 2017). Fråga fem, 

nio och elva är kopplade till Ajzens (1991) tre avgörande faktorer för påverkan av 

köpintention, upplevd kontroll, attityd och subjektiv norm. En hög grad av dessa indikerar en 

påverkan av OBA på köpintentionen. Samtliga frågor kopplade till Ajzens tre faktorer för 

köpintention efterföljs av en följdfråga. I följdfrågan ombeds de respondenter som angivit 

fyra eller högre på föregående fråga att komplettera sitt svar för att möjliggörandet en mer 

djupgående analys (se bilaga 2). Fråga sju är kopplad till Boermans och Kruikmeisers (2017) 

ramverk för OBA där “Click-through intentions” är en del av resultatet av OBA som slutligen 

resulterar i köpintention. Även denna fråga efterföljs av en följdfråga för de respondenter som 

angivit högre än 4 ombeds utveckla sitt svar i en ytterligare sluten fråga.  

 

Till grund för enkätens andra del ligger modellen Big Five (Goldberg & Lewis 1993; 

Digman, 1990; McCrae & Costa, 1999). Det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra 

ett Big Five-test, det mest omfattande är ett 240-punkters test som uppskattningsvis tar 45 

minuter att genomföra (Costa & McCrae 1992). Utöver 240-punkters testet har ett 60-

punkters test introducerats (Costa & McCrae 1992), ett 44-punkters (John & Srivastava 1999) 

och 2003 även ett tio-punkters test (Gosling, Rentfrow & Swann 2003). Både 60-punkters 
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och 44-punkters är uppskattade att ta runt 15 minuter att besvara (Gosling et al. 2003). Det 

senaste testet med tio frågor är framställt huvudsakligen för att underlätta forskning präglad 

av tid och resursbrist. Tio punkters testet, även kallat TIPI (Ten Item Personality Inventory), 

är tillförlitligt till den grad att resultatet ger en indikation för vilken personlighetsdimension 

en person tillhör. Ett mer omfattande test som 240-punkters testet lever upp till en högre 

reliabilitet men forskning gällande TIPI som tillvägagångssätt visar att testresultatet är så pass 

överensstämmande med de längre testen att resultaten från det är tillförlitligt (Rammstedt & 

John, 2007; Gosling et al., 2003). TIPI används av forskarna Atari, Barbaro, Shackelford och 

Chegeni (2017) i deras undersökning om Big Five och parrelationer och har enligt dem en 

tillfredsställande konvergent validitet och “test-retest” reliabilitet. TIPI är att föredra för 

studier där tid och resursbrist är ett faktum, testet minskar även risken för att respondenterna 

upplever enkättrötthet (Rammstedt & John, 2007; Gosling et al., 2003). 

 

Innehållet i enkätens andra del är en replikering av forskarna Goslings et al. (2003) version av 

Big Fives personlighetstest med viss korrigering gällande utformning av enkätfrågorna (se 

3.7.2). Enkätens andra del består av tio frågor varav två frågor per varje 

personlighetsdimension inom Big Five. Fråga ett och sex behandlar Extraversion, två och sju 

behandlar Agreeableness, fråga tre och åtta behandlar Conscientiousness, fyra och nio 

Neuroticism och fråga fem och tio behandlar personlighetsdimensionen Openness.  

 

3.7.2 Utformning av enkätfrågor 

Samtliga frågor i enkäten är slutna för att minska variansen i svaren. Detta är att föredra för 

denna studie där resultaten ska bearbetas och jämföras samt korrelation mellan frågorna ska 

mätas (Bryman & Bell, 2011, s.61). Samtliga frågor formuleras på svenska då 

undersökningen genomförs i Sverige. Detta innebär att frågorna från den ursprungliga TIPI 

undersökningen översätts från engelska till svenska för att underlätta respondentens 

förståelse. Ett exempel från enkäten är fråga ett på personlighetstestet, “Jag ser mig själv som 

Extrovert, Entusiastisk” där originalformuleringen på engelska lyder “I see myself as 

Extraverted, Enthusiastic”. Översättningen har testats i en pilotstudie för att eventuellt kunna 

justeras vid behov. Detta för att öka kvaliteten i den svenska översättningen (Ejlertsson, 2014, 

s.50). 

 

Enkätens båda delar använder flerindikatorsmått gällande dess attitydobjekt. Det innebär att 

flera indikatorer konstrueras för de begrepp som används (Eliasson, 2013, s.17).  I första 
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delen ställs fyra frågor gällande OBAs påverkar på köpintention och i andra delen ställs två 

frågor för respektive personlighetsdimension. Flerindikatorsmått gör att konkretionsnivån 

ökar då det ger större täckning över attitydobjektet samt kan användas som ett mått för 

validiteten (Eliasson, 2013, s.17). 

 

Utformningen av frågorna i TIPI korrigeras på så vis att de görs om till separata 

frågeställningar kopplade till enskild likertskala. Detta skapar en symmetri i enkäten vilket 

gör den mer lättöverskådlig (Ejlertsson, 2014, s.78). Innehållet i frågorna förblir dock 

detsamma. Nedan presenteras en figur av Goslings et al. orginalversion av frågorna gällande 

personlighetsdimensionerna samt en figur som visar en för studien korrigerad version.  

 

Fig. 5 Gosling et al. (2003) orginalversion av TIPI. 

 

 

 

Fig. 6 För studien korrigerad version av TIPI. 
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3.7.3 Utformning av svarsalternativ  

Enkätens kontrollfrågor är formulerade som slutna frågor vilket innebär att de är försedda 

med fasta svarsalternativ. Ett problem med fasta svarsalternativ är att svarsalternativen 

eventuellt inte passar respondenten (Trost & Hultåker, 2016, s.77). Detta har hanterats genom 

att svarsalternativen är uttömmande vilket innebär att de täcker hela dimensionen och inte 

endast delar av den (Trost & Hultåker, 2016, s.72; Ejlertsson, 2014, s.73). Ett ytterligare 

problem med fasta svarsalternativ är att det till skillnad från öppna svarsalternativ, resulterar i 

onyanserade svar. Detta har övervägts i relation till det faktum att öppna svarsalternativ leder 

till ett högre bortfall (Trost & Hultåker, 2016, s.77). Då kontrollfrågorna endast avser 

konkreta frågeställningar är slutsatsen av detta att slutna svarsalternativ är att föredra då det 

även faller sig mer naturligt för undersökningen.  

 

För att efterlikna Goslings et al. TIPI-test används en sjuskalig likertskala för samtliga 

svarsalternativ i enkätens andra del gällande frågor kopplade till Big Five. Skalan börjar på 

siffran ett som står för “Stämmer inte” och slutar med siffran sju för “Stämmer helt”.  

Den sjuskaliga likertskalan används även som svarsalternativ för enkätens första del gällande 

de frågor som behandlar OBAs påverkan på köpintention.Till grund för detta ligger två 

tidigare studier som undersöker kopplingen mellan Big Five-modellen och en ytterligare 

extern variabel. Den första studien undersöker Big Five kopplat till miljömedvetenhet hos 

turister (Kvasova, 2015) och den den andra Big Five kopplat till en modell inom parrelationer 

(Atari et al. 2017). Båda studierna använder sig av en sjuskalig likertskala som svarsalternativ 

för enkätfrågor gällande såväl Big Five som för dess externa variabel. Användandet av en 

sjuskalig likertskala som svarsalternativ för samtliga enkätfrågor underlättar respondenternas 

förståelse för frågorna samt är att föredra då respondenten ombeds instämma eller ta avstånd 

från ett påstående (Ejlertsson, 2014, s.57). Vidare underlättar enhetliga svarsalternativ för 

analysering av den insamlade datan i statistikprogrammet SPSS. Likertskalan möjliggör 

också att respondenter som svarar oaktsamt på studien kan upptäckas och sovras bort. Ett 

exempel kan vara en respondent som svarar 7 på samtliga frågor vilket inte är hållbart för 

bedömning. 

 

Instruktionerna gällande hur respondenterna ska svara är tydliga och svarsalternativen hänger 

tydligt ihop med de ställda frågorna för att minimera risken för att respondenterna svarar fel 

(Bryman & Bell, 2011).  
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3.7.4 Pilotstudie 

Innan genomförandet av den slutliga undersökningen har en pilotstudie genomförts. Detta för 

att korrigera frågeställningar som upplevs otydliga för respondenten och således få ett mer 

representativt resultat (Ejlertsson, 2014, s.89–91). En pilotundersökning är likaledes 

behjälplig för att kontrollera att forskningsprocessens olika delar fungerar i enlighet med 

forskningsplanen. En pilotundersökning innebär att enkäten testas på en mindre grupp 

individer innan slutlig version av enkäten skickas ut till studiens urval. I studiens fall innebar 

det att pilotstudien genomfördes på totalt 20 stycken respondenter. 

 

I enkäten gjord för pilotstudien har en ytterligare fråga lagts till där respondenterna ombeds 

ge synpunkter om eventuella otydligheter gällande enkäten. Denna fråga tas inte med i slutlig 

version av enkäten. Av pilotundersökningen framkom att respondenter upplevt otydligheter 

gällande likertskalan och mer bestämt, vart på likertskalan som svaret var att anse som 

neutralt. Detta resulterade i att likertskalan förtydligades i enkätens introduktionsbrev genom 

att definiera värdena; 1=stämmer inte, 4=varken eller, samt 7=stämmer helt. Vidare 

justerades de följdfrågor tidigare formulerade till “De som svarat stämmer” till “De som 

svarat över 4”. Bäggedera åtgärder för att tydliggöra skalans neutrala brytpunkt. 

Pilotundersökningen resulterade även i att frågan “Beteendeinriktad reklam som OBA 

påverkar mitt konsumtionsbeteende” med följdfrågan om i vilken riktning (positivt/negativt) 

konsumtionsbeteendet påverkas, togs bort. Respondenternas svar på denna fråga visade att 

den beteendeinriktade reklamen ej påverkade dess konsumtionsbeteende samtidigt som de på 

följdfrågan angivit att konsumtionsbeteendet påverkades negativt. De tvetydiga svaren gjorde 

att frågan utvärderades och det konstaterades att frågan ej är relevant då köpintentionen inte 

alltid leder till ett konsumtionsbeteende och då studien syftar till att undersöka köpintention 

togs frågan bort.  

 

3.8 Statistisk analys 

Valet av statistisk analysmetod grundas i studiens problemformulering samt teoretiska 

referensram. Problemformuleringens utformning innebär att samband skall undersökas 

mellan två variabler. De samband som undersöks har preciserats utifrån den teoretiska 

referensramen i form av sex stycken hypoteser. Vid tidigare forskning där samband 

undersökts och beräknats mellan Big Five och en ytterligare variabel har en 

korrelationsanalys genomförts då analysformen av vedertagna forskare ansetts vara den mest 
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lämpliga för undersökning av samband (Bosnjak et al., 2007; Kvasova, 2015; Atari et al., 

2017 m.fl.). Mot bakgrund av detta genomförs även för denna studie en korrelationsanalys för 

att undersöka eventuella samband. Utöver en korrelationsanalys genomförs en deskriptiv 

analys (se 3.8.2) och ett Mann Whitney-test (se 3.8.3) för att ge en överskådlig bild av OBAs 

påverkan på köpintention. Slutligen genomförs en ytterligare korrelationsanalys för att ta 

fram alternativa förutsägelser från studiens teori. 

 

3.8.1 Omkodning 

Efter genomförandet av studiens empiriska undersökning behöver den insamlade datan 

omarbetas för att underlätta analys i det statistiska dataprogrammet SPSS. Då frågorna ställda 

gällande OBAs påverkan på respondentens köpintention, samt frågorna i TIPI, har en 

sjuskalig likertskala som svarsalternativ krävs av naturliga skäl ingen omkodning för dessa. 

Istället kom siffran ett i likertskalan att representera siffran ett i SPSS, siffran två i 

likertskalan att representera siffran två i SPSS och så vidare. Gällande studiens kontrollfrågor 

krävs dock omkodning då dessa innehåller intervall eller icke-numeriska svarsalternativ. 

Gällande frågan om respondentens tidigare upplevelse av OBA, kodas svarsalternativet “Nej, 

jag har inte upplevt OBA” till 0 och “Ja, jag har upplevt OBA” till 1. Gällande frågan om 

könsdefinition kodas Kvinna till 0 och Man till 1. Alternativet Annat kodas inte om då ingen 

respondent angett det alternativet. Åldersspannen kodas enligt följande; 18–39 år till 1, 40-59 

år till 2 och 60 år eller äldre till 3. Alternativet 0-17 år kodas inte då studien riktar sig till 

individer över 18 år. Ingen respondent uppgav att de var under 18 år vilket gjorde att detta 

inte innebar något bortfall. Slutligen kodas svarsalternativen till frågan gällande hur frekvent 

respondenten använder internet till “Varje dag” → 1, “1–3 gånger i veckan” →2, “1-3 

gånger i månaden” → 3. Alternativet “mindre än 1 gång i månaden” kodas inte om då 

studien riktar sig till aktiva internetanvändare. Nedan redovisas ett exempel på studiens 

omkodning. Samtliga av studiens omkodade svarsalternativ återfinns i bilaga 1.  

 

Har du upplevt OBA som beskrivs ovan? 

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 

Nej, jag har inte upplevt OBA. 0 

Ja, jag har upplevt OBA. 1 

Fig. 7 Omkodning upplevelse av OBA. 
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3.8.2 Deskriptiv statistik 

För att göra datan mer informativ och överskådlig görs en deskriptiv analys. Det innebär att 

den insamlade datan summeras, organiseras och presenteras på ett enkelt och korrekt sätt 

(Olsson & Sörensen, 2011 s. 42,45,109). För att presentera genomsnitt och spridning av datan 

i del ett av enkäten görs en tabell innehållande fem uppgifter för varje fråga; antal 

observationer, medelvärde, standardavvikelse, minsta värdet samt högsta värdet.  Dessa mått 

ger en förståelse för datan i helhet samt om det finns utstickande svar som påverkar 

medelvärdet. Utöver detta presenteras studiens kontrollfrågor i form av cirkeldiagram vilka är 

lättöverskådliga och ger en bild av studiens urvalsgrupp. 

 

3.8.3 Mann-Whitney Test 

Mann-Whitney testet används i syfte att jämföra respondenternas svar utifrån kön. Testet är 

att föredra när man skall jämföra skillnad i en variabel mellan två oberoende grupper. I 

studiens fall är variabeln “OBAs påverkan på köpintention” och de två oberoende grupperna 

“kvinna” och “man”. Mann-Whitney testet ger statistisk data som genomsnitt och spridning 

för respektive oberoende grupp samt eventuell skillnad i “mean rank” och om denna skillnad 

är statistiskt signifikant. En acceptabel statistisk signifikans innebär en signifikansnivå på 

p<0,05. För att genomföra testet formuleras en noll- och en mothypotes där H0: Det finns 

inga skillnader mellan de oberoende grupperna (man och kvinna) och H1: Det finns en 

skillnad mellan de oberoende grupperna (man och kvinna). 

Då studien använder sig av ett dubbelsidigt test räknas två testvariabler fram enligt formeln: 

 

 

Fig. 8 Mann-Whitney formel 

 

Testvariablerna jämförs sedan mot ett framtaget kritiskt värde och H0 förkastas när U eller U1 

är större än det kritiska värdet. (Hauben, 2018, s.60–63).  
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3.8.4 Korrelationsanalys 

För studien används korrelation för att mäta sambandet mellan personlighetsdimensionerna 

inom Big Five kopplat till köpintention i samband med OBA. Det är även av intresse 

huruvida det föreligger en positiv eller negativ korrelation mellan de variabler som 

undersöks. För de fall korrelationen är positiv innebär det att höga värden av den ena 

variabeln oftast motsvaras av höga värden på den andra variabeln. En negativ korrelation 

innebär i motsats att i de fall variabeln antar höga värden, förväntas den andra anta låga 

värden (Körner & Wahlgren, 2015, s.65–66). 

 

I studien testas med hjälp av korrelationsanalys huruvida de framtagna hypoteserna är 

korrekta. För att göra det räknas korrelationskoefficienten(r) ut. Korrelationskoefficienten 

antar värden mellan -1 och 1 vilket är ytterligheterna för negativ eller positiv korrelation 

(Körner & Wahlgren 2015 s.76). Om r=0 finns inget linjärt samband. Utifrån 

korrelationskoefficienten skattas osäkerheten i hypotesen med hjälp av ett p-värde. Detta 

kallas även för en signifikansanalys. Den statistiska signifikansen indikerar huruvida studiens 

resultat är generaliserbart för populationen. En acceptabel statistisk signifikans innebär en 

signifikansnivå på p<0,05 vilket innebär att sannolikheten för en felaktigt dragen slutsats för 

existerande samband är <5%. Studiens hypoteser testas på en p<0,05 och p<0,01 nivå. Dessa 

nivåer presenteras i statistikprogrammet SPSS med en asterisk (*) för p<0,05 och två 

asterisker (**) för p<0,01 (Körner & Wahlgren 2015 s.127).  

Då denna studie undersöker korrelationen mellan variabler som innehåller data i form av 

poäng beräknas korrelationen genom Spearmans rangkorrelationstest (rs). Spearmans 

rangkorrelation är ett icke-parametriskt mått för sambandet mellan två poängsatta 

observationer (Bryman & Bell 2011 s.357). Mellan två poängsatta observationer räknas 

rangkorrelationen ut enligt följande formel: 

 

Fig. 9 Spearmans rangkorrelation formel. 

 

där n är antalet observationer och di = xi-yi är skillnaden i poäng mellan. För studiens fall 

kommer xi representeras av de poäng respondenten angivit inom en viss 

personlighetsdimension och yi är det summerade resultatet för respondentens upplevda 

påverkan av OBA på dennes köpintention.  
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3.8.5 Alternativa förutsägelser från teorin 

För att säga något mer om hur påverkan av OBA ser ut undersöks ytterligare implikationer. 

Studien testar för de fall teorin stämmer, huruvida någon ytterligare effekt av den oberoende 

variabeln går att identifiera på någon ytterligare beroende variabel. Det innebär att efter 

konstaterande om personlighetsdimensioners (oberoende variabel) inverkan på upplevd 

påverkan av OBA på köpintention (beroende variabel), undersöks även i vilken riktning den 

upplevda påverkan av OBA på köpintentionen tar (ytterligare beroende variabel). Detta testas 

med ett Spearmans korrelationstest och bidrar med en extra dimension till studien. De 

kopplingar som går att identifiera stärker även studiens resultat ytterligare.  

 

3.9 Vetenskaplig kvalitet  

En överensstämmelse mellan verklighet och tolkning och att tolkningen är förankrad i ett 

empiriskt underlag är ett centralt kvalitetskriterium i alla forskningstraditioner (Sörensen & 

Olsson, 2011 s.107). För att uppnå en vetenskaplig kvalitet är det relevant att se över vald 

metod för genomförandet av studien, som utformning av enkät och val av urval för att se att 

studien mäter det den syftar till att mäta (Bryman & Bell, 2011, s.15). För att kunna göra 

adekvata utvärderingar av studien tillämpas kriterierna reliabilitet och validitet som 

diskuteras mer ingående i stycket nedan (Sörensen & Olsson, 2011 s.125). 

 

3.9.1 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Reliabilitet är ett mått på hur replikerbart resultatet blir ifall undersökningen genomförs på 

nytt, således handlar reliabilitet om hur pålitlig undersökningen är (Sörensen & Olsson, 

2011). Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas 

(Eliasson, 2013, s.15). Åtgärder som tillämpas för att öka reliabiliteten av studien, finnes i 

utformandet av enkäten och i analysering av primärdatan. Enkätens första del är noga 

utformad för att respondenterna ska ge korrekta och sanningsenliga svar. En ytterligare 

vidtagen åtgärd för att stärka reliabiliteten är genomförandet av pilotundersökning (se 3.7.4).  

Vad gäller enkätens andra del är detta synbart genom att frågorna är en replikation av en väl 

beprövad undersökning från tidigare forskning. För att analysera datan används 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) vilket är användbart 

vid hantering och analysering av kvantitativ data (Bryman & Bell, 2011). Dessa åtgärder 

minskar risken för att primärdatan misstolkas och ger studien en ökad reliabilitet. 
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Eliasson (2013) sammanfattar validitet med frågeställningen “Kan vi räkna med att 

undersökningen är giltig - att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?”. Validiteten är 

ett mått på hur väl studien mäter vad som ämnas mätas och denna kan aldrig bli högre än 

reliabiliteten (Eliasson, 2013). Validiteten är beroende av vad som anses mätas, vilket i denna 

studie är en generell påverkan på populationen vardagligt aktiva internetanvändare. För att 

validiteten ska anses hög behöver den insamlade datan vara av hög sanningshalt (Eliasson, 

2013).  

 

Eliasson (2013) presenterar två tillvägagångssätt för att öka validiteten i en kvantitativ studie. 

Det första är att skapa olika indikatorer för de begrepp som mäts. Detta beaktas genom att 

flerindikatorsmått används i studien för att mäta de variabler som undersöks för att således 

öka validiteten. Vid jämförelse mellan de indikatorer som konstruerats för mätning av 

köpintention kan det konstateras att resultaten från dem pekar i samma riktning, vilket 

indikerar en hög mätningsvaliditet (se fig. 16). Det andra tillvägagångssättet Eliasson (2013) 

presenterar är att de begrepp som mäts i enkäten ska stämma överens med de begrepp som 

återfinns i teorin, så kallad begreppsvaliditet. Detta tillämpar studien genom att tydligt dela 

upp enkäten i två delar och konstruera frågor direkt kopplade till studiens teorier. Den första 

delen avser mäta köpintention baserat på teorin TPB och enkätens andra del mäter 

personlighetsdimensioner baserat på teorin Big Five. Även vad Bryman och Bell (2011) 

kallar för den ekologiska validiteten är hög i studien. Anledningen är att enkäten presenteras 

som en websurvey och således fångar den vardagsmiljö respondenterna lever i vilket 

möjliggör att respondenterna kan relatera till undersökningen. Studiens generaliserbarhet 

påverkas av den externa validiteten i studiens forskningsresultat, vilken dock är begränsad då 

studien använder sig av ett icke slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2011 s. 31). För att 

stärka den externa validiteten vidtas åtgärder inom urvalsmetoden genom att enkäten ges till 

ett flertal olika stickprov på Facebook (se 3.6.2). 

 

3.10 Etiska principer 

Vid genomförandet av studiens undersökning har flertalet etiska överväganden beaktats. 

Forskarna har vid detta lagt stor tyngd då undersökningen avser människor och dess 

personlighet vilket kräver en utförlig analys angående undersökningens lämplighet.  

I Sverige inrättades år 2004 Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) vilken reglerar etiska frågeställningar i anslutning till forskning gällande 
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människor. Studerandearbeten på en lägre nivå än doktorandnivå infaller dock inte under 

benämningen “forskning” men lagen är trots detta att betrakta som ett rättesnöre för etiska 

principer (Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460; 

Ejlertsson, 2014, s.31). Utifrån lagen har Vetenskapsrådet (2017) tagit fram etiska riktlinjer, 

vilka även överensstämmer med de etiska regler som rekommenderas av forskarna Bryman & 

Bell (2011) samt Eljertsson (2014). Dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet och presenteras mer ingående nedan. 

 

Informationskravet behandlar forskarnas tydlighet gällande studiens syfte gentemot 

respondenterna samt att studien är frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Respondenterna ska vara väl medvetna om sin roll i deltagandet samt vilka områden som 

berörs i enkäten (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman & Bell, 2011; Eljertsson, 2014). För att 

beakta detta krav presenteras studiens syfte samt villkoren för deltagandet tydligt i 

inledningen av studiens enkät.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna som väljer att delta ska vara medvetna om att 

deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman & Bell, 2011; Eljertsson, 2014). För 

att respondenterna inte ska uppleva obehag av frågorna har det därför tydliggjorts vid två 

tillfällen i enkätens inledning att medverkan är frivillig och anonym. 

 

Konfidentialitetskravet behandlar sekretesshanteringen av respondenternas svar 

(Vetenskapsrådet, 2017; Bryman & Bell, 2011; Eljertsson, 2014). Studiens enkät besvaras 

anonymt för att värna om respondenternas integritet. Detta innebär att enskilda individer inte 

kan identifieras samt att inga personuppgifter förvaras. Anonymiteten tydliggörs vid två 

tillfällen i studiens enkät.  

 

Slutligen innebär Nyttjandekravet att respondenterna ska känna sig säkra på att deras 

medverkande enbart används i syfte att besvara studiens frågeställning och inte i något 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2017; Bryman & 

Bell 2011; Eljertsson, 2014). Detta tydliggörs i enkätens introduktion och beaktas i 

hanteringen av datan. 
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Valet att respondenterna ska vara över 18 år är etiskt baserat eftersom studien tar avstånd från 

att intervjua minderåriga utan vårdnadshavares godkännande. Av den anledningen har en 

kontrollfråga utformats för att veta respondenternas ålder. 

 

3.11 Metodkritik 

Valet av genomförd metod är utformat för att uppnå en hög vetenskaplig kvalitet med den tid 

och de resurser författarna besitter. En kritisk syn vidtas genom arbetets gång för att 

säkerställa att de metodval som görs är optimala. Ett icke-sannolikhetsurval med en 

tvärsnittsdesign medför att de samband som påvisas i studien visar på en koppling snarare än 

beskriver ett generaliserbart samband (Eliasson, 2013). Studien mäter således om det finns en 

koppling i påverkan av OBA på köpintention mellan olika personlighetsdimensioner.  

 

Valet av TIPI Big Five-test har noga övervägts då testet är mindre omfattande än de Big Five-

test med fler frågor. Då enkättrötthet inte är önskvärt samt att studier visar att TIPI-testet väl 

överensstämmer med de mer omfattande Big Five-testerna, är valet optimalt för studiens 

omfattning. Ett längre test, förslagsvis McCrae och Costas (1999) 240-punkters test hade 

dock gett personlighetsdimensionerna i studien större trovärdighet.   

 

Då undersökningen består av ett personlighetstest vilket kan anses vara privat, finns en risk 

att respondenterna anger en förskönad bild av sig själva. Detta kan resultera i icke-autentiska 

svar som i sin tur påverkar studiens reliabilitet. Vidtagna åtgärder för att minska denna risk 

har gjorts, däribland att vid upprepade tillfällen förtydliga för respondenterna att enkäten är 

anonym.   
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4.0 Resultat 

 

I studiens resultatkapitel presenteras det framtagna statistiska resultatet av studien. Kapitlet 

inleds med det deskriptiva resultatet som beskriver hur studiens urvalsgrupp är fördelad följt 

av ett Mann-Whitney test fördelat på definition. Därefter presenteras resultatet av Spearmans 

korrelationstest som testar de hypotetiska länkarna i studien. Slutligen presenteras resultat 

av alternativa förutsägelser från teorin. 

 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Deskriptiv statistik, kontrollfrågor 

Resultatet från enkätens inledande kontrollfrågor ger deskriptiv statistik som beskriver hur 

studiens urvalsgrupp är fördelad vad gäller kännedom om OBA, ålder, kön och 

internetanvändning. Resultatet visar att 98% av respondenterna har upplevt OBA. Gällande 

respondenternas ålder är 53,1% mellan 18-39 år, 42,7% är mellan 40-59 år och endast 4,2% 

över 60 år. Av samtliga respondenter är 51,7% män och 48,3% kvinnor. Slutligen svarar 

98,2% att de använder internet dagligen och 1,8% att de använder internet 1-3 gånger i 

veckan eller mindre. I bilaga 3 presenteras de deskriptiva resultaten från studiens inledande 

kontrollfrågor i form av cirkeldiagram. 
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4.1.2 Deskriptiv statistik, del 1 av enkäten 

I figuren nedan presenteras respondenternas svar på frågorna angående köpintention kopplat 

till OBA. För varje fråga anges totalt antal svarande respondenter, min- och maxvärde, 

medelvärde och standardavvikelse.   

 
Fig. 10 Deskriptiv statistik över frågorna i del 1 av enkäten. 

 

4.1.3 Deskriptiv statistik, Mann-Whitney-Test 

Nedan följer en redogörelse för svaren angående OBAs påverkan på köpintention fördelat på 

kön. Redogörelsen inleds med två stapeldiagram som visuellt visar svarens fördelning för 

respektive kön. Därefter presenteras i fig. 13 statistisk data för hela stickprovet. De för 

studien mest relevanta värdena att titta på är medelvärde (Mean), median samt skevhet 

(Skewness) som visar om datan är skevt fördelad. I fig. 14 presenteras resultatet från Mann-

Whitney testet som ger en närmare beskrivning av de individuella grupperna (kvinna/man). 
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Tabellen “Ranks” visar värden för den totala rankingen för respektive kön (Sum of Ranks), 

den totala rankingens medelvärde (Mean Rank) samt antal respondenter inom respektive kön 

(N). I tabellen “Test Statistics” är det för studien mest relevanta värdet att titta på “Asymp. 

Sig. (2-tailed)” som visar huruvida det föreligger en signifikant skillnad i ranking mellan 

kvinnor och män.  

Fig. 11 Påverkan OBA, fördelning män.                               Fig. 12 Påverkan OBA, fördelning kvinnor                                                                    

Fig. 13 Deskriptiv statistik fördelat på kön.           Fig. 14 Mann-Whitney test. 

 

4.2 Spearman rangkorrelation 

4.2.1 Spearman rangkorrelation, OBAs påverkan på personlighetsdimensionerna 

Spearmans korrelationstest testar de framtagna hypoteserna för studien. Resultatet från 

korrelationstestet presenteras för respektive personlighetsdimension och visar de för studien 

mest relevanta värdena. De värden som är av störst intresse är värden för hur starkt 
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sambandet är mellan varje personlighetsdimension och OBAs påverkan på köpintention 

(Correlation Coefficient, se 3.8.4) samt sambandets signifikansnivå (Sig. (2-tailed)). 

 

 

Fig. 15 Spearmans rangkorrelation mellan Neuroticism och OBAs påverkan på köpintention. 

 

 

Fig. 16 Spearmans rangkorrelation mellan Extraversion och OBAs påverkan på köpintention. 

 

Fig.17 Spearmans rangkorrelation mellan Openness och OBAs påverkan på köpintention. 
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Fig. 18 Spearmans rangkorrelation mellan Agreeableness och OBAs påverkan på köpintention.

 

Fig. 19 Spearmans rangkorrelation mellan Conscientiousness och OBAs påverkan på köpintention. 

 

4.2.2 Alternativa förutsägelser från teorin 

Med hjälp av Spearmans korrelationstest testas också samband mellan Big Fives 

personlighetsdimensioner och respektive flerindikatorsmått framtagna för att mäta OBAs 

påverkan på köpintention. Resultatet är sammanställt i en korrelationsmatris (se fig. 20). I en 

ytterligare korrelationsmatris presenterad i fig. 21 redovisas resultatet från Spearmans 

korrelationstest mellan de som angivit en påverkan av något av studiens flerindikatorsmått på 

köpintentionen och vilken riktning denna påverkan tar. De för studien mest relevanta värdena 

är korrelationskoefficienten (Correlation Coefficient, se 3.8.4) angiven för respektive 

personlighetsdimension och fråga kopplad till de framtagna flerindikatorsmåtten, samt 

sambandets signifikansnivå (Sig. (2-tailed)). 
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Fig. 20 Påverkan av flerindikatorsmått för varje personlighetsdimension.

 

Fig. 21 Riktning för påverkan av flerindikatorsmått för varje personlighetsdimension. 
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5.0 Analys 

 
I detta kapitel diskuteras det presenterade resultatet från studien i förhållande till de 

framtagna hypoteserna. Resultatet analyseras utifrån studiens forskningsfrågor och 

presenteras därav i två delar, den första behandlar OBAs påverkan på konsumenters 

köpintention, den andra personlighetsdimensionernas påverkan.  

5.1 Hur påverkas konsumentens köpintention av OBA? 

Av det deskriptiva resultatet går att utröna ett totalt medelvärde för samtliga respondenters 

upplevda påverkan av OBA på köpintention till 6,01 (se fig. 10). Detta innebär att studiens 

första och grundläggande hypotes går att verifiera. Mer ingående går det att utläsa en 

påverkan av OBA för samtliga flerindikatorsmått studien använder för att mäta köpintention. 

Av de tre faktorer Izek (1991) tagit fram för mätning av intentionsbeteende går att utläsa en 

skillnad i respektive faktors påverkan (se fig. 10). Den faktor som påverkar respondenterna 

mest är subjektiv norm. Totalt 158 av studiens 176 respondenter har angivit att de hört andra 

prata om OBA och medelvärdet för denna faktor är 6,26. På följdfrågan gällande huruvida det 

respondenten hört om OBA är negativt eller positivt är medelvärdet 2.38 vilket ligger 

avsevärt under skalans neutrala brytpunkt (vid fyra), och därmed tyder på att den subjektiva 

normen gällande vad andra säger om OBA är starkt negativ.  

 

Den faktorn med näst mest påverkan är upplevd kontroll. Medelvärdet är 6,02 då 155 

respondenter svarat att OBA påverkar deras kontroll över personliga uppgifter. På följdfrågan 

gällande hur respondentens upplevda kontroll påverkas är medelvärdet 3,28 vilket innebär att 

de upplever att OBA påverkar deras kontroll över personliga uppgifter negativt.  

 

Den tredje faktorn som påverkar respondenterna är deras attityd till OBA. Totalt 145 av 176 

respondenter har angivit att de har en attityd gentemot OBA. Av dessa går att utläsa att 

attityden är övervägande negativ då medelvärdet på faktorns följdfråga är 3,44.  

 

Ytterligare ett flerindikatorsmått för mätandet av köpintention har tagits fram från Boerman 

& Kruikmeisers (2017) ramverk för OBA. Flerindikatorsmåttet benämns som klick-intention 

och av studiens 176 respondenter har 148 angett att OBA påverkar deras vilja att klicka in på 

reklamen. Medelvärdet för dessa är 5,8. På följdfrågan gällande huruvida OBA har en positiv 



39 
 

eller negativ inverkan på respondenternas klickintention är medelvärdet 4,14 vilket visar på 

att till övervägande del vill respondenterna klicka på denna typ av reklam. 

 

I fig. 13 presenteras statistisk data för fördelningen vad gäller OBAs påverkan på 

köpintention inom de två undersökta könen. Av tabellen går att utläsa ett medelvärde för 

kvinnor på 5.74 och 6.23 för män. De innebär att båda könen upplever att OBA påverkar 

köpintentionen. Tabellen visar även att det finns en skev fördelning för hur respondenterna 

inom de olika könen svarat och i synnerhet inom könet man. Detta går även visuellt att se i de 

två stapeldiagrammen (se fig. 11–12). De medelvärden presenterade är framtagna för hela 

stickprovet men då värdena inte är normalfördelade är det av intresse att genomföra det 

ickeparametriska testet Mann-Whitney som istället ger en närmare analys av de individuella 

grupperna. I fig. 14 presenteras resultatet av Mann-Whitney testet vilket mer ingående visar 

spridningen mellan könen. I tabellen “ranks” går det att identifiera en skillnad i ranking 

mellan kvinnor (75,53) och män (99,31). Av tabellen “test statistics” går det att konstatera att 

denna skillnad är statistisk signifikant då p=0,002 och därav klarar gränsen för statistisk 

signifikans, p>0,05. Det innebär att den framtagna H0: Det finns inga skillnader mellan de 

oberoende grupperna (man och kvinna) förkastas och H1: Det finns en skillnad mellan de 

oberoende grupperna (man och kvinna) behålls (se 3.8.3). 

 

5.2 Hur skiljer sig påverkan av OBA mellan personlighetsdimensionerna i 

enlighet med personlighetsmodellen Big Five? 

Med ovanstående som utgångsläge har de övriga fem hypoteserna ställts på prövning. För att 

testa hypoteserna genomförs Spearmans korrelationstest för att testa länken mellan Big Fives 

personlighetsdimensioner och OBAs påverkan på köpintention (Goldberg & Lewis 1993; 

Digman, 1990; McCrae & Costa, 1999). Studiens hypoteser testas på signifikansnivåerna 

p<0,05 och p<0,01 för att med statistisk säkerhet fastställa eventuella samband (se 3.8.3). Av 

undersökningen går det att med statistisk säkerhet fastställa fyra av sex hypoteser, H1, H3, 

H4 och H6 accepteras således. Hypotes 2 och 5 uppvisar inget signifikant samband och 

förkastas.  

 

Det starkaste sambandet går att utläsa mellan personlighetsdimensionen Openness och OBAs 

påverkan på köpintention (H4: rs = 0,251** p = 0,001). Detta innebär att studiens 4e hypotes 

accepteras. Korrelationen är positiv vilket innebär att ju högre grad av 
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personlighetsdimensionen Openness, ju högre är påverkan av OBA på köpintentionen (se fig. 

17). Vid ytterligare analys för en mer djupgående förståelse för detta samband analyseras 

respektive flerindikatorsmått för OBAs påverkan på köpintention. Dessa indikatorer är 

attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll och klick-intention.  

 

Av indikatorerna går att utläsa ett signifikant samband mellan Openness och attityd, upplevd 

kontroll och klick-intention (se fig. 20). Mellan Openness och attityd är rs = 0,270** och p = 

0,00. Detta innebär att personer med en hög grad av Openness har en starkare attityd 

gentemot OBA. I fig. 21 redovisas huruvida det går att utläsa ett samband mellan de som 

angivit att de har en attityd gentemot OBA och om denna attityd är positiv eller negativ. Det 

går dock av figuren inte att utläsa något samband gällande om denna attityd är positiv eller 

negativ. Ytterligare ett samband går att identifiera mellan flerindikatorsmåttet upplevd 

kontroll och Openness där rs = 0,328** och p = 0,00. Det innebär att personer med hög grad 

av Openness upplever en högre påverkan av OBA på deras kontroll över personliga uppgifter. 

I fig. 21 går dock inte att utläsa något samband huruvida denna påverkan är positiv eller 

negativ. Slutligen går ett samband att utröna mellan klick-intention och Openness där rs = 

0,236** och p = 0,002. Detta innebär att respondenter med en hög grad av Openness upplever 

att vetskapen om att en reklamannons är beteendeinriktad efter dom resulterar i en högre 

påverkan på om de klickar på den eller inte. Dock går det inte heller för detta samband att 

utröna huruvida de som angivit att OBA har en påverkan på dess klick-intention upplever 

denna påverkan som positiv eller negativ. 

 

Vidare går ett något svagare positivt samband att utläsa mellan personlighetsdimensionen 

Extraversion och OBAs påverkan på köpintention (H3: rs = 0,178* p = 0,018). Detta innebär 

att studiens 3:e hypotes accepteras. Detta är en lägre korrelation men inom signifikansnivån 

p<0,05 (se fig. 20). Sambandet visar att personer med högre grad av Extraversion, likväl som 

Openness, upplever en högre påverkan av OBA på deras köpintention.  

 

Vid ytterligare analys av flerindikatorsmåtten (attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll och 

klick-intention) går att utläsa samband mellan Extraversion och attityd, upplevd kontroll och 

klick-intention (se fig. 21). Analysen visar att personer med hög grad av Extraversion har en 

signifikant attityd gentemot OBA (rs=0,165* p=0,028). I fig. 21 går att utläsa en korrelation 

med hög statistisk signifikans mellan Extraversion och en positiv attityd till gentemot OBA 

(rs=0,38** p=0,00). Vidare visar analysen i fig. 20 att personer med hög grad av Extraversion 
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anser att OBA påverkar deras upplevda kontroll (rs=0,191* p= 0,011). I fig. 21 visas att de 

som angivit att deras upplevda kontroll påverkas av OBA upplever denna påverkan som 

positiv (rs=0,357** p=0,00). Slutligen visar analysen i fig. 20 att de personerna med högre 

grad av Extraversion i större utsträckning anser att OBA påverkar deras klick-intention 

(rs=0,210** p=0.005). I fig. 21 går även att utläsa att de som angivit att OBA påverkar deras 

klick-intention upplever att denna påverkan gör dem mer benägna att klicka på 

OBA(rs=0,34** p=0,00). 

 

Slutligen visade resultatet av studien ett förhållandevis starkt samband mellan 

personlighetsdimensionen Conscientiousness och OBAs påverkan på köpintention (H6: rs = - 

0,230** p = 0,002). Denna korrelation är, till skillnad från de tidigare konstaterade 

sambanden, negativ (se fig. 29). Det innebär att ju högre grad av personlighetsdimensionen 

Conscientiousness en individ har, ju lägre påverkan har OBA på köpintentionen.  

 

Vid sambandsanalys mellan de använda flerindikatorsmåtten för att mäta köpintention och 

personlighetsdimensionen Conscientiousness, går det att identifiera samband mellan 

Conscientiousness och klick-intention (rs = -0,208** p = 0,006) samt upplevd kontroll (rs = -

0,210** p = 0,005) (se fig. 20). Båda sambanden visar en negativ korrelation, vilket betyder 

att en högre grad av personlighetsdimensionen Conscientiousness innebär en lägre påverkan 

av OBA på klick-intention och upplevd kontroll. Av fig. 21 går dock att utläsa en positiv 

riktning för båda flerindikatorsmåtten (svaren på flerindikatorsmåttens följdfråga). Detta 

förklaras av att resultatet av riktningen endast avser de få respondenter inom 

Conscientiousness som angett att OBA påverkar deras klick-intention och upplevda kontroll. 

Det finns därav inget signifikant samband mellan personlighetsdimensionen 

Conscientiousness och en positiv upplevd klick-intention och kontroll. 

  



42 
 

6.0 Slutsats och diskussion 

 

 

Respondenterna har med sina svar bidragit med en djupare förståelse gällande studiens 

frågeställningar och således har studiens syfte kunnat uppnås. I detta kapitel knyts säcken 

ihop och presenteras i en slutsats. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens bidrag 

och förslag till fortsatta studier. 

 
 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att att klargöra hur Big Fives olika personlighetsdimensioner 

påverkar individernas köpintention när de utsätts för Online Behavioral Advertising (OBA). 

För att uppnå detta utgår studien ifrån två forskningsfrågor; 

- Hur påverkas konsumentens köpintention av OBA? 

- Hur skiljer sig påverkan av OBA mellan personlighetsdimensionerna i enlighet med 

personlighetsmodellen Big Five? 

 

För att besvara den första forskningsfrågan utgår forskarna från modellerna Theory Of 

Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991) samt Boermans och Kruikemeisers (2017) ramverk 

för OBA. Studiens resultat visar att OBA påverkar konsumenters köpintention och att de mest 

avgörande faktorerna för denna påverkan är “subjektiv norm”, det vill säga andras attityd 

gentemot beteendet, och “upplevd kontroll” över beteendet. Studiens resultat visar även en 

signifikant skillnad i OBAs påverkan på köpintentionen mellan kvinnor och män, där män 

upplever en större påverkan (mean rank= 99,31) än kvinnor (mean rank=75,53). 

 

För att besvara studiens andra forskningsfråga använder sig forskarna av modellen Big Five 

och den tidigare beprövade TIPI-undersökningen bestående av tio frågor (McCrae & Costa, 

1999; Goslings et al.,2003). Korrelation mäts mellan OBAs påverkan på köpintention och de 

fem personlighetsdimensionerna framtagna inom Big Five. Av studiens resultat går det att 

med statistisk säkerhet fastställa ett samband mellan OBAs påverkan på köpintention och 

personlighetsdimensionerna Openness, Extraversion och Conscientiousness. Resultatet visar 

även att OBAs påverkan på köpintention skiljer sig åt mellan de olika 

personlighetsdimensionerna. Mellan OBAs påverkan på köpintention och 

personlighetsdimensionerna Openness och Extraversion föreligger en positiv korrelation 
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vilket innebär att en högre grad av dessa resulterar i en högre grad av OBAs påverkan på 

köpintention. I motsats till detta föreligger en negativ korrelation mellan OBAs påverkan på 

köpintention och personlighetsdimensionen Conscientiousness. Det innebär att en högre grad 

av personlighetsdimensionen Conscientiousness resulterar i en lägre påverkan av OBA på 

köpintention.  

 

Det går inte att utröna något samband mellan resterande två personlighetsdimensioner i 

enlighet med Big Five, Neuroticism och Agreeableness, och OBAs påverkan på köpintention. 

 

6.2 Diskussion 

Studiens resultat visar att tre av de fem personlighetsdimensionerna i Big Five påverkas av 

marknadsföringstekniken OBA avseende konsumenters köpintention, samt att dessa tre 

påverkas olika. Vad dimensionerna innefattar och varför de uppfattar OBA olika är ingenting 

studien fokuserar på att undersöka men det diskuteras ändå nedan, kopplat till de utmärkande 

personlighetsdrag som beskriver de tre dimensionerna.  

 

Personlighetsdrag som beskriver personlighetsdimensionen Openness är nyfikenhet och en 

öppenhet för nya erfarenheter (Rothmann & Coetzer, 2003; Digman, 1990). För 

personlighetsdimensionen Extraversion är de dominerande personlighetsdragen att vara 

socialt aktiv samt ha ett brett kontaktnät (Rothmann & Coetzer, 2003; Digman 1990). 

Studiens resultat visar att dessa två dimensioner i högre utsträckning påverkas av 

marknadsföringstekniken OBA. Resultatet indikerar därav att personer som har sociala 

färdigheter och nyfiket intellekt påverkas av OBA och att marknadsföringstekniken med 

fördel kan användas mot individer som dessa.  

 

Conscientiousness är den personlighetsdimension som kännetecknas av målinriktning, 

disciplin och vilja att göra rätt (Rothmann & Coetzer, 2003; Digman 1990). Den tydliga 

målinriktningen och drivet inom Conscientiousness har forskare kunnat koppla till integritet 

(Sackett & Wannek, 1996). Intressant nog visar studiens resultat att en högre grad av 

Conscientiousness, till skillnad från Openness och Extraversion, innebär en lägre påverkan av 

OBA på köpintention. Således kan man av studien anta att personer som besitter 

egenskaperna målinriktning, disciplin och integritet endast i låg utsträckning påverkas av 

OBA. 
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Studien kan med detta se eventuella kopplingar till specifika personlighetsdrag och OBAs 

påverkan. Köpintentionen hos konsumenter som präglas av nyfikenhet och sociala 

färdigheter påverkas i större utsträckning av OBA medan konsumenter med dominerande 

karaktär av målinriktning, disciplin samt integritet påverkas i lägre utsträckning av OBA. 

Köpintentionen hos konsumenter med utpräglade sociala färdigheter stärks av OBA. För 

konsumenter som präglas av nyfikenhet eller målinriktning, disciplin och integritet går det 

icke att fastställa i vilken riktning köpintention påverkas. 

 

6.3 Studiens bidrag 

Denna studie ger såväl teoretiska som praktiska bidrag. Studiens teoretiska bidrag ligger 

inom den företagsekonomiska marknadsföringstekniken OBA där studien ämnar fylla det 

forskningsgap som identifierats i befintlig forskning. Föga uppmärksamhet har, i tidigare 

studier, riktats åt OBAs påverkan på köpintention för olika personlighetsdimensioner. Den 

här studien ämnar fylla detta forskningsgap genom tillämpandet av den uppmärksammade 

personlighetsmodellen Big Five och således bidra till ny kunskap inom 

marknadsföringsområdet. Resultatet visar att den subjektiva normen, upplevda kontrollen och 

attityden gentemot OBA hos konsumenter till övervägande del är negativ. Av de tre 

faktorerna är den subjektiva normen den faktor som har störst negativ påverkan. Resultatet av 

studien visar även att OBAs påverkan på köpintention skiljer sig mellan Big Fives 

personlighetsdimensioner. Ovanstående bidrar med ny kunskap inom fältet för OBAs 

påverkan och kan komplettera Boerman & Kruikmeisers (2017) tidigare ramverk för 

påverkan av OBA genom att tillföra en ytterligare dimension av Consumer-Controlled 

Factors. Studiens teoretiska bidrag kan således fylla det identifierade kunskapsgapet. Förslag 

till fortsatta studier vilka kan fylla forskningsgapet ytterligare presenteras nedan i 6.4. 

 

Praktiskt kan kunskap om i vilken utsträckning olika faktorer påverkar konsumenters 

köpintention kopplat till OBA vara mycket användbar för företag som arbetar med 

annonsering på internet. Genom att identifiera vilka faktorer som är mest avgörande för 

konsumenters köpintention kan företag utveckla dessa så att köpintentionen ökar. Vidare kan 

kunskap om hur påverkan av OBA skiljer sig åt beroende på konsumentens personlighet 

användas och utnyttjas av marknadsförare för att anpassa företagets beteendeinriktade reklam 

och på så vis nå önskade resultat.  
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6.4 Förslag till fortsatta studier 

Studiens resultat visar att den subjektiva normen, det vill säga andras attityd gentemot ett 

beteende, är den faktor som har störst påverkan på konsumenter. Förslag till fortsatta studier 

är således att undersöka hur OBA bättre kan anpassas till den subjektiva normen. 

 

Studien bidrar med ny kunskap om att påverkan av marknadsföringstekniken OBA skiljer sig 

mellan personlighetsdimensionerna inom Big Five. Skillnaden skapar en nyfikenhet om 

huruvida påverkan även skiljer sig åt mellan personlighetsdimensionerna inom Big Five och 

andra marknadsföringstekniker. Ett exempel på förslag till fortsatta studier i den riktningen 

kan således vara kopplingen mellan Big five-modellen och den nya marknadsföringstekniken, 

influencer marketing.  

 

Då Openness och Extraversion korrelerar med en ökad påverkan av OBA på köpintention 

vore det för fortsatta studier av intresse att mer ingående undersöka hur konsumenter 

präglade av dessa personlighetsdimensioner uppfattar OBA. En sådan studie kan underlätta 

för företag att bättre anpassa sin reklam till konsumenterna. För konsumenter karaktäriserade 

av personlighetsdimensionen Conscientiousness, vilka i signifikant utsträckning inte påverkas 

av OBA, vore det intressant att få en djupare förståelse för hur de uppfattar OBA.  

 

Då denna studie är begränsad till perioden 2019-01-23 - 2019-05-23 kan en mer omfattande 

Big Five-studie ge utförligare och mer rättvisande bild av hur OBA påverkar konsumenter. I 

detta sammanhang vore exempelvis McCraes och Costas 240-punkters test (1999) av intresse.  

 

Det ramverk Boerman & Kruikmeiser (2017) presenterar över OBA skulle kunna utvecklas 

ytterligare, förslagsvis genom att personlighetsdimensioner adderas för att uppnå en 

uppdaterad och mer integrerad version av modellen.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Omkodning svarsalternativ.  

 

Har du upplevt OBA som beskrivs ovan? 

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 

Nej, jag har inte upplevt OBA. 0 

Ja, jag har upplevt OBA. 1 

Fig. 7 Omkodning upplevelse av OBA. 

 

Ange definition. 

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 

Kvinna.. 0 

Man. 1 

Annat. - 

Fig. 8 Omkodning definition. 

 

Ange ålder. 

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 

0-17 - 

18-39 1 

40-59 2 

60 år eller äldre. 3 

Fig. 9 Omkodning ålder. 

 

Hur ofta använder du internet? 

Svarsalternativ innan kodning: Svarsalternativ efter kodning: 



51 
 

Varje dag. 1 

1-3 gånger i veckan. 2 

1-3 gånger i månaden. 3 

Mindre än 1 gång i månaden - 

Fig. 10 Omkodning internetanvändning. 
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

 

Introduktionsbrev 
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Studiens inledande kontrollfrågor



54 
 

Del 1
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Del 1 
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Del 2
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Del 2 
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Bilaga 3 Deskriptivt resultat över kontrollfrågorna 

Har du upplevt OBA som beskrivs ovan? 

 

Fig. 10 Svar, upplevelse av OBA. 

 

Ange definition. 

 

Fig. 11 Svar, definition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange ålder. 
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Fig. 12 Svar, ålder. 

 

Hur ofta använder du internet? 

 

Fig. 13 Svar, internetanvändning. 

 


