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Sammanfattning 

Denna studies syfte var att försöka påverka individers målsättning och fysiska prestation genom att använda 

sig av heuristiken anchoring-and-adjustment. Anchoring-and-adjustment är en heuristik där en numerisk 

referenspunkt påverkar individer genom att de otillräckligt justerar utifrån ankaret när de ger svar och tar 

beslut. Denna heuristik, som visat sig vara väldigt robust och ha stark effekt, kombinerades med kunskap 

inom målsättning och sportpsykologi för att få fram frågeställningen huruvida anchoring-and-adjustment-

heuristiken kan påverka individers uppskattning av prestation och följaktligen om det mål som sätts 

påverkar individers fysiska prestation.  

   Fyrtio försökspersoner (35 män) delades slumpmässigt in i två grupper där de förankrades lågt respektive 

högt inför två fysiska övningar. Efter förankringen tillfrågades försökspersonerna att uppskatta hur många 

repetitioner de trodde de skulle klara, för att sedan få utföra övningarna och se hur många de faktiskt 

klarade.  

   Skillnad kunde ses vad gällde uppskattningar inför övningarna, där de lågt förankrade individernas 

uppskattning signifikant skilde sig från de högt förankrade individerna. Vad gällde faktiskt utfört antal 

repetitioner kunde endast ett mönster ses där de högt förankrade individerna utförde marginellt fler 

repetitioner, skillnaden var dock inte signifikant. Det hittades alltså bevis för att anchoring-and-adjustment-

heuristiken påverkar individers uppskattningar tillika målsättning, men inga bevis hittades för att den 

följande fysiska ansträngningen påverkades. 
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Sammanfattning (abstract) 
Denna studies syfte var att försöka påverka individers målsättning och fysiska 

prestation genom att använda sig av heuristiken anchoring-and-adjustment. 

Anchoring-and-adjustment är en heuristik där en numerisk referenspunkt 

påverkar individer genom att de otillräckligt justerar utifrån ankaret när de ger 

svar och tar beslut. Denna heuristik, som visat sig vara väldigt robust och ha stark 

effekt, kombinerades med kunskap inom målsättning och sportpsykologi för att 

få fram frågeställningen huruvida anchoring-and-adjustment-heuristiken kan 

påverka individers uppskattning av prestation och följaktligen om det mål som 

sätts påverkar individers fysiska prestation.  

   Fyrtio försökspersoner (35 män) delades slumpmässigt in i två grupper där de 

förankrades lågt respektive högt inför två fysiska övningar. Efter förankringen 

tillfrågades försökspersonerna att uppskatta hur många repetitioner de trodde de 

skulle klara, för att sedan få utföra övningarna och se hur många de faktiskt 

klarade.  

   Skillnad kunde ses vad gällde uppskattningar inför övningarna, där de lågt 

förankrade individernas uppskattning signifikant skilde sig från de högt 

förankrade individerna. Vad gällde faktiskt utfört antal repetitioner kunde endast 

ett mönster ses där de högt förankrade individerna utförde marginellt fler 

repetitioner, skillnaden var dock inte signifikant.  

   Det hittades alltså bevis för att anchoring-and-adjustment-heuristiken påverkar 

individers uppskattningar tillika målsättning, men inga bevis hittades för att den 

följande fysiska ansträngningen påverkades. 

 

 

  



 
 

Förord 
   Stort tack riktas till Campushallen som var snälla nog att låta mig nyttja deras 

gym till att utföra mina försök. Stort tack riktas även till min handledare, Daniel 

Västfjäll, som stått ut med alla mina frågor vad gäller uppsatsen och som har varit 

till stor hjälp vad gäller texten, och analyserande och tolkande av data.
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Anchoring-and-adjustment-heuristikens påverkan på uppskattning och 

fysisk prestation 

   Viljans kraft över materian (mind over matter) är en truism som skulle kunna 

påstås är något uttjatad. Trots detta utgår denna uppsats från att människor sätter 

mentala barriärer för sin fysiska förmåga. Det finns givetvis en gräns för vad som 

är fysiskt möjligt, men den gräns individer sätter för sin förmåga antas i detta 

arbete vara långt ifrån deras maximala potential. Sportpsykologi är en gren inom 

psykologin vars fokusområde är att just tillämpa psykologiska verktyg och teorier 

i sport- och träningssammanhang för att vinna över materian, och därmed 

optimera prestation och resultat (Vealey, 2006).    

   Denna uppsats syfte var att, utifrån ett sportpsykologiskt perspektiv, försöka 

påverka individers målsättning och fysiska prestation genom att använda sig av 

heuristiken anchoring-and-adjustment. Anchoring-and-adjustment är en slags 

genväg till beslut vid främmande frågeställningar, där ett numeriskt värde 

påverkar individen att ge ett svar som är otillräckligt justerat från det värdet. 

Denna heuristik har visats ha en mycket robust och stark effekt på människors 

beslut, därför studeras denna heuristik för att utröna om den kan utnyttjas för att 

höja eller sänka personers uppskattningar av sin maxprestation, och då även 

följaktligen påverka prestationen i sig. Individer som presenteras låga eller höga 

siffror vid frågan om maximalt antal repetitioner de kan utföra i en fysisk övning 

förmodas alltså ge en uppskattning som är låg respektive hög, och efter detta 

utföra ett antal repetitioner som följer uppskattningen. 

Tidigare forskning 

Heuristik 

   Heuristiker innefattar olika kognitiva verktyg som hjälper individer att nå svar 

och komma fram till beslut när det saknas ledtrådar, eller när det anses vara för 

tidskrävande eller rentav omöjligt att komma fram till en optimal slutsats (Todd, 

2001). Heuristiker fungerar som kognitiva genvägar som istället för att försöka 

optimera utfall, bygger uppskattningar som snabbar på processen och som 

fungerar tillräckligt väl för stunden. Dock är dessa tekniker även benägna att ge 

svar som är felaktiga vilket leder till suboptimala, dåliga beslut; så kallade biases 

(Tversky & Kahneman, 1974). Det finns ett antal olika heuristiker som alla bygger 

på olika informationsbearbetningsstrategier för att nå fram till svar (Gilovich, 

Griffin, & Kahneman, 2009), där en av de mest välstuderade är anchoring-and-

adjustment-heuristiken (även kallat förankringseffekten). 

Anchoring-and-adjustment 

   Anchoring-and-adjustment är en heuristik som först beskrevs av Kahneman och 

Tversky (1974) där bedömningar och beslut grundar sig i en referenspunkt, ett så 

kallat ankare. Ankaret används som startpunkt och justering görs utifrån denna 

punkt, där det slutgiltiga svaret oftast hamnar långt ifrån det korrekta svaret på 
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grund av otillräcklig justering. En förutsättning för att förankringseffekten ska 

infinna sig är dock att frågan eller situationen har ett svar som är okänt eller oklart 

för individen i fråga (Furnham & Boo, 2011). Ankarets relevans för uppgiften har 

även visats spela liten roll, då det kan vara helt arbiträrt i relation till frågan men 

ändå ha effekt (Ariely, Loewenstein, & Prelec, 2003).  

   I ett klassiskt försök som påvisat effekten av förankring till arbiträra siffror 

(Tversky & Kahneman, 1974) fick personer i uppgift att uppskatta hur stor 

procentandel av afrikanska länder som var medlemmar i FN. Innan någon 

gissning gjordes snurrades ett riggat lyckohjul som alltid stannade på siffrorna 10 

eller 65, där hälften av försökspersonerna fick respektive siffra. Alla 

försökspersoner blev sedan tillfrågade om andelen afrikanska länder i FN var över 

eller under den tilldelade siffran, för att sedan ge en gissning i ett absolut tal. 

Gruppen som fick 10 på hjulet hade en mediangissning på 25%, medan gruppen 

som fick 65 hade en mediangissning på 45%. Om ankarna inte hade haft någon 

effekt hade svaren på uppgiften varit jämförbara, men resultatet tyder på att 

personerna använde den helt godtyckliga siffran som ankare och att deras svar 

justerades utifrån detta.  

   Arbiträra ankares påverkan på beslut och bedömningar har även replikerats i 

mer nutida forskning. Ariely, Loewenstein, & Prelec (2003) visade att 

försökspersoner bedömde hur mycket pengar de var villiga att betala för olika 

produkter baserat på sitt personnummer. Försökspersonerna blev tillfrågade om 

de ville köpa olika produkter för en summa motsvarande de två sista siffrorna i 

sitt personnummer, och efter denna ja/nej-fråga fick de sätta en siffra på 

maxbeloppet de skulle vara villiga att betala. Detta gjordes för sex olika 

produkter, och signifikanta resultat kunde ses för alla produkter; ju högre siffra i 

personnumret, desto mer var personen villig att betala.  

   En uppsjö av forskning och studier har visat att förankringseffekten är mycket 

robust och att den går att hitta i många olika områden såsom förhandlingar 

(Galinsky & Mussweiler, 2001), juridiska beslut (Englich & Mussweiler, 2001; 

Englich, Mussweiler, & Strack, 2006) och prognoser (Critcher & Gilovich, 2008). 

En meta-analys, där sexton artiklar som behandlade anchoring-and-adjustment 

inom förhandlingar analyserades, visade sig denna heuristik ha en effektstorlek 

på d=1.145 (konverterat från r i Orr & Guthrie, 2006). Detta innebär att svaren i 

snitt skiljer 1.145 standardavvikelser från varandra, vilket ses som en stor effekt 
(Cohen, 1988). Kahneman (2011), en av de två pionjärerna inom ämnet, har 

rapporterat att medeleffekten av förankring (medelkvoten mellan svar i 

förankringsbetingelser) uppgår till 55%. 

Anchoring-and-adjustment och expertis 

   Kunskap och erfarenhet inom ett ämne eller ett yrke skulle kunna tros motverka 

förankringseffekter, då en expert förmodas kunna se igenom en sådan situation 

och ta rationella beslut utan bias. Detta är dock inte fallet. Northcraft & Neale 

(1987) visade att experter är lika benägna att bli påverkade av ankare som lekmän 
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i vissa uppgifter. I deras försök gavs yrkesutövande fastighetsmäklare och lekmän 

(studenter vid en handelshögskola) i uppgift att värdera priset på en fastighet i 

naturalistisk miljö. Alla försökspersoner fick tillgång till en folder på tio sidor 

med informationspunkter om, samt en visning av, fastigheten. Den enda 

information som skilde sig var värderingspriset, där den låga summan $65,900 

och den höga summan $83,900 fungerade som lågt respektive högt ankare i 

expertgruppen, medan lekmansgruppen hade samma summor inklusive två 

mellansteg. Därmed fanns det lågt och högt förankrade experter, och lågt, mellan 

och högt förankrade lekmän. Resultatet visade att både lekmän och experter 

påverkades jämbördigt av ankaret. Summan fastigheten värderades till skilde sig 

signifikant både mellan de lågförankrade (M=$63,571) och högförankrade 

lekmännen (M=$72,196), p<.001, och mellan de lågförankrade (M=$67,811) och 

högförankrade experterna (M=$75,190), p<.01.  

   Värt att notera är att försökspersonerna, efter värderingen, tillfrågades om deras 

beslutsprocess bakom värderingen, och här skiljde sig lekmännen och experterna 

åt. En signifikant större andel experter hävdade att priset fastigheten värderades 

till i foldern inte var en avgörande faktor i den egna värderingen. Forskarnas 

tolkning av detta är att experterna antingen saknar självmedvetenhet om 

värderingens påverkan i beslutet, eller att experterna helt enkelt bara förnekar att 

en värderingssumma skulle påverka deras professionella omdöme. Denna studie 

hängde dock på att uppgiften som utfördes var av bedömningsart. Om uppgiften 

istället hade haft ett specifikt, korrekt svar hade förankringseffekten troligtvis helt 

kunnat försvinna då ett korrekt svar hade kunnat ges om kunskapen var tillräcklig. 

   Anchoring-and-adjustment-heuristikens påverkan på experters beslut har även 

studerats inom juridiska beslut, där juridikexperters beslutade längd på domar 

visats påverkas av så arbiträra ankare som summan av två tärningar i ett 

tärningskast (Englich, Mussweiler, & Strack, 2006). 

Medvetenhet om ankarets slumpmässighet 

   Bevis för att godtyckliga ankare har en påverkan på individers svar och beslut 

har tidigare lagts fram. Juridikexperters domslut har visats bli påverkade av 

anchoring-and-adjustment-heuristiken, där slumpmässigheten helt varit i 

besluttagarens händer (Englich, Mussweiler, & Strack, 2006). Juridikexperterna 

fick själva kasta tärningar inför ett domslut, vilket innebär att de var helt medvetna 

om att siffrorna de fick och skrev ner var ett resultat av slumpen (mer eller mindre, 

då tärningsparet var riggat till att summan alltid blev antingen 9 eller 3). Det 

följande domslutet, straffets längd, kunde ses bli påverkat av tärningarna som 

fungerade som ankare. Även om individen vet om att en siffra är helt slumpmässig 

används alltså denna som ett ankare som svar justeras ifrån.  

   Forskning har dock visat att om individer görs medvetna om förankringseffekten 

genom till exempel perspektivtagning och självfokus i förhandlingssammanhang 

(Galinsky & Mussweiler, 2001), kan förankringseffekten motverkas. Detta 

innebär att om tillräcklig medveten tanke läggs på vad den siffra som utgör 
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ankaret faktiskt innebär, och om fokus läggs på vilken konsekvens utfallet har för 

en själv, kan förankringseffekten minska. När en siffra läggs fram av en motpart 

kan man exempelvis ta motpartens perspektiv för att få en ny bild av situationen, 

och därmed se igenom ankaret. 

Anledningar till anchoring-and-adjustment-effekten 

   De underliggande psykologiska mekanismerna till förankringseffekten är inte 

helt klarlagda. Det finns dock två förklaringar som dominerar debatten (Furnham 

& Boo, 2011): (1) otillräcklig justering från ankaret och (2) ankare som priming. 

   Ursprungligen sågs förankringseffekter endast som ett resultat av otillräcklig 

justering (Tversky & Kahneman, 1974). Detta innebär att den initiala siffran 

används som referenspunkt och en bedömning görs huruvida den är för hög eller 

för låg i relation till frågan. Svaret justeras sedan utifrån denna bedömning och 

flyttas upp eller ner i förhållande till ankaret. Det slutgiltiga svaret är resultatet av 

denna justering, som i de flesta fall är otillräcklig då det inte flyttas tillräckligt 

långt ifrån ankaret. Epley & Gilovich (2001) har visat att frågor som ”Vilket år 

blev George Washington vald till president?” skapar själv-förankrande 

referenspunkter som svaret justeras ifrån. De flesta (i alla fall amerikaner) vet om 

att USA blev självständigt 1776, och använder därför det årtalet som 

referenspunkt då Washington måste blivit invald kort därefter. Denna förklaring 

menar alltså att anchoring-and-adjustment är en medveten process. 

   Den andra förklaringen menar att förankringseffekten grundar sig i omedvetna 

processer, närmare bestämt hypothesis-consistent testing och semantisk priming 

(Mussweiler & Strack, 1999). Detta innebär att ord och siffror som används i 

frågor implicit aktiverar (via semantisk priming) viss specifik information hos 

individer som används för att formulera en hypotes som sedan testas. Mussweiler 

& Strack (1999) visade detta genom att ställa förankringsfrågor till 

försökspersoner där hälften bl.a frågades om Leonardo Da Vinci föddes innan 

1698, och hälften om han föddes efter 1698, för att tillfrågas om att ge ett absolut 

årtal. Forskarna menar att detta leder individer till att bli ”primeade” att aktivera 

information som stämmer överens med att Da Vinci föddes innan/efter 1698, 

vilket leder till en formulering av en hypotes för detta. Hypotesen testas sedan och 

leder till en uppskattning i ett absolut årtal. Samma studie (Mussweiler & Strack, 

1999) visade även att orimliga ankare, såsom frågorna om Antarktis 

medeltemperatur är +45 kontra -210 grader Celsius även signifikant påverkade 

individer. Frågorna behöver alltså inte ens vara rimliga, de leder ändå till priming 

och hypotestestning.  

   Det finns ingen enighet om vilken av dessa processer som är den sanna, utan 

olika processer tycks användas vid olika tillfällen och olika typer av frågor och 

bedömningar (Furnham & Boo, 2011).  

Sportpsykologi 
   Sportpsykologi har två huvudsyften; dels att studera hur psykologi påverkar 

fysisk prestation hos individen, och dels det omvända, hur fysisk prestation och 
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deltagande i sportaktiviteter påverkar individens psykologi (Danish, 2001). Denna 

uppdelning kommer främst ifrån att de flesta som utövar idrott eller sport inte når 

en professionell nivå. Majoriteten av barn, unga och vuxnas idrottsutövande är 

inte det största och mest centrala i deras liv, därför studeras även utövandets 

påverkan på psykologin. I denna studie är dock det förstnämnda mest intressant, 

då psykologiska mekanismer vill utnyttjas för att förbättra fysisk prestation. Detta 

kan användas av både professionella atleter tillika amatörer.  

   Det finns en mängd olika psykologiska verktyg som används för att förbättra 

prestation, vilket   Schenk & Miltenberger (2019) visat i en översiktsartikel om 

ämnet. De använde data från 101 olika artiklar och och hittade fem olika 

kategorier. Kategorierna som listades var (a) konsekvensprocedurer, (b) 

antecedent-procedurer, (c) feedbackprocedurer, (d) färdighet-träningsprocedurer, 

och (e) övriga procedurer. Konsekvensprocedurer innefattar interventioner som 

baseras på prestation i utförda moment, vilket innebär olika typer av förstärkning 

av beteenden, såväl positiv och negativ förstärkning, samt belöningar. 

Antecedentprocedurer är motsatsen till konsekvensprocedurer, då interventionen 

sker innan moment, och innefattar instruktion, modellering på experter, och 

målsättningar med explicita mätbara mål. Feedbackprocedurer innebär en mer 

ingående återkoppling, till skillnad från den första kategorin. Synpunkter och 

förbättringsmöjligheter ges oberoende av utfallet av utförandet. 

Färdighetsträningsprocedurer innebär övning i färdigheter som bidrar till 

förbättrat engagemang och motivation i målbeteenden, vilket bland annat 

innefattar visualisering, self-talk och avslappningsövningar. Kombinationer av 

olika procedurer kategoriserades under övriga procedurer.  

 Tabell 1. Olika verktyg använda inom sportpsykologi för att förbättra fysisk prestation 

(från Schenk & Miltenberger (2019)) 

   Alla verktyg inom de olika kategorierna har uppvisat positiva resultat vad gäller 

förbättring av fysisk prestation. Målsättning kombinerades ofta med andra 

verktyg för att uppnå dessa förbättringar. Sammantaget visar detta att individers 

psykologi är starkt sammankopplad med det fysiska och därför kan olika 

psykologiska verktyg utnyttjas för att påverka fysiska prestation.  

Kategorier Verktyg 

    
Konsekvensprocedurer Positiv/negativ förstärkning, belöning  

Antecedentprocedurer Instruktion, expertmodellering, målsättning 

Feedbackprocedurer  Videofeedback, verbal/grafisk feedback 

Färdighetsträningsprocedurer Visualisering, self-talk, avslappningsövningar 

Övriga procedurer Kombinationer av ovanstående 
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Mind over matter 

   Då olika verktyg med psykologisk basis visats ha påverkan på fysisk prestation 

öppnas det upp för frågor. En fråga är huruvida individers gräns för upplevd fysisk 

utmattning eller styrka endast beror på det fysiska eller om det mentala, 

psykologiska, har en inverkan. Marcora och Staiano (2010) studerade detta, då de 

ville undersöka huruvida upplevd fysisk utmattning verkligen beror på 

fysiologisk/muskelmässig trötthet och oförmåga att fortsätta, eller om utmattning 

har en psykologisk grund. De testade denna frågeställning genom att låta tio 

manliga atleter utföra ett längre test på träningscykel till utmattning för att sedan, 

direkt efter de nått uttmattning, instruera dem att utföra ett maxtest under 5 

sekunder. Resultatet visade att försökspersonerna, som utförde ett test till 

självupplevd maximal utmattning under i snitt 10 minuter på 242 ± 24 W, kunde 

direkt (max 5 s) efter detta vid maxtest få ut en effekt på 731 ± 206 W under 5 

sekunder. Försökspersonerna kunde alltså få ut en effekt på i snitt tre gånger den 

de upplevde att de var maximalt utmattade vid. Då tiden mellan utmattningstestet 

och maxtestet var så kort menade forskarna att detta inte kunde bero på en 

återhämtningseffekt, och att det samtidigt talar emot att utmattning beror på en 

fysiologisk trötthet. Om de klarade av att få ut tre gånger effekten under ett 

maxtest på fem sekunder betyder det att de hade klarat av att upprätthålla effekten 

på testet de utförde strax innan. Anledningen till försökspersonernas förmåga att 

få ut mer effekt i maxansträngningen härleds därför till det psykologiska. 

Forskarnas tolkning var att maxtestets avgränsning i tid var det som påverkade 

mest, då utmattningstestet hade en teoretiskt sett (dock praktiskt omöjligt) 

obegränsad tid som demotiverade försökspersonerna. När en tidsram sattes på 

maxtestet hittades motivation, eller ett mål, att utnyttja mer fysiska resurser. Detta 

resultat tyder på att upplevd maximal fysisk utmattning har en psykologisk snarare 

än en fysiologisk grund. 

Anchoring and adjustment för fysisk aktivitet: målsättning och prestation 
   Målsättning och dess påverkan på prestation har sedan 1970-talet undersökts 

med syftet att hitta tillvägagångssätt att sätta mål för att öka motivation, och för 

att effektivisera och maximera prestation (Locke & Latham, 2002). Enligt Locke 

& Latham påverkar satta mål ansträngning och prestation på fyra olika sätt: (1) 

målsättningens mest grundläggande påverkan är riktandet av ansträngning mot en 

punkt och därmed gränsdragning mellan vad som behöver göras för att nå målet 

och vad som är oviktigt, (2) mål motiverar, högre mål leder till högre 

ansträngning, (3) mål påverkar ihärdighet och arbetstempo hos individer, 

exempelvis bidrar korta deadlines till högre tempo, (4) mål bidrar till upptäckt 

och/eller användande av uppgiftsspecifik kunskap. En forskningsfråga inom detta 

område är hur prestation skiljer sig beroende på målets ursprung, det vill säga om 

målet är självgenererat eller externt genererat. 
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Self-set vs assigned goals 

   Locke & Latham (2002) har visat att individers prestation när de sätter egna mål, 

eller när de blir anmanade att bara göra sitt bästa, är lägre än när målen kommer 

från en extern part. Detta beror på att individer sätter lägre, mindre utmanande 

mål för sig själva, vilket leder till mindre ansträngning då mindre energi krävs för 

att uppnå det.  

   Bandura & Cervone (1983) studerade individers self-efficacy och dess 

samverkan med mål på fysisk prestation. Försökspersonerna fick först utföra ett 

test på en ergometer, en slags träningscykel, för att få en baseline på sin förmåga. 

I andra delen av försöket slumpades försökspersonerna till fyra olika grupper där 

en grupp blev tilldelad ett mål på 40% förbättring, en grupp fick feedback på sin 

förmåga efter testet, en grupp fick båda dessa behandlingar, och en grupp fick 

ingen av dem utan anmanades bara att göra sitt bästa. De blev även instruerade att 

fylla i ett formulär där de skattade sin egen prestation och egen uppfattning av 

deras förmåga att nå mål, self-efficacy. Sedan utfördes test nummer två på 

träningscykeln. Resultatet visade att personer som fick ett mål att sträva efter 

ökade sin prestation med hela 85% i andra omgången, jämfört med 42% för 

gruppen som bara anmanades att förbättras utan ett specifikt förbättringsvärde. 

Efter den andra testomgången på träningscykeln kunde det även visas att personer 

som fick ett mål och fick feedback på hur de presterade förbättrades mer än de 

andra grupperna. Vidare sågs en stark korrelation mellan prestation och hög self-

efficacy kombinerat med hög self-dissatisfaction (lågt skattad prestation). 

   Även om mål satta av en extern part ökar prestationen hos individer kan 

självsatta mål dock ha andra fördelar. Hinsz (1995) menar att individer som sätter 

sina egna mål, även om nivån är lägre, visar upp större engagemang i att uppnå 

sina mål än individer som fått mål från en extern källa. Hinsz menar därför att om 

individer stimuleras att sätta högre mål än de hade gjort utan yttre påverkan skulle 

nivån kunna öka samtidigt som engagemanget är det samma. 

Målsättning och förankring 

   Anchoring-and-adjustment-heuristiken skulle kunna vara användbar för att få 

individer att sätta högre mål för sig själva än vad de hade gjort utan påverkan, 

samtidigt som engagemanget hålls högt för att uppnå målet. Hinsz, Kalnbach, & 

Lorentz (1997) undersökte just detta när de studerade individers målsättning och 

prestation i en idégenereringsuppgift. Försökspersoner fick 20 minuter på sig att 

komma på så många olika användningsområden som möjligt för en tegelsten. I 

det första av två experiment delades nittio försökspersoner upp i tre olika grupper 

som alla fick samma uppgift, det enda som skiljde sig var de olika gruppernas 

målsättning. En grupp blev instruerade att göra sitt bästa, en grupp fick sätta sitt 

eget mål utan påverkan, och en grupp blev influerad av ett högt ankare i sin 

målsättning. Efter försöket fick individerna i målsättnings-grupperna även fylla i 

ett frågeformulär för mätning av self-efficacy och engagemang för 

måluppfyllelse.   
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   Gruppen som blev influerade av ett ankare satte inte bara högre mål än gruppen 

som satte sina egna mål, de presterade även signifikant bättre än denna grupp.  

Intressant nog kunde ingen signifikant skillnad ses mellan gör-ditt-bästa-gruppen 

och de andra grupperna i prestation, vilket forskarna menar stärker tesen om att 

individer spontant sätter icke-utmanande mål för sig själva. Vidare kunde ingen 

skillnad ses i engagemang för måluppfyllelse mellan grupperna, vilket skulle 

kunna tolkas som att den förankrade gruppen såg sin målsättning som sin egen 

och därför inte tappade engagemang även om målet var högre än vad de hade satt 

utan påverkan.  

   I en ytterligare studie undersökte Hinsz, Kalnbach & Lorentz (1997) effekten 

av fler ankarnivåer (låg, mellan och hög). Resultaten var de samma som i första 

försöket, med utökningen att det låga ankaret signifikant skilde sig från det 

mellersta och det högsta i både mål och prestation, medan det inte skilde sig från 

gruppen med självsatta mål. Detta visar att även låga ankare har en påverkan. 

Frågeställning och hypoteser 

   Tidigare forskning har visat att individer blir starkt påverkade av förankringar i 

diverse situationer. Anchoring-and-adjustment är dock i princip outforskat i sin 

koppling till fysisk prestation, varvid denna studies syfte är att experimentellt 

pröva huruvida individers uppskattning och utförande av fysiska övningar kan 

manipuleras genom numeriska ankare. Förankringarna antas leda till lägre 

respektive högre uppskattningar av antal repetitioner individer kan klara i en 

övning, och följaktligen även det fysiska svaret som justeras kring denna 

uppskattning. Uppskattningarna antas vidare fungera som mål som individerna 

kommer reglera sin prestation utifrån. Prestationen antas även kunna överskrida 

den fysiska nivå individen tror är dennes maximala, genom att förankra dem högre 

än vad de annars hade satt för mål för sig själva. Det samma gäller även i andra 

riktningen, där individer blir förankrade att sätta lägre mål än de annars hade gjort. 

Frågeställningen blir således huruvida anchoring-and-adjustment-heuristiken kan 

påverka individers uppskattning av antal repetitioner de kan klara och följaktligen 

om det mål som sätts påverkar individers fysiska prestation.  

   Två hypoteser utformades utifrån frågeställningen. Hypotes 1: ett högt ankare 

leder till högre uppskattat antal repetitioner jämfört med ett lågt ankare. Hypotes 

2: ett högt ankare leder till högre antal faktiskt utförda repetitioner i den fysiska 

övningen jämfört med ett lågt ankare. Hypoteserna testades tvåsidigt med α=0.05. 

Metod 

Urval 

   En power-beräkning gjordes utifrån effektstorleken (d=1.145) som nämndes i 

meta-analysen under tidigare forskning (Orr & Guthrie, 2006). För att upprätthålla 

power på 0.8 (det vill säga 20% sannolikhet att behålla en falsk nollhypotes) 

krävdes enligt power-beräkningen 16 personer per grupp för att utföra oberoende 

t-test medelvärdesskillnader i uppskattat och faktiskt antal utförda repetitioner. 
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   40 försökspersoner (35 män) rekryterades genom att fråga personer på 

Campushallens gym på Linköpings universitet. Avgränsningar i urvalet gjordes, 

då personer med skador eller risk för skada valdes bort av uppenbara skäl. Kön 

och ålder var oväsentligt för inkludering i studien, då mätningarna baserades på 

individens uppskattning och förmåga, samt att deltagarna slumpmässigt 

fördelades till varje betingelse.  

   Majoriteten (32 st) av deltagarna var studenter vid Linköpings universitet, men 

gymmet har även besökare från diverse andra yrkesgrupper som var med i 

försöken (8 st, varav två deltagare var anställda på gymmet i fråga). 

Tabell 2. Gruppernas disposition vad gäller kön, ålder och gymerfarenhet 

 Grupp 1 (n=40) Grupp 2 (n=40) 

   
Antal män      38     37 

Antal kvinnor 2 3 

Medelålder (år)       28.65      25.85 

Gymerfarenhet i snitt (år) 6.80 4.25 

 

 

Materiel 

   Till de utförda övningarna användes en Smithmaskin (Nordic Gym), som är en 

skivstångsställning med låst stång (vikt 15 kg) som endast kan föras rakt upp och 

ner, samt en träningsbänk. Vikten justerades med hjälp av viktplattor (Eleiko) på 

2,5 och 5 kg. Frågor som rörde kognitiv förmåga och allmän kunskap samt 

innehöll förankringsfrågor (se procedur för beskrivning), besvarades efter 

övningarna med hjälp av Google Forms på en bärbar dator. Statistisk analys av 

data utfördes med hjälp av SPSS. 

Procedur 

   Försökspersoner rekryterades vid ingången till gymmet och inför rekryteringen 

av varje försöksperson slumpades dessa till en av försökets två betingelser genom 

slantsingling. Personerna informerades om försökets syfte och utförande samt att 

deltagandet var frivilligt och att medverkan i studien när som helst fick avslutas. 

Studiens sanna syfte doldes dock då vetskap om att de skulle förankras hade 

kunnat störa resultatet, så det syfte försökspersonerna fick ta del av var att mätning 

av kognitiv förmåga efter fysisk ansträngning skulle ske, vilket skulle mätas 

genom att besvara frågor i ett formulär efter de fysiska övningarna. Om 

försökspersonerna frågade eller uppvisade mer intresse för studien efter försöket 

fick de även ta del av det sanna syftet, dock med kravet att de inte berättade för 

andra potentiella deltagare. Alla deltagare fick dock inte ta del av det sanna syftet, 
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vilket är ett problem som uppdagades efter alla försöks utförande.  

   Försöket inleddes med att försökspersonerna frågades om ålder och antal års 

gymerfarenhet med styrketräning. Sedan utfördes två övningar, först sittande 

axelpress och sedan, efter två minuters vila, stående rodd. Dessa övningar valdes 

på grund av att de muskelgrupper som används i respektive övning skiljer sig åt 

och teoretiskt sett inte ska påverka varandra. Övningarna kräver även inte alltför 

mycket erfarenhet för att kunna utföra. Alla deltagare blev instruerade i hur 

övningarna gick till, där instruktionen varierade i detaljrikedom beroende på hur 

bekanta de var med övningen. Vikten på axelpressen varierade mellan 15–20 kg 

och vikten på den stående rodden varierade mellan 20–25 kg. Vikten varierade 

beroende på gymerfarenhet och kön då personer med under ett års erfarenhet och 

kvinnor, på grund av skillnad i vana och styrka, fick 15 respektive 20 kg på 

övningarna, medan övriga fick vikter på 20 respektive 25 kg. Innan varje övning 

frågades försökspersonen om denne trodde att den skulle kunna klara fler eller 

färre än 10 respektive 25 repetitioner på de olika övningarna med tillhörande vikt, 

och sedan fick de även ge en uppskattning på hur många de maximalt skulle klara 

av. Anledningen till att vikten varierades var på grund av dess påverkan på den 

förankrande frågan i uppskattning av repetitioner, där högre vikt har ett inverterat 

samband med antal repetitioner. För hög/låg vikt hade kunnat leda till en golv- 

respektive tak-effekt. Försökets två betingelser skiljdes åt genom att grupp 1 fick 

det låga ankaret i övning 1 och det höga i övning 2, medan grupp 2 fick det 

motsatta.  

   Varje övning utfördes till personen uppgav att de inte klarade av fler, varvid 

försöksledaren som hade hållit räkningen noterade antalet repetitioner. Efter de 

två övningarna fick deltagarna fylla i ett frågeformulär med sex frågor (se bilaga), 

som enligt det påstådda syftet skulle mäta kognition och allmän kunskap. Den 

första frågan bad deltagarna uppskatta hur nöjda de var med sin prestation på 

skalan 1–10, detta för att kontrollera ansträngningsnivå. Tre av de fem resterande 

frågorna (fråga 2, 4 och 6) var endast utfyllnad, medan två av dem (fråga 3 och 5) 

var frågor av anchoring-and-adjustment-karaktär. De två gruppernas formulär 

hade identiska frågor, med den enda skillnaden att den första förankringsfrågan 

hade ett lågt ankare och den andra hade ett högt ankare för grupp 1, medan det 

motsatta var fallet för grupp 2. Dessa förankringsfrågor inkluderades för att få fler 

mått på förankringseffekten hos deltagarna och även som kontroll om 

förankringseffekten skulle infinna sig överhuvudtaget. 

Design 

   Studien hade experimentell design, med två försöksgrupper. Två olika 

betingelser användes och båda försöksgrupperna utsattes för bägge betingelser. 

men vid olika mättillfällen. Grupp 1 utsattes först för lågt och sedan högt ankare, 

vilket skiftades för grupp 2. Studiens analysdesign kan därför initialt sägas vara 

en mixad 2x2 ANOVA, men på grund av övningarnas olika karaktär ansågs 

interaktionseffekter inte vara av intresse. Designen öppnar dock upp för 
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möjligheten att utföra beroende och oberoende t-test. Multipla t-test drar förvisso 

med sig problemet med ökad risk för typ 1-fel, vilket dock kan avhjälpas utan 

större svårighet genom Bonferroni-korrigering.  

   Grupp 1 fick lågt ankare på första tyngdlyftsövningen, högt ankare på andra 

tyngdlyfts-övningen, lågt ankare på första förankringsfrågan i formuläret, och 

högt ankare på andra förankringsfrågan i formuläret. Grupp 2 utförde samma 

övningar och svarade på samma frågor, men hade höga ankare där grupp 1 hade 

låga och vice versa. Varje övning gav två mätpunkter per grupp, en uppskattning 

på maximalt antal repetitioner, samt faktiskt antal utförda repetitioner.  

Tabell 3. Försökets design med de två gruppernas olika betingelser 

 

   Beslutet att skillnaden mellan grupperna var av störst intresse kommer ifrån att 

övningarna skiljer sig åt och uppmätta skillnader då kan bero mer på det än på 

ankaret. Anledningen till gruppernas olika ordning på ankarna beror på att 

ordningseffekten då kan kontrolleras. 

Resultat 
  Totalt hade försöksdeltagarna en medelålder på 27.25 år, och hade i snitt 5.88 års 

gymerfarenhet. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de två betingelserna 

vad gällde ålder (M1=28.65, SD1=8.44 kontra M2=25.85, SD2=10.91), t(38)=.908, 

p=.37, eller gymerfarenhet (M1=6.80, SD1=7.42 kontra M2=4.95, SD2=3.25), 

t(26.02)=1.02, p= .314. Ingen signifikant skillnad kunde heller ses vad gällde 

nöjdheten med prestation (M1=7.60, SD1=.60 kontra M2=7.20, SD2=1.24), 

t(27.39)=1.30, p=.21. Bonferroni-korrigering av signifikans-nivåerna utfördes för 

varje testdomän - det vill säga jämförelserna mellan de två grupperna vad gäller 

uppskattning av repetitioner, antal utförda repetitioner samt svar på 

förankringsfrågor. Denna korrigering (0.05/2) gav en mer konservativ α-nivå på 

.025.   

   En datapunkt togs bort från uppskattningarna för grupp 1 på övning 1 då denna 

avvek +3 SD från medelvärdet och hade stor påverkan på de statistiska analyserna. 

Samma individs antal utförda repetitioner på övning 1 togs även bort då 

uppskattningen antas påverka prestationen.  

   För att testa hypotes 1 gjordes oberoende t-tester för att jämföra medelvärdena 

i uppskattningar mellan betingelserna. Grupp 1, som hade lågt ankare (10 

repetitioner) på övning 1, uppskattade signifikant lägre antal repetitioner de trodde 

de skulle klara jämfört med grupp 2 som hade högt ankare (25 repetitioner) på 

 Övning 1 Övning 2 Förankringsfråga 1 Förankringsfråga 2 

Grupp 1 (n=20) Lågt ankare* Högt ankare** Lågt ankare+ Högt ankare+++ 

Grupp 2 (n=20) Högt ankare** Lågt ankare* Högt ankare++ Lågt ankare++++ 

Totalt n=40            *10 repetitioner **25 repetitioner   +5 miljoner      +++300 m 
                     ++200 miljoner     ++++40 m 
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övning 1, t(37)=2.925, p=.006, effektstorlek d=.94. Det omvända kunde ses i 

övning 2 där grupp 1, som hade det höga ankaret, uppskattade signifikant högre 

antal repetitioner de skulle klara jämfört med grupp 2, t(29.61)=3.275, p=.003, 

d=1.04. Se tabell 4 för medelvärden och standardavvikelser.  

Tabell 4.  De två gruppernas uppskattningar på övningarna med olika ankare  

    

   För att testa hypotes 2 utfördes oberoende t-test för att jämföra medelvärden i 

utförda antal repetitioner. Ingen signifikant skillnad kunde ses i antal utförda 

repetitioner i övning 1 mellan grupp 1 och grupp 2, t(38)=.523, p=.604, d=.17. 

Signifikant skillnad kunde inte heller ses vad gäller antal utförda repetitioner i 

övning 2 mellan grupp 1 och grupp 2, t(38)=.828, p=.413, d=.26. Se tabell 5 för 

medelvärden och standardavvikelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övning         Grupp 1 (n=19)*   Grupp 2 (n=20)   p     d (effektstorlek) 

     1 Lågt ankare (10) Högt ankare (25)    

         M     SD M        SD   

.006** 

 

     .94***         18.32 7.38  24.85        6.53  

      2 Högt ankare (25)    Lågt ankare (10)   

        M      SD  M     SD    

        27.05 9.14     19.40 5.05  .003** 1.04*** 

*n=19 i första övningen och n=20 i andra övningen 

**p<.01 

***d≥.80 anses vara stor effekt (Cohen, 1988) 
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Tabell 5.  De två gruppernas antal utförda repetitioner på övningarna med olika ankare 

    

   Som ett extra test analyserades försökspersonernas differens mellan 

uppskattning och faktiskt antal utförda repetitioner som en funktion av år av 

gymerfarenhet. Totalt kunde försökspersonerna ses göra i snitt drygt 11 

repetitioner fler än uppskattat i övning 1, och drygt 14 repetitioner fler än 

uppskattat i övning 2. Vid analys av korrelation mellan antal år gymerfarenhet 

och uppskattning av antal repetitioner kunde ingen signifikant korrelation ses i 

antingen övning 1 (r=.238, n=39, p=.145) eller övning 2 (r=.296, n=40, p=.063) 

(se figur 1). Vid analys av korrelation mellan antal år gymerfarenhet och differens 

mellan uppskattning och utförda repetitioner kunde dock signifikant korrelation 

ses både för övning 1 (r=.339, n=39, p=.034) och övning 2 (r=.452, n=40, p=.003) 

(se figur 2). Detta innebär att individer med gymerfarenhet påverkas lika mycket 

av förankring vid uppskattning av antal repetitioner. Det innebär även att ju mer 

gymerfarenhet en individ har, desto mer skiljer antalet utförda reps från 

uppskattningen. Antalet utförda reps ökar ju mer gymerfarenhet en individ har 

fastän uppskattningen är densamma.  

Övning         Grupp 1 (n=19)*   Grupp 2 (n=20)   p     d (effektstorlek) 

     1 Lågt ankare (10) Högt ankare (25)    

         M    SD M      SD   

.670**  

 

.14         33.10 10.98  34.70             12.14  

      2 Högt ankare (25)     Lågt ankare (10)   

        M    SD  M      SD    

        39.05 13.59     35.95 9.80  .413** .26*** 

*n=19 i första övningen, n=20 i andra 
**p>.025 
***d≥.20 anses vara liten effekt (Cohen, 1988) 

   



14 
 

  

Figur 1. Graf som visar sambandet mellan antalet år gymerfarenhet och uppskattat antal repetitioner 

 
 

Figur 2. Graf som visar sambandet mellan antalet år gymerfarenhet och differensen mellan antal 

utförda repetitioner och uppskattat antal repetitioner.  

   Svaren på förankringsfråga 1 (Har Uzbekistan fler eller färre än 5/200 miljoner 

invånare?) i frågeformuläret uppvisade signifikanta skillnader mellan 

lågförankrade grupp 1 och högförankrade grupp 2, t(19.049)= 2.999, p=.007, 

d=.97. Svaren på förankringsfråga 2 (Är Vänern djupare eller grundare än 300/40 

m?) uppvisade också signifikant skillnad mellan högförankrade grupp 1 och 
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lågförankrade grupp 2, t(37)= 2.634, p=.012, d=.85. Tre svar föll bort, då en 

individ i grupp 1 inte svarade fullständigt på första frågan, och en individ i grupp 

2 inte svarade fullständigt på båda frågorna. Se tabell 6 för medelvärden och 

standardavvikelser.  

Tabell 6.  Gruppernas svar på de två förankringsfrågorna 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

   Stöd för hypotes 1 (ett högt ankare leder till högre uppskattat antal repetitioner jämfört 

med ett lågt ankare) hittades då förankringen kunde ses ha signifikant påverkan på 

uppskattningen mellan grupperna i båda övningarna (p<.01). Hypotes 1 kan därför 

behållas. Detta stämmer överens med det resultat Hinsz, Kalnbach, & Lorentz 

(1997) visade där höga ankare bidrog till högre mål och högre prestation. Samma 

resultat kunde även ses (Bandura & Cervone, 1983), där ett tilldelat mål bidrog 

till större förbättring än när individer fick göra sitt bästa. Skillnaden var inte bara 

statistiskt signifikant,  effektstorleken var även hög i det nuvarande försöket, 

dövning1=.94 och dövning2=1.04, vilket visar att skillnaden mellan grupperna är stor. 

Uppskattningarnas mönster inom grupperna mellan övningarna tyder på att 

ankarnas ordning kan ha haft en påverkan. Grupp 1 gick från Mlågt ankare=18.32 till 

Mhögt ankare=27.05, medan grupp 2 gick från Mhögt ankare=24.85 till Mlågt ankare=19.40. 

Grupp 1 ökade alltså mer i sin uppskattning över övningarna än vad grupp 2 

minskade, vilket kan bero på att grupp 1 gick från en övning med lågt ankare (där 

de klarade många repetitioner) till en övning med högre ankare vilket kan ha gett 

dem anledning att tro att de skulle klara fler. Det motsatta var fallet för grupp 2, 

Förankringsfråga        Grupp 1 (n=19)*   Grupp 2 (n=19)**  p d(effekt-
storlek) 

            1        Lågt ankare (5)   Högt ankare (200)    

         M     SD M        SD   

.007*** 

 

.97+         11.32 5.87  35.32     34.38  

            2 Högt ankare (300)    Lågt ankare (40)   

        M      SD  M     SD    

       231.85     174.52   93.47    152.11  .012**** .85+ 

*n=19 på fråga 1, och n=20 på fråga 2 

**n=19 på fråga 1 och 2 

***p<.01 

****p<.025 
+d≥.80 anses vara stor effekt (Cohen, 1988) 
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där de gick från ett högt ankaret till ett lägre, vilket kan ha gett dem en aning om 

att de skulle klara fler och därför sänkte de inte sin uppskattning i samma 

utsträckning. Överskridandet av uppskattningen i första övningen påverkade båda 

grupperna att uppskatta högre än vad de annars hade gjort på övning 2. 

Skillnaderna är marginella, men mönstret är ändå i den riktningen.  

   Baserat på den ovanstående tolkningen av datan finns argument för att 

individerna initialt endast justerar otillräckligt från ankaret när de uppskattar hur 

många repetitioner de tror de kommer klara. När de sedan utfört första övningen 

och överskridit uppskattningen, samspelar nästa ankare och en egen 

självförankring i vad de tidigare uppskattat och klarat. Ankaret har fortfarande en 

stark effekt, men självförankringen ökar uppskattningen i övning 2, om än 

marginellt. I dessa försök kan förankringseffekten därför ses som en medveten 

process, likt den förklaring Epley & Gilovich (2001) framhåller.  

   Stöd för hypotes 2 (ett högt ankare leder till högre antal faktiskt utförda repetitioner i den 

fysiska övningen jämfört med ett lågt ankare) saknas då grupperna inte skilde sig 

signifikant vad gällde prestation i varken övning 1 eller övning 2. Mönstret i 

medelvärdena följer dock hypotesen om att högre ankare skulle leda till fler 

utförda repetitioner, och vice versa, dock var skillnaderna ej signifikanta och 

ingen sådan slutsats kan dras. Detta resultat följer därför inte Hinsz, Kalnbach & 

Lorentz (1997) eller Bandura & Cervone (1983) vad gäller prestation utifrån 

ankare och målsättning.   

   En möjlig anledning till att prestationen inte påverkades mer skulle kunna vara 

att det höga ankaret var för lågt eller att vikten som användes var för låg. Antalet 

repetitioner som utfördes överskred uppskattningen i alla tillfällen förutom två, 

och i majoriteten med över 50%. Detta skulle kunna tala för att målet inte längre 

hade en motiverande effekt för individen att fortsätta prestera när målet sedan 

länge överskridits. Dock visade frågan om hur nöjda deltagarna var med sin 

prestation att en hög nöjdhet fanns kopplat till prestationen. Detta skulle kunna 

tyda på att nöjdheten kopplades till det vida överstigande av målet som uppmättes, 

inte nödvändigtvis att maximal fysisk förmåga hade uppnåtts. Även detta kan 

kopplas till Hinsz, Kalnbach, & Lorentz (1997), där engagemanget inte sågs skilja 

mellan gruppen som satte egna mål och den förankrade gruppen, fastän 

prestationen var signifikant högre i den förankrade. Om ankaret hade varit högre 

vid den höga förankringen hade uppskattningen antagligen varit svårare att uppnå, 

och motivationen hade kunnat bibehållas under längre tid vilket skulle kunna lett 

till högre antal repetitioner. Det höga ankaret kan alltså ha varit för lågt för att 

höja uppskatt-ningarna till en nivå som var högre än den individerna utan yttre 

påverkan själva hade satt. Individer sätter som tidigare nämnt egna mål lägre än 

externt givna mål (Locke & Latham, 2002), så ett högre ankare hade möjligtvis 

gjort uppskattningarna ännu högre och bidragit till ökad fysisk prestation. 

   En förklaring till att grupperna inte skilde sig åt i fysisk prestation skulle också 

helt enkelt kunna vara att en skillnad inte går att uppmäta vad gäller denna 

parameter, och att den fysiska prestationen inte påverkas tillräckligt mycket av 
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målsättningen för att kunna hitta skillnader. Det som talar emot detta är dock att 

mönstret i resultaten finns, vilket vid ett ännu större stickprov skulle kunna 

uppvisa mer stabila skillnader. Som bekant bidrar större urval till att det blir lättare 

att hitta signifikanta skillnader. Det som då blir frågan är om effekten av denna 

skillnad kommer vara speciellt stor. När det gäller fysisk ansträngning och sport 

skulle man dock kunna argumentera för att små förbättringar i prestation kan leda 

till stora skillnader vad gäller resultat, då atleter ofta jobbar med små marginaler. 

   Som tidigare visat (Northcraft & Neale, 1987; Englich, Mussweiler, & Strack, 

2006) förhind-rade expertis inte påverkan av förankringseffekten. Individer blev 

påverkade av ankare i sina uppskattningarna oberoende av gymerfarenhet. 

Korrelationen mellan antal år gymerfarenhet och differensen mellan uppskattat 

antal repetitioner och utförda repetitioner visade att mer erfarna individers 

uppskattningar stämde sämre överens med utförda repetitioner än för mindre 

erfarna. De mer erfarna utförde alltså fler repetitioner jämfört med sina 

uppskattningar än mindre erfarna individer. Det var dock ganska få personer 

(n=10) med mycket gymerfarenhet (>10 år) som var med vilket kan bidra med att 

göra urvalet icke-representativt.   

   Förankringsfrågorna i formuläret som fungerade som kontroller uppvisade stark 

effekt, där signifikant skillnad kunde ses mellan den låga och höga förankringen 

i både fråga 1 och 2, med en effektstorlek på d=.97 respektive d=.85. Dessa frågor 

fungerade som kontroller, och uppvisade förväntat resultat, vilket replikerar 

otaliga andra studier (Ariely, Loewenstein, & Prelec, 2003; Critcher & Gilovich, 

2008; Mussweiler & Strack, 1999; Northcraft & Neale, 1987) och blir en av 

många resultat som visar på förankringseffektens robusthet.  

Metoddiskussion 

   Som tidigare nämnt i resultatdiskussionen kan det höga ankaret ha varit för lågt, 

alternativt vikten för låg, för att ha gett skillnader i fysisk prestation jämfört med 

det låga ankaret. Ett mer optimalt förhållande mellan ankarna hade kunnat hittas 

genom att göra pilottester av försöken och genom dem se trender i resultaten. De 

ankare, och vikter, som användes valdes endast utifrån siffror som antogs vara 

rimliga i förhållande till försöken, så en bättre förankring i verkliga förhållanden 

hade kunnat leda till val av ankare och/eller vikter som uppvisat bättre resultat. 

De valda ankarna gav dock resultat vad gäller uppskattningen av repetitioner, så 

de var inte helt orimliga i relation till uppgiften, de hade bara kunnat optimeras 

ytterligare för att matcha den fysiska ansträngning som krävdes.  

   Ännu en jämförelse med Hinsz, Kalnbach, & Lorentz (1997) görs här, då deras 

studie inkluderade en grupp som endast blev tillsagda att göra sitt bästa i uppgiften 

de utförde. En sådan grupp hade kunnat användas som kontroll för att se hur 

individer presterar när de lämnas till sig själva utan att uppskatta hur många 

repetitioner de tror de klarar, alternativt vad de tror de klarar utan förankring. 

Utförandet och resultatet hade då kunnat vara ännu mer jämförbart och fungera 

som en replikering av den nämnda studien, om än med annan uppgift. Studiens 
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design hade då lämpat sig mer för analys med ANOVA istället för upprepade t-

test som i denna studie. Detta hade krävt många fler deltagare, något som 

antagligen inte hade hunnits med, med tanke på denna uppsats omfattning. 

   Viss variation i resultatet kan ha berott på ordningseffekter som grupperna 

påverkades av, vilket även nämndes i resultatdiskussionen. I den nuvarande 

designen skiftade ankarnas ordning så att grupp 1 först fick ett lågt ankare och 

sedan ett högt, och tvärtom för grupp 2. Detta kontrollerar för ordningseffekter 

som kan uppstå av ankarnas ordningsföljd, men övningarnas följd var alltid 

densamma. Då övningarna hade samma ordning för samtliga deltagare kan detta 

ha påverkat prestationen i andra övningen (den stående rodden) på ett negativt 

sätt, och lett till att maximal prestation inte uppnåddes. Ett sätt att kontrollera för 

detta hade kunnat vara att slumpa ordningen på övningarna inom de båda 

grupperna samtidigt som det låga/höga ankaret hade behållits för de respektive 

övningarna. Då hade ankarnas ordning, och utmattningseffekten inför den andra 

övningen, kontrollerats för samtidigt. De olika övningarna som utfördes använde 

sig av olika muskelgrupper samtidigt som det alltid fanns vila mellan övningarna 

i försöken, men även om vilan kan ha räckt rent fysiskt (vilket inte heller är säkert) 

kan en viss psykologisk trötthet funnits inför andra övningen.  

   Urvalet var ganska litet då det nätt och jämnt översteg antalet som krävdes för 

att få tillräcklig power för vald analysmetod. Mer marginal till detta antal hade 

gett bättre resultat, och antag-ligen även dragit ner standardavvikelsen som var 

relativt hög runt varje uppmätt medelvärde. Resultaten hade då blivit mer stabila 

och lett till bättre analysresultat. Varianserna kan bli mer lika varandra mellan 

grupperna, vilket är ett grundantagande för den statistiska analys som gjordes. 

   Ett annat problem med metoden var den bristfälliga debriefingen, det vill säga 

avslöjandet av det riktiga syftet, efter varje försökspersons medverkan. Alla 

försökspersoner som är med i ett försök där det verkliga syftet är dolt bör 

informeras om det sanna syftet strax efter medverkan (Vetenskapsrådet, 2004). 

Detta missades i dessa försök då information endast gavs till speciellt intresserade 

individer. Orsaken till detta var otillräcklig kunskap om hur viktigt detta var enligt 

etiska riktlinjer. Försöket var inte av en speciellt känslig natur, men det var ändå 

ett misstag som bör ha förebyggts.  

Slutsats 

   Denna studie har visat förankringseffektens påverkan på uppskattning på egen 

fysisk prestation, där högt förankrade individer uppskattade signifikant högre 

antal repetitioner än lågt förankrade individer. Ingen signifikant skillnad kunde 

dock påvisas mellan den lågt och den högt förankrade gruppen i fysisk prestation, 

vilket skulle kunna bero på att denna effekt är väldigt liten alternativt att metoden 

var bristfällig. Med justering av metod och större antal försökspersoner hade en 

signifikant skillnad troligen kunnat hittas, det hade dock som sagt varit en fråga 

om effektens storlek. Trots avsaknaden av signifikant skillnad i fysisk prestation 

har denna studie lagt fram bevis för att individer skulle kunna påverkas att sätta 
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högre mål för sig själva i träningssammanhang med hjälp av anchoring-and-

adjustment-heuristiken. 

Vidare forskning 

   Denna studie har visat att anchoring-and-adjustment-heuristiken kan användas 

för att höja uppskattningar av egen förmåga, och tidigare forskning (Bandura & 

Cervone, 1983; Hinsz, Kalnbach, & Lorentz, 1997) har visat att anchoring-and-

adjustment-heuristiken kan användas för att höja målsättningar och prestation. 

Det finns flertalet andra heuristiker som även skulle kunna studeras för att 

undersöka deras påverkan på målsättning och prestation. Heuristiker positiva 

användningsområden skulle då kunna studeras, till skillnad från de negativa 

konsekvenserna de ofta kan ha.  
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Bilaga 1 - Frågor efter fysiska övningar 
 

1. På en skala 1 till 10, hur nöjd är du med din prestation?  

 

 

2. En ishockeyklubba och en puck kostar 110 kr tillsammans. Klubban är 

100 kr dyrare än pucken. Hur mycket kostar pucken? 

 

 

 

3. Har Uzbekistan fler eller färre än 5/200 miljoner invånare? Ge en 

uppskattning på hur många invånare Uzbekistan har. 

 

 

4. Ange exakt hur många månader som innehåller 28 dagar 

 

 

5. Är Vänern djupare eller grundare än 40/300 m? Ge en uppskattning 

på hur djup Vänern är. 

 

 

6. Vilken av figurerna A-E är en reflektion av den översta bilden? 

 

 

 
 


