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Sammanfattning 

I detta examensarbete undersöks känslighet för förankringseffekt hos starkt högerhänta individer 

vid selektiv hemisfärisk aktivering genom handkontraktioner. Tre hypoteser formuleras baserade på 

tidigare forskning; att höger hemisfär är relativt mer känslig för förankringseffekter än vänster 

hemisfär, att höga förankringsvärden genererar starkare förankringseffekter än låga, samt att 

förankringsbetingelsens valens inte har en direkt påverkan på styrka av förankring. Resultatet tyder 

på att hemisfärisk aktivering har viss påverkan på känsligheten för förankringseffekt, dock i motsatt 

riktning mot hypotesen. Resultaten stödjer den andra och tredje hypotesen. Resultaten diskuteras 

som en funktion av relativa skillnader i callosal morfologi. 

 

Nyckelord: Hemisfär, Förankring, Lateralitet, Skattning, Valens, Handkontraktioner 

 

  



 

 

Abstract 

This study investigates the sensitivity of the anchoring effect in highly right-handed individuals 

under selective hemispheric activation by hand contractions. Three hypotheses are formulated 

based on previous research; that the right hemisphere is relatively more sensitive to anchoring 

effects than the left hemisphere, high anchoring values generate relatively stronger anchoring effect 

than low anchors, and that the anchoring condition of valence does not have a direct impact on 

the strength of the anchor. The results suggest that hemispheric activation has some influence on 

the sensitivity of the anchoring effect, however, in the opposite direction than hypothesized. The 

results support the second and third hypothesis. The results are discussed as a function of the 

relative differences in callosal morphology. 
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Inledning 

Vid bedömningar och beslutsfattande vid komplex, osäker eller tvetydig information kan individer 

processa informationen på olika vis för att nå ett beslut. Heuristiker (tumregler) är kognitiva 

genvägar för att minska komplexa problem till enklare beslut (Shiloh, Salto, & Sharabi, 2002). 

Dessa kognitiva genvägar anses vara intuitiva, snabba och automatiska system (Shiloh et al., 2002) 

som dock kan leda till allvarliga fel vid överanvändning eller felaktig tillämpning (Kahneman & 

Tversky, 1973). En stor del av forskningen inom detta område har utförts av Kahneman och 

Tversky (1972, 1973, 1982), vilka har beskrivit ett flertal heuristiker som vanligen används vid 

bedömningar och val. En av dessa mentala genvägar som har fått stor uppmärksamhet i litteraturen 

är det Tversky och Kahneman (1974) kallar förankring och justering. Ett flertal studier har visat att 

människors uppskattningar påverkas av extern kontextuell information som inte är direkt relaterad 

till uppgiften (Epley & Gilovich, 2001; Mussweiler & Englisch, 2005; Tversky & Kahneman, 

1974). Denna information agerar som ett ”ankare” och verkar för att framkalla högre eller lägre 

uppskattningar som en funktion av dess relativa storlek. 

Denna förankringseffekt har visats vara robust i många sammanhang, exempelvis vid 

uppskattning av sannolikhet (Chapman & Johnson, 1999; Plous, 1989) eller generella 

kunskapsfrågor (Epley & Gilovich, 2001; McElroy & Downd, 2007; Mussweiler & Englisch, 2005). 

Anmärkningsvärt är att även extremt orimliga förankringsvärden, som inte utgör ett möjligt svar i 

betingelsen, fortfarande producerar en stark förankringseffekt (Chapman & Johnson, 1994; 

Mussweiler, Förster, & Strack, 1997; Strack & Mussweiler, 1997). 

De underliggande processerna för förankringseffekten är vida diskuterade och har genererat 

ett betydande forskningsintresse. Förankringseffekten har traditionellt tolkats som ett resultat av 

otillräcklig justering från ett irrelevant värde (Tversky & Kahneman, 1974), men nya rön 

ifrågasätter denna förklaring. Istället menar exempelvis Mussweiler och Strack (1999, 2000, 2001) 

och Chapman och Johnson (1999) att effekten uppstår genom en konfirmerande sökprocess där 

överensstämmande aspekter av förankringsvärdet görs mer lättillgängliga i sökprocessen. Detta 

perspektiv överensstämmer med tidigare forskning om att människor tenderar att utvärdera 

hypoteser genom att försöka bekräfta dem (Crocker, 1982; Snyder & Swann, 1978; Trope & 

Bassok, 1982). Dock menar Wegener, Petty, Detweiler-Bedell och Jarvis (2001) att 
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förankringseffekten uppstår på grund av att förankringsvärdet direkt, eller indirekt, påverkar den 

mentala sökprocessen genom en attitydförändrande process. 

Handpreferens och interhemisfärisk interaktion 

Ett flertal studier har visat att graden av höger-, respektive vänsterhänthet korrelerar med 

kontralateral hemisfärisk dominans (Bourne 2008; Hammond, 2002) samt att vänsterhänta och 

mer ambidextriösa individer – till skillnad mot starkt högerhänta – uppvisar större samverkan 

mellan funktioner lokaliserade i både höger och vänster cerebral hemisfär (högre interhemisfärisk 

interaktion) (Bourne 2008; Hellige, 1993; Jasper & Christman, 2005). Detta överensstämmer med 

ett flertal rapporter om lägre interhemisfärisk interaktion hos högerhänta (högre cerebral 

asymmetri) (Christman, 1993, 1995; 2001, Dimond & Beaumont, 1972; Honda, 1982; McKeever 

& Hoff, 1983; Moscovitch & Smith, 1979; Potter & Graves, 1988; Verillo, 1983). 

En trovärdig anatomisk förklaring av dessa individuella skillnader kan ligga i corpus 

calossum (Welcome et al., 2009), den primära förbindelsen mellan de båda cerebrala hemisfärerna 

(Cherbuin & Brinkman, 2006). Ett stort antal studier har bekräftat ett samband mellan corpus 

calossums storlek och både riktning och styrka hos handpreferens (Moffat, Hampson, & Lee, 1998; 

Witelson, 1989; Denenberg, Kertesz, & Cowell, 1991). Exempelvis har Witelson och Goldsmith 

(1991) rapporterat en korrelation mellan styrka i högerhänthet och callosal storlek på r = -,67, vilket 

tyder på att mer ambidextriösa individer uppvisar en större callosal storlek än högerhänta.  

Relaterade studier har bekräftat hur storleken av corpus calossum har en avgörande roll i 

bildandet och upprätthållandet av funktionella cerebrala asymmetrier för kognitiva och motoriska 

funktioner (Ocklenburg, Ball, Wolf, Genç, & Güntürkün, 2015). Det finns ett flertal exempel på 

kognitiv differens som en funktion av individuell interhemisfärisk interaktion, så som skillnader i 

återkallningsförmåga av episodiska minnen (Christman, Propper, & Dion, 2004; Lyle, McCabe, & 

Roediger, 2008), ”sunk cost”-effekt (Westfall, Jasper, & Christman, 2012) och tidsupplevelse 

(Westfall, Jasper, & Zelmanova, 2010). Genom selektiv hemisfärisk aktivering har dessutom Drake 

(1988, 1991, 1993) visat att den vänstra hjärnhalvan tenderar att vara mer delaktig i att avvisa 

avvikande information, behålla föreställningar och attityder och visa större motståndskraft mot 

övertalning. I kontrast visade Drake även att den högra hemisfären är mer associerad med minskad 

tro och större öppenhet för övertalning. Dessa fynd går i linje med forskningsresultat av Cacioppo, 
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Petty, och Quintara (1982), som genom elektroencefalografistudier (EEG) har visat att den högra 

hjärnhalvan spelar en dominerande roll i utvecklandet av attityder. Vid relativt större aktivering av 

den vänstra hjärnhalvan uppvisade försökspersonerna mer stereotypiskt polariserade inställningar 

av attityd vid positiva och negativa påståenden, varvid aktivering av den högra hjärnhalvan 

associerades med ökad uppmärksamhet på kontrasterande motargument i relation till 

försökspersonens attityd. Andra liknande kognitiva skillnader är att den högra hjärnhalvan är mer 

ansvarig för övertalning (Drake, 1991) och reflexiv trosuppfattning (Christman, Henning, Geers, 

Propper, & Niebauer, 2008).  

Interhemisfärisk interaktion och förankring 

Andra fynd av större betydelse rapporteras av Jasper och Christman (2005). De visar hur graden av 

hemisfärisk dominans starkt påverkar graden av förankringseffekt. Studien bestod av tre separata 

experiment där det första visade hur individer med en starkt dominant huvudhand (högre cerebral 

asymmetri) tenderar att uppvisa en starkare förankringseffekt vid irrelevanta eller intetsägande 

förankringsvärden. Dock visade det andra experimentet att graden av lateralisering av huvudhand 

inte har någon effekt på förankringseffektens styrka vid relativt trovärdiga försäkringsvärden. I det 

tredje experimentet testades även hur högt informativa och trovärdiga förankringsvärden påverkar 

förankring. Här tycks resultaten vara omvända – mer ambidextriösa individer (högre 

interhemisfärisk interaktion) uppvisade en starkare förankringseffekt än starkt höger eller 

vänsterhänta individer. Oavsett riktning eller styrka av huvudhand påvisades att höga 

förankringsbetingelser ger en relativt högre förankringseffekt än låga betingelser. 

Sammanfattningsvis tycks graden av cerebral asymmetri påverka förankringseffektens styrka i 

interaktion med graden av relevans, eller hur informativ informationen anses vara. 

I en senare studie undersökte McElroy och Stroh (2013) huruvida aktivering av höger 

respektive vänster hemisfär påverkar graden av förankringseffekt. I linje med resultaten av 

Jasper och Christman (2005) antog de att höger hemisfär är mer mottaglig för 

förankringsprocesser. Dessutom föreslog McElroy och Stroh (2013) att betingelsens valens i form 

av positiva eller negativa ord påverkar graden av förankring i förhållande till aktiverad hemisfär. 

Detta antagande baserades på tidigare forskning av exempelvis Alfano och Cimino (2008) och 

Tomarken, Davidson, Wheeler, och Doss (1992), som har visat att vänster hemisfär processar 
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information av positiv valens till högre grad än höger hemisfär, vilken i sin tur är specialiserad på 

processande av negativ valens. De båda hypoteserna testades med selektiv aktivering av respektive 

hemisfär genom kontralaterala handkontraktioner följt av förankringsbetingelser med den 

procedur som togs fram av Tversky och Kahneman (1974), dock formulerade med ord av positiv 

och negativ valens. Resultatet visade på skillnader i förankring vid aktivering av höger respektive 

vänster hemisfär med både signifikanta huvudeffekter av generell förankring, hemisfärisk skillnad 

och interaktion mellan dessa variabler. Även kontrasterande effekter av lateraliserad förankring 

inom höga och låga betingelser rapporteras. Dessutom visade post-hoc-analyser, i likhet med Jasper 

och Christman (2005), högre relativ förankring vid höga förankringsbetingelser än låga betingelser. 

Föreliggande studie 

Föreliggande studie avser att replikera och vidareutveckla proceduren beskriven i McElroy och 

Stroh (2013); att använda handkontraktioner som ett medel för att kontrollera hemisfärisk 

aktivering vid mätning av förankringseffekt. Enligt McElroy och Stroh är denna procedur inte 

dokumenterad i litteraturen. Det finns därför ett intresse att försöka replikera resultatet och 

vidareutveckla proceduren. 

Föreliggande studie innehåller dock ett antal avvikelser. För det första avgränsas 

deltagarurvalet till att endast inkludera starkt högerhänta individer. McElroy och Stroh (2013) 

särskilde varken riktning eller styrka hos huvudhand. I och med att exempelvis Jasper och 

Christman (2005) har visat att riktning och styrka hos huvudhand signifikant påverkar graden av 

förankringseffekt riskerar studier som inte särskiljer graden av höger- och vänsterdominans att 

förlora statistisk validitet (Schacter, 1994). För det andra avser föreliggande studie att öka antalet 

betingelser genom att inkludera fler skattningsenheter. 

I likhet med McElroy och Stroh (2013) avser dock föreliggande studie att undersöka 

huruvida förankringsbetingelsens valens påverkar graden av förankring. Det är av intresse att 

replikera en studie av detta slag då McElroy och Strohs val av affektionsord kan ifrågasättas. Deras 

affektionsord är tillsynes godtyckligt valda då de inte redovisar metoden för val av ord eller graden 

av affektiv bedömning i respektive betingelse. Därför undersöker föreliggande studie om positiv 

eller negativ valens påverkar förankring med affektionsord som tidigare forskning skattat genom 

affektiv respons (Davidson & Innes-Ker, 2014). 
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Mot bakgrund av tidigare forskning formuleras följande hypoteser; (i) högerhänta individer 

uppvisar högre relativ grad av förankring vid aktivering av höger hemisfär än vid aktivering av 

vänster hemisfär, (ii) höga förankringsbetingelser genererar relativt högre förankringseffekt än låga 

betingelser, (iii) graden av valens påverkar inte den relativa graden av förankring vid hemisfärisk 

aktivering. 

Metod 

Deltagare och design 

Totalt deltog 124 universitetsstudenter och anställda vid Luleå tekniska universitet i studien, varav 

52,4% var män. Två betingelser med hemisfärisk aktivering, vänster respektive höger kombinerades 

faktoriellt med två nivåer av förankring, låg och hög, vilket gav fyra betingelser i en 2 × 2 faktoriell 

mellangruppsdesign. Deltagarna fördelades slumpmässigt på fyra grupper, en grupp för varje 

kombination av nivåer på de oberoende variablerna och med lika antal deltagare i varje grupp 

(n = 31). Till designen lades en inompersonsfaktor, valens (positiv och negativ). Experimentet kom 

därför att ha en 2 × 2 × 2 (hemisfär × förankringsnivå × valens) faktoriell design. 

Procedur och material 

Deltagarna testades individuellt och genomförde en förkortad version av Edinburgh Handedness 

Inventory (EHI) (Oldfield, 1971), utvecklad av Veale (2014) före experimentet. Detta instrument 

frågar om föredragen hand för fyra aktiviteter (Bilaga 1). En lateralitetskvot kan därefter beräknas 

mellan -100 (starkt vänsterhänt) till +100 (starkt högerhänt), poäng mellan -60 och +60 klassificeras 

som tvehänthet.  

Därefter följdes den procedur som användes av Cross-Villasana, Gröpel, Doppelmayr och 

Beckmann (2015), Gable, Poole och Cook (2013), Harmon-Jones (2006), Goldstein, Revivo, 

Kreitler, och Metuki (2010), McElroy och Stroh (2013), med flera där deltagarna presenterades en 

boll och instruerades att greppa den i höger eller vänster hand. Bollen var cirka 5 centimeter i 

diameter och gjord av hårt skumgummi. Deltagarna instruerades att klämma hårt på bollen medan 

den andra handen vilade platt på bordet eller i knät. Deltagarna klämde på bollen i 45 sekunder 

och slappnade därefter av i 15 sekunder. Denna sekvens upprepades två gånger, ombedelbart 

därefter presenterades förankringsbetingelserna en i taget. 
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De positiva och negativa förankringsbetingelserna beskrivna i McElroy och Stroh (2013) 

översattes till svenska och inkluderades i föreliggande studie i syfte av att möjliggöra jämförelser 

med deras resultat. Utöver McElroy och Strohs två förankringsfrågor skapades ytterligare åtta (fyra 

positiva och fyra negativa). Förankringsfrågorna (Tabell 1 och 2) formulerades utifrån ord inom 

den 10:e percentilen (negativ valens) respektive den 90:e percentilen (positiv valens) funna i 

Davidson och Innes-Ker (2014) svenska affektionsord. Förankringsfrågorna presenterades enligt 

proceduren beskriven i Tversky och Kahneman (1974), där försökspersonen först ombads bedöma 

om svaret på förankringsfrågan är högre eller lägre än det presenterade värdet och omedelbart 

därefter avge en exakt skattning. Förankringsnivåerna skapades som i McElroy och Stroh (2013) 

genom att tre universitetsstudenter uppskattade högsta respektive lägsta rimliga nivå för var och en 

av förankringsfrågorna, genomsnittet används som studiens förankringsnivåer. 

De två förankringsfrågorna formulerade av McElroy och Stroh (2013) (”blomblad” och 

”barnadödlighet”) behöll första och andra position i presentationsordningen för varje deltagare och 

balanserades enligt AB/BA (McQueen & Knussen, 2013). Detta gjordes för att bevara första och 

andra position likt McElroy och Stroh (2013), vilka endast använde två förankringsfrågor. 

Presentationsordningen av de följande förankringsfrågorna (positiva och negativa) balanserades 

genom en icke-komplett balanseringsmetod beskrivet i Christiansen (1997). Samtliga frågors höga 

och låga värden balanserades över deltagarna. När samtliga förankringsfrågor blivit besvarade gavs 

en förklaring av studiens syfte och försökspersonerna tackades för sitt deltagande. 

Resultat 

Initialt granskades samtliga deltagares EHI-resultat, endast deltagare med en lateralitetskvot ≥ +60 

inkluderades i analysen (N = 108; M = +89,35; SD = 11,83). Därefter granskades deltagarnas 

skattningar för extremvärden, varje grupp var för sig (hög och låg förankring). Åtta försökspersoner 

avgav extremvärden, fyra inom gruppen Hög förankring och fyra inom gruppen Låg förankring. 

Samtliga extremvärden var över sex standardavvikelser från medelvärdet och bedömdes vara 

orimliga i förhållande till sin kontext, skattningarna exkluderades därför från analysen. Dessutom 

utfördes en separat analys enligt metoden beskriven i McElroy och Stroh (2013), där 

extremvärdena inkluderades och analyserades med Tukeys (1977) gallringsmetod med ett 

interkvartilavstånd av 1,5, vilket gav samma resultat som när extremvärdena exkluderades. 
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Tabell 1.                     

Positiva förankringsbetingelser                   
  Förankring   Hög förankring   Låg förankring 

Förankringsfråga Hög Låg Hemisfär n M SD   n M SD 

Tenderar antalet blomblad på 
en ros att vara mer eller mindre 
än …? 

85 10 
Höger 28 38,89 26,71   26 16,08 12,63 

Vänster 29 44,24 22,014   25 20,76 12,78 

                      
Dricker Italienare mer eller 
mindre än … liter vin per 
person, per år? 

210 120 
Höger 28 180,54 89,08   26 100,96 40,23 

Vänster 29 224,48 145,35   23 100,65 64,24 

                      
Togs chokladen in i Europa 
tidigare eller senare än år…? 

1713 1466 
Höger 28 1754,57 92,99   26 1604,73 128,45 

Vänster 29 1730,97 113,95   25 1557,76 159,52 
                      
Är saltnivån i karibiska havet 
mer eller mindre än …? 

14,80% 2% 
Höger 28 14,28 8,38   26 3,52 2,78 

Vänster 29 15,03 9,58   25 4,85 4,76 
                      
Examineras fler eller färre än … 
dansare per år från 
Balettakademin i Stockholm? 

120 8 
Höger 28 60,25 39,59   26 12,46 9,59 

Vänster 28 103,11 70,02   25 14,68 11,55 

 

Tabell 2.                     

Negativa förankringsbetingelser                   
  Förankring   Hög förankring   Låg förankring 

Förankringsfråga Hög Låg Hemisfär n M SD   n M SD 

Är barnadödligheten i Kambodja 
högre eller lägre än …? 

65% 5% 
Höger 28 47,18 23,6   26 11,18 6,93 

Vänster 29 49,41 20,42   25 12,33 7,4 
                      
Av patienter diagnosticerade med 
lungcancer, är det mer eller 
mindre än … som är rökare? 

85% 66% 
Höger 28 76,5 17,52   26 71,31 14,49 

Vänster 29 78,45 15,34   25 70,04 14,21 

                      
Är det mer eller mindre än … 
män som begår självmord varje år 
i Sydkorea? 

4660 1633 
Höger 28 5773,64 4277,83   26 4265,38 8722,38 

Vänster 27 6338,52 6236,96   24 4538,75 6327,30 

                      
Är det fler eller färre än … länder 
som fortfarande använder sig av 
offentlig avrättning? 

33 14 
Höger 26 27,29 20,19   26 12,73 8,08 

Vänster 29 24,31 11,52   25 14,44 7,95 

                      
Leder kvävningsolyckor till mer 
eller mindre än … 
ambulansutryckningar per år? 

160 83 
Höger 28 287,61 229,82   26 135,23 93,38 

Vänster 28 425,18 641,55   24 114 73,04 
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För att undersöka om hemisfärspecifik aktivering påverkar deltagarens känslighet för 

förankring genomfördes en 2 × 2 ANOVA med förankring och hemisfär som oberoende variabler 

och deltagarens skattning som beroende variabel, varje förankringsfråga testades var för sig. Först 

testades dock presentationsordningens balansering där förankringsfrågornas presentationsordning 

inkluderades som en tredje faktor. Presentationsordningen var inte signifikant för någon 

förankringsfråga och interaktionen Hemisfär × Förankring × Presentationsordning var 

icke-signifikant med samtliga F-kvoter mindre än 1. Därmed drogs slutsatsen att balanseringen av 

presentationsordning inte signifikant har påverkat resultatet. 

Analysen visade en signifikant huvudeffekt av förankring för samtliga förankringsfrågor 

förutom Självmord, F(1, 104)=1,67, p>,10, eta2=,02. Huvudeffekten av hemisfärisk aktivering var 

endast signifikant för förankringsfrågan Dansare, F(1, 103)=7,75, p<,01, eta2=,07, som även hade en 

signifikant interaktion, F(1, 103)=6,30, p<,02, eta2=,58. För resterande förankringsfrågor fanns 

varken signifikant huvudeffekt av hemisfärisk aktivering eller interaktion (Tabell 3). 

 

Tabell 3 

ANOVA resultat förankring × hemisfär 
Positiv betingelse 

 
Negativ betingelse 

Förankri-
ngsfråga 

Variabel df F eta2 p   
Förankri-
ngsfråga 

Variabel df F eta2 p 

Blomblad 
Förankring 1, 104 36,81 ,26 < ,0001   

Barna-
dödlighet 

Förankring 61, 102 127,79 ,55 < ,0001 
Hemisfär - 1,73 ,01 NS   Hemisfär - ,27 ,00 NS 
Interaktion - ,01 ,00 NS   Interaktion - ,03 ,00 NS 

                          

Vin 
Förankring 1, 102 26,60 ,22 < ,0001   

Lungcancer 
Förankring 1, 104 5,18 ,05 < ,03 

Hemisfär - 1,36 ,01 NS   Hemisfär - ,13 ,00 NS 
Interaktion - 1,4 ,01 NS   Interaktion - ,29 ,00 NS 

                          

Choklad 
Förankring 1,104 45,06 ,30 < ,0001   

Självmord 
Förankring 1, 104 1,67 ,02 NS 

Hemisfär - 2,15 ,02 NS   Hemisfär - ,11 ,00 NS 
Interaktion - ,24 ,00 NS   Interaktion - ,01 ,00 NS 

                          

Hav 
Förankring 1, 104 58,98 ,36 < ,0001   

Avrättning 
Förankring 1, 104 23,36 ,18 < ,0001 

Hemisfär - ,59 ,01 NS   Hemisfär - ,63 ,00 NS 
Interaktion - ,05 ,00 NS   Interaktion - ,86 ,01 NS 

                          

Dansare 
Förankring 1, 103 70,76 ,41 < ,0001   

Kvävning 
Förankring 1, 102 11,23 ,1 < ,01 

Hemisfär - 7,75 ,07 < ,01   Hemisfär - ,71 ,01 NS 
Interaktion - 6,30 ,58 < ,02   Interaktion - 1,32 ,13 NS 
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För att undersöka om hemisfärisk aktivering har en övergripande effekt i samtliga 

förankringsfrågor standardiserades försökspersonernas skattningar, varje förankringsfråga var för sig 

enligt den metod beskriven av Bodenhausen, Gabriel och Lineberger (2000). Ett medelvärde 

beräknades av de standardiserade skattningarna i varje betingelse. De standardiserade värdena är 

deltagares skattning i relation till gruppens medelskattning, alltså z-poäng. Positiva z-poäng 

representerar skattningar som ligger över gruppens medelvärde och negativa poäng representerar 

uppskattningar som ligger under gruppens medelvärde.  

En 2 × 2 × 2 ANOVA utfördes med förankring, hemisfär och valens som oberoende 

variabler och samtliga standardiserade skattningar som beroende variabel. Som förväntat visades en 

stark huvudeffekt av förankring, F(1, 1068)=283,34, p<,0001, eta2=,21, samt gränsfallssignifikans 

för huvudeffekten av hemisfär, F(1, 1068)=3,21, p=,07, eta2=,001, dock med mycket svag 

effektstorlek. Resultatet visade även en icke-signifikant trevägsinteraktion mellan hemisfär, 

förankring och valens. Vad som dock är av större betydelse är att interaktionen mellan förankring 

och hemisfär inte var signifikant. 

 
Tabell 4 

Standardiserade förankringsvärden 

 
Förankring 

 
Hög 

 
Låg 

Hemisfär n M SD   n M SD 
Höger 280 ,34 ,94 

 
260 -,49 ,69 

Vänster 286 ,52 1,1   246 -,47 ,68 

 
Skattningarna ser ut att skilja mer mellan höger och vänster hemisfär inom de höga 

förankringsbetingelserna än i de låga (Tabell 4). För att undersöka skillnaderna utfördes en 

faktoriell kontrastanalys där uppskattningarna mellan höger och vänster hemisfär var signifikant 

skilda inom de höga förankringsbetingelserna, F(1, 1068)=4,35, p=,038, dock inte i de låga, 

F(1, 1068)=,46, p=,829. 

För att slutligen undersöka om det fanns skillnad i relativ storlek av förankringseffekt 

mellan höga och låga betingelser beräknades differensen mellan deltagarnas skattningar och frågans 

förankringsvärde. Därefter dividerades differensen med respektive betingelses standardavvikelse för 

att generera ett standardiserat värde centrerat vid förankringsvärdet (Epley & Gilovich, 2001). 
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Detta gjordes för varje förankringsfråga var för sig i respektive betingelse (höger-, vänster hemisfär; 

hög-, låg förankring) och ett genomsnitt beräknades för varje betingelse. Negativa standardiserade 

värden representerar skattningar justerade nedåt i relation till förankringsvärdet, varav positiva 

värden är justerade uppåt. Den relativa justeringen från förankringsvärdet mellan höga och låga 

förankringsvärden motsvarar betingelsens effektiva förankring. Ett beroende T-test gjordes mellan 

höga justeringsvärden (M=-,35, SD=,68) och låga justeringsvärden (M=,42, SD=,39) vilket visade på 

en signifikant skillnad av förankring mellan höga och låga förankringsbetingelser, t(9)=-2,92, 

p=,018. 

Diskussion 

I denna studie replikerades McElroy och Strohs (2013) experiment för att testa huruvida 

hemisfärisk aktivering genom kontralaterala handkontraktioner påverkar känsligheten av 

förankring hos starkt högerhänta individer. Jag hade hypotesen att, som McElroy och Stroh visar, 

aktivering av höger hemisfär ökar graden av förankring i relation till vänster hemisfär, samt att 

höga förankringsvärden genererar en starkare förankringseffekt än låga värden.  Dessutom testades 

en negativ hypotes i linje med McElroy och Strohs resultat; att förankringsbetingelsers valens inte 

påverkar den relativa känsligheten av förankring vid hemisfärisk aktivering. 

 Fynden i denna studie visar inte på en övergripande skillnad i känslighet för 

förankringseffekter som en funktion av hemisfärisk aktivering, dock fanns skillnader i förankring 

mellan höger och vänster hemisfär vid höga förankringsvärden. I motsats till hypotesen påvisades 

en starkare förankringseffekt i vänster hemisfär, dock endast vid höga förankringbetingelser. 

Dessutom framkom signifikanta övergripande skillnader i styrka hos förankringseffekt mellan höga 

och låga betingelser. 

I jämförelse med McElroy och Stroh (2013) skiljer sig både resultat och procedur i flera 

avseenden. McElroy och Stroh, vilka inte särskilde handpreferens, fann en starkare 

förankringseffekt vid aktivering av höger hemisfär än vänster. Föreliggande studie fann dock inte 

en signifikant interaktion mellan aktiverad hemisfär och förankringseffekt. I själva verket visades 

motsatt effekt i riktning. Detta resultat överensstämmer med fynd rapporterade av Jasper och 

Christman (2005). De visade i sitt första experiment hur individer med låg hemisfärisk interaktion 

uppvisar högre förankring än individer med hög hemisfärisk interaktion. En förklaring till 
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skillnader mellan föreliggande studies resultat och McElroy och Strohs (2013) resultat kan vara att 

individer med låg hemisfärisk interaktion uppvisar lägre lateraliserad differentiering av förankring 

än individer med relativt högre hemisfärisk interaktion. Detta stöds av tidigare forskning som 

rapporterar att vänsterhänta och mer ambidextriösa individer – till skillnad mot starkt högerhänta 

– uppvisar större samverkan mellan funktioner lokaliserade både i höger och vänster cerebral 

hemisfär (Bourne, 2008; Hellige, 1993) som en funktion av den relativa storleken hos corpus 

calossum (Witelson & Goldsmith, 1991; Habib et al., 1991). Med andra ord bör individer med 

hög hemisfärisk interaktion uppvisa starkare förankringseffekter associerade med aktivering av 

höger hemisfär än individer med lägre hemisfärisk interaktion. Detta är ett antagande som bör 

prövas i framtida forskning. 

En annan möjlig förklaring till avsaknaden av starkt lateraliserad förankringseffekt kan vara 

att försökspersonerna uppfattat förankringsbetingelserna som mer informativa än i det sedvanliga 

paradigmet med slumpmässiga förankringsfrågor som etablerades av Tversky och Kahneman 

(1974). Denna förklaring stöds av Jasper och Christmans (2005) andra experiment där relativt 

informationsrika förankringsbetingelser eliminerade skillnader i förankring som funktion av 

cerebral interaktion. Dock strider detta antagande mot ett av argumenten presenterade av McElroy 

och Stroh (2013) vilka hänvisar till resultatet av Jasper och Christmans tredje experiment; att 

mycket trovärdiga och informativa förankringsbetingelser resulterar i att mer ambidextriösa 

individer visar på större förankring än starkt höger- och vänsterhänta. De kontrasterande resultaten 

i dessa tre studier talar för att lateraliserad förankring är mer komplext och inte bara handlar om 

selektivt processande i höger och vänster hemisfär, vilket varit en begränsning i tidigare studier. 

Föreliggande studie, liksom McElroy och Stroh (2013), är begränsad i den meningen att 

endast en experimentell metod har använts för manipulation av hemisfär-aktivitet. Processen att 

använda unilaterala handkontaktioner som metod för selektiv hemisfärisk aktivering är dock 

beprövad (Goldstein et al., 2010; Harmon-Jones, 2006; Cross-Villasana et al., 2015). Framtida 

forskning bör dock tillämpa nya metoder för att redogöra för effektens robusthet. 
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BILAGA 1 

Förkortat EHI-test 

 

Handhetstest 
 

1. Ålder     Deltagare 

2. Kön  3. Jag anser mig själv att vara 

Kvinna  Högerhänt 

Man  Vänsterhänt 

 

4. Vänligen ange vilken hand du föredrar att använda i följande aktiviteter 

  
Alltid vänster 

Oftast 
vänster 

Båda lika Oftast höger Alltid Höger 

1. Skriva           

2. Kasta           

3. Tandborste     
 

    

4. Sked           
 

 


