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Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker effekten av emotionell priming när 
försökspersonen använder en bedömningsskala som förankrat bedömningar 
av upplevd skönhet. Tio försökspersoner fick bedöma skönhet hos bilder 
med varierande emotionellt innehåll. Något entydigt svar på om, och i så fall 
hur mycket bedömningarna påverkades av emotionellt innehåll genom en 
priming-effekt gick inte fastställa, men en tendens till effekt av priming 
påvisades. Förklaringar som främst gäller metodiska begränsningar 
diskuteras. 
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Abstract 
This study investigates the effect of emotional priming when the participant 
uses a rating scale that has anchored the ratings of perceived beauty. Ten 
participants rated beauty of pictures with varied emotional content. A 
unanimous answer as to how much the ratings were affected by the 
emotional content through an effect of priming was not possible to 
establish, but a tendency of an effect of priming was shown. Explanations 
concerning primarily methodological limitations are discussed.  
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Inledning 
 
Förankring (eng. Anchoring) innebär att en individ blir utsatt för ett 
stimulus som fungerar som ett ankare som individen sedan utgår ifrån vid 
efterföljande bedömningar. Det är en vanlig kognitiv bias hos människor vid 
osäkra bedömnings-situationer. Tversky och Kahneman (1974) utförde en 
ofta refererad studie där försökspersonen fick bedöma om antalet afrikanska 
länder i FN var högre eller lägre än ett värde som ett chokladhjul visat. De 
kunde visa att människor sällan justerar sina bedömningar tillräckligt långt 
från det ankare (i det här fallet, värdet från chokladhjulet) som presenterats. 
Dessa fynd har replikerats inom fler tillämpningsområden genom 
omfattande forskning. 
 
Birte och Mussweiler (2001) visade att domare kan bli påverkade genom 
förankring när straff ska utmätas i domstolar. Här är det fråga om numerisk 
förankring som uppträder oberoende av straffskalan, åklagarens yrkande, 
advokatens yrkande eller domarens erfarenhet (Birte & Mussweiler, 2001). 
Förankringseffekten kan alltså ha stor betydelse i samhället genom att 
påverka viktiga bedömningar och beslut. Det verkar heller inte spela någon 
roll vem individen är med avseende på personlighet, intelligens eller 
kunskap om området individen ska fatta ett beslut inom, förankring kan 
påverka alla i olika situationer (Mussweiler, 2002). Förankring kan ske 
undermedvetet vilket visades av Mussweiler och Birte (2005) som 
demonstrerade förankring till subliminalt presenterade stimuli. Människor 
kan alltså påverkas i sina bedömningar av saker som de inte medvetet har 
registrerat. Vanligt är att det blir en förankringseffekt efter ett numerisk 
stimuli. Ariely, Loewenstein, och Prelec (2003) visade att individer med 
erfarenhet och kunskap blir lika påverkade. De visade hur individer kan bli 
påverkade av förankring till två siffror ur det egna personnumret i sin 
villighet att betala för varor så att högre siffror ökar viljan att betala. 
Förutom av numeriska stimuli kan förankring skapas enbart genom 
upplevelse av magnitud. Upplevelsen av någonting som ”stort” i en specifik 
kontext kan påverka bedömningar i ett senare skede till att bli högre än om 
en individ uppfattar något som ”litet” i en specifik kontext (Oppenheimer, 
LeBoeuf, & Brewer, 2006). Janiszewski och Uy (2008) visade även att 
förankring och justeringen från ankaret är mindre om ankaret är precist 
istället för ungefärligt.  
 
I föreliggande studie skapas förankring så att försökspersonen medvetet 
använder en skala för bedömning av skönhet. När intryck av en viss nivå av 
skönhet fått sig åsatt ett visst skalvärde tvingas försökspersonen anpassa sina 
bedömningar av nya intryck med utgångspunkt från den tidigare etablerade 
nivån på skalan. I den meningen förankras skalan för försökspersonen. 
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Emotionell priming är när en individ gör bedömningar baserat på tidigare 
emotionella stadier och det sker medvetet eller omedvetet och påverkar 
informationsbearbetningen genom att individen förbereds så att en kognitiv 
process underlättas eller försvåras. Priming skapar perceptuella eller 
emotionella minnen som processas medvetet eller omedvetet (Suslow, et al., 
2013). Yttre stimuli leder till en automatiserad process för utvärdering, 
motivering och uttolkning vilket påverkar hur en individ uppfattar 
omvärlden. Det skulle alltså gå att argumentera för att en individ inte själv 
kan hållas ansvarig för sina reaktioner och bedömningar eftersom de till stor 
del är automatiserade och inte medvetna (Bargh, 1997). Murphy och Zajonc 
(1993) skapade emotionell priming genom att visa försökspersoner ansikten 
med emotionella uttryck (affective prime). Ett ansikte följdes av ett neutralt 
stimulus som försökspersonen sedan skulle skatta m. a. p. emotionellt 
uttryck. Försökspersonerna skattade de neutrala bilderna högre efter att ha 
sett positiva uttryck respektive lägre om de sett negativa uttryck.  
 
Att känslor spelar en stor roll i beslutsfattande är fastslaget. Cassotti et al., 
(2006) visade att när deltagare utsattes för emotionell priming genom att se 
obehagliga respektive behagliga bilder innan de skulle göra ett viktigt 
ekonomiskt val mellan ett säkert alternativ och ett osäkert alternativ, så var 
de som sett behagliga bilder mindre riskbenägna och de som sett obehagliga 
bilder mer riskbenägna (Cassotti et al., 2006).  

 
Förankring är en tumregel som människor utgår ifrån ofta i sin vardag, det 
är därför intressant att kartlägga och förstå hur fenomenet fungerar då det 
inte alltid har positiva konsekvenser. Emotionell priming påverkar 
människors beslutsfattande genom att väcka olika emotioner som sedan 
ligger till grund för de beslut vi fattar, det kan gälla små beslut, men även 
mycket viktiga beslut. Syftet med den här studien är att avgöra om 
emotionell priming kan påverka bedömningar som görs med en förankrad 
skala.  
 
Priming skulle alltså kunna påverka försökspersonens skal-användning, eller 
med andra ord, påverka försökspersonens kognitiva förankring. En 
bedömning som påverkats av priming bör ligga närmare ett värde som 
motsvarar den känsla som skapats vid tillfället för priming. Vid en effekt av 
priming gäller att om personen först betraktat och påverkats av exempelvis 
vackra bilder bör personens bedömningar av efterföljande neutrala bilder bli 
att de anses vackrare än om samma bilder bedöms efter att personen 
betraktat och påverkats av fula bilder. Vid frånvaro av priming-effekt bör 
bedömningarna bli lika vid neutrala bilder oberoende av om vackra eller fula 
bilder visats innan.  
 
Före en sekvens bilder visas är försökspersonen omedveten om hur 
bedömningsskalan kan komma att behöva användas, eftersom de kommande 
bildernas skönhet ännu är obekanta. Det kan leda dels till att olika personer 
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utnyttjar skalan olika, dels till att bedömningarna inledningsvis tenderar att 
ligga nära skalans mitt. Detta för att behålla skalutrymme ifall avsevärt 
vackrare eller fulare bilder skulle visas senare. När en försöksperson sett 
exempel på hur vackra och fula bilder kan vara bör försökspersonen ha 
anpassat sitt sätt att utnyttja bedömningsskalan. Under processen när skalan 
kalibreras kan priming ha effekt, men den effekten är sannolikt mycket svår 
att urskilja så länge försökspersonen ändrar sitt sätt att utnyttja 
bedömningsskalan. En effekt av priming kan möjligen komma att urskiljas 
när försökspersonen bedömer neutrala bilder efter att ha bedömt både 
vackra och fula bilder. 

Metod 

Design 
Designen var ämnad att fånga effekten av skönhet hos tidigare visade bilder 
(vackra eller fula naturbilder) på bedömningar av skönhet i testfaser med 
neutrala bilder (kinesiska tecken och tecknade serier).  Hälften av 
försökspersonerna fick först se och bedöma 25 förmodat vackra naturbilder, 
25 kinesiska tecken och fem tecknade serier. Efter de tecknade serierna fick 
de se och bedöma 25 förmodat fula naturbilder 25 kinesiska tecken och fem 
tecknade serier. Andra hälften av försökspersonerna fick en liknande 
sekvens av bildbedömningsuppgifter, men ordningen var omkastad så att 
sekvenserna med förmodat vackra och fula naturbilder bytt plats. 

Deltagare 
Försökspersonerna utgjordes av 10 sociologistudenter vid Luleå tekniska 
universitet och var mellan 20-30 år gamla. De flesta rekryterades vid ett 
tillfälle när de samlats för att förbereda sig för en tentamen. Majoriteten 
studerade årskurs ett, två hade tagit examen året innan och tre studerade sitt 
andra år. 

Material 
Tjugofem av naturbilderna visade olika vackra miljöer och 25 visade 
miljöförstöring och föroreningar och ansågs därför vara fula. Jag bedömde 
om bilder var vackra eller fula själv. De totalt 50 kinesiska tecknen 
fördelades lika på två faser i experimentet. Tio tecknade serier fördelades på 
samma sätt till två faser. De kinesiska tecknen och serierna valdes så att de 
varken skulle vara vackra eller fula, alltså neutrala. Försökspersonen 
noterade själv sina skattningar i ett formulär. Experimentet utfördes på en 
MacBook Pro från 2012 och presenterades i 2013 års version av Microsoft 
Office PowerPoint. Varje försöksperson genomgick experimentet enskilt i 
ett grupprum vid Ltu. 

Procedur 
Försökspersonen välkomnades och fick sätta sig ner framför 
experimentdatorn. Därefter informerades försökspersonen om att 
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experimentet bestod av sex delar och att instruktioner skulle ges före varje 
del. Instruktionerna var i allt väsentligt identiska inför varje del och skilde 
bara när det gällde beskrivningen av typ av bilder som skulle visas. När 
tecknade serier visades skulle försökspersonen läsa upp texten i 
pratbubblorna. 
 
Försökspersonen informerades muntligt och skriftligt om att han/hon skulle 
få se 25 bilder som försökspersonen skulle skatta genom att ringa in en siffra 
i skattnings-formuläret där 1 betydde mindre vackert och 20 mer vackert. 
Försökspersonen blev även ombedd att kontrollera vilken bild svaret avsåg 
och instruerades att svaret skulle avse det första intrycket av en bild. 
Försökspersonen skulle svara så snabbt som möjligt. Varje bild visades i fem 
sekunder. Experimentledaren bytte bild manuellt och kontrollerade 
presentationstiden för varje bild.  

Resultat 
 
Figur 1 visar medelvärdena för försökspersonernas skattningar i 
experimentets faser. Den blå linjen representerar grupp 1 som fick se vackra 
bilder först och sedan se kinesiska tecken följt av tecknade serier. Den gröna 
linjen representerar grupp 2 som fick se fula bilder först, sedan samma 
kinesiska tecken som grupp 1 följt av samma tecknade serier.  
 
Fram till fasen Tecken 2 har försökspersonerna genomgått en 
anpassningsprocess. I den första fasen, Bilder 1 utmärks bedömningarna av 
att de, som väntat, ligger relativt nära skalans mitt, särskilt för gruppen 
Vackra först. För att kunna uttrycka neutralare skattningar i nästa fas, 
Tecken 1, tvingades bägge grupperna förflytta sig så långt att de som fick 
fula bilder först angav högre bedömningar än de som fick vackra bilder först. 
I fas Serier 1 har bedömningarna anpassats så att de blivit lika i grupperna. I 
fas Bilder 2 har försökspersonerna fått klart för sig hur vackra och fula bilder 
som kan förekomma och började utnyttja skalan fullt ut. Bedömningarna i 
fasen Tecken 2 är de första som avgetts efter att försökspersonen kunnat 
kalibrera bedömningsskalan. Medelvärdena i faserna Tecken 2 och Serier 2 
skiljer på det sätt som förväntas vid en priming-effekt, med kan inte 
bekräftas som signifikant skilda.  
 
 



5	  

	  

Figur 1. Medelvärden hos skattningar vid olika ordningsföljd och för varje 
fas. 

Diskussion 
 
Syftet med den här studien var att se hur emotionell priming kan påverka 
individers skal-användning eller kognitiva förankring. En primad 
bedömning bör ligga nära den känslan som skapades vid tillfället för 
primingen. D.v.s. om en försöksperson har sett vackra bilder så borde 
han/hon skatta efterföljande neutrala bilder högre än om han/hon sett fula 
bilder först. Vid frånvaro av priming-effekt bör bedömningarna bli lika vid 
neutrala bilder oberoende av om vackra eller fula bilder visats innan.  
 
Försökspersonerna genomgår en kalibreringsprocess i den första fasen av 
experimentet. Under fasen Bilder 2 börjar bedömningsskalan användas fullt 
ut och bedömningarna vid de efterföljande tecknen i fas Tecken 2 börjar 
skilja på ett sätt som förväntas vid en priming-effekt. De kan dock inte 
bekräftas som signifikant skilda. Försöket kan alltså inte entydigt bekräfta att 
användning av förankrad skala kan påverkas genom priming. 
 
Resultatdiskussion 
Kalibrering av bedömningsskalan i de tidiga faserna av experimentet sker så 
att bedömningarna påverkas som skulle förväntas vid en priming-effekt. 
Under fasen Bilder 1 låg skattningarna, som väntat relativt nära mitten på 
skalan. Förmodligen beror det på att försökspersonerna inte har någonting 
att jämföra med. Under fasen Tecken 1 tvingades båda grupperna att 
förflytta sina bedömningar så långt att de som fick fula bilder först angav 
högre bedömningar än de som fick vackra först vilket var tvärsemot vad som 



6	  

	  

skulle förväntas vid en priming-effekt. Som predicerat låg skattningarna 
relativt nära mitten i de tidiga faserna av experimentet. Under Serie 1 hade 
bägge grupperna anpassat bedömningar så att de blev ganska lika. Under 
fasen Bilder 2 blev bedömningarna extrema då försökspersonerna nu hade 
fått klart för sig hur vackra och fula bilder som kunde förekomma. När 
försökspersonerna insett hur vackra eller fula bilderna faktiskt var och 
bedömningsskalan därmed blivit kalibrerad, indikerar skillnad i 
bedömningar mellan grupperna i faserna Tecken 2 och Serier 2 att en viss 
priming-effekt förelåg, även om den inte var statistiskt signifikant.  
 
Resultaten indikerar en anpassning av skal-användningen som pekar mot en 
priming-effekt lik den som Murphy och Zajonc (1993) fann när de studerade 
emotionell priming genom positiva eller negativa ansiktsuttryck vid 
skattning av neutrala stimuli. 
 
Metoddiskussion 
Resultatet är icke signifikant, vilket skulle kunna bero på att det inte var nog 
med fem försökspersoner i varje grupp. Spridningen mellan individers 
bedömningar inom en grupp var alltför stor i förhållande till antalet 
försökspersoner och medelvärdesskillnadens storlek i fas Tecken 2. 
Försökspersonerna var alla studerande med relativt lika akademisk 
bakgrund vilket kan vara negativt då det blir svårt att uttala sig om någon 
större population. De stora individuella skillnaderna kan bero på 
personlighet och varierande preferenser så att vissa kanske avskyr naturen 
och andra tvärtom. Det fanns heller ingen kontroll av den sinnesstämning 
de var i när de kom till experimentet. Tidigare intryck och upplevelser under 
dagen kan ha fått dem trötta, hungriga, ofokuserade, glada, ledsna eller vad 
som kan ha påverkat deras bedömningar. Med fler försökspersoner och 
någon sorts kontroll av sinnesstämning före och efter experimentet så skulle 
resultatet vara mer tillförlitligt. Det bör även sökas förklaringar vad som 
ligger bakom den ”kalibreringseffekt” som visades i de tidiga faserna av 
experimentet.  

Slutsats 
Syftet med den här studien var att avgöra om emotionell priming kan 
påverka bedömningar som görs med en förankrad skala. Det predicerades 
att det skulle bli en kalibrering i de tidiga faserna av experimentet då 
försökspersonerna inte visste vad som väntade och mycket riktigt så 
användes bedömningsskalan sparsamt i början.  Mot slutet när andra serien 
med bilder visades började försökspersonerna använda skalan fullt ut och de 
efterföljande tecknade bilderna visade bedömningar som kan peka mot att 
en emotionell priming-effekt ägt rum. Den effekten är dock inte signifikant 
vilket kan ha berott på brister i metod och för få försökspersoner. Det skulle 
därför kunna vara intressant att replikera studien med fler försökspersoner 
för att fastslå om emotionell priming kan påverka bedömningar som görs 
med en förankrad skala.   
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