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Kan förankringseffekten minskas genom information om dess 

inverkan på beslutsfattande? 
 

 
Inom företagsvärlden befinner sig beslutsfattare i en tillvaro med 
ständiga förändringar. Det är svårt att fatta korrekta beslut och lätt 
att påverkas av irrelevant information. Förankring som innebär att 
man fastnar i ett initialvärde och sedan har svårt att flytta sig ifrån 
det kan vara ett problem vid ekonomiska bedömningar av företag. 
Syftet med detta experiment är att se om förankringseffekten kan 
förhindras genom information samt en stark förvarning om dess 
effekter. Deltagarna ombads bedöma ett fiktivt företags framtida 
utveckling. Könsskillnader gällande överdriven tro på egna 
kunskaper samt på sina egna svar undersöktes även. Experimentet 
skedde på Stockholms universitet med 150 ekonomistuderande 
som deltagare. Resultaten visar att förankring sker trots resoluta 
varningar och visar således på mycket robust effekt. Män anser sig 
även bättre än kvinnor på att skatta företags framtida omsättning 
samt är mer säkra på sina skattningar. 

 
Nyckelord:  förankringsvärde, företagsbedömning, könsskillnader, överkonfidens 
 

 
 

I n l e d n i n g 
 
Att skatta företags framtida utveckling och göra prognoser på kommande vinster 
blir ofta mer eller mindre kvalificerade gissningar. Vid sådana skattningar 
används nyckeltal som man utgår ifrån. Bedömningar färgas även av erfarenhet, 
påverkan från andra människor eller görs utan hänsyn till avgörande information 
som omedvetet sållas bort. Oaksford, Chater, Grainger och Larkin (1997) har 
påpekat, att människors tänkande i allmänhet grundar sig på osäker och 
ofullständig information. Som följd av det, dras ofta troliga istället för logiska 
slutsatser. 
 
Bounded Rationality är en övergripande teori, som handlar om hur beslut fattas. 
Den beskriver hur besluten i realiteten tas, inte hur de borde fattas och 
uppmärksammar de fällor som finns i beslutsprocesser där det ofta görs 
felbedömningar (Scott, 1993; Bazerman, 2002). 
 
Uppfattningar genereras i alla sammanhang där människor kan frambringa en 
åsikt. Sådana uppfattningar leder lätt till att vi fastnar i vår utgångspunkt och 
bortser från motsägande information, trots att det motsägande kan vara av större 
värde för att fatta korrekta beslut. Detta resulterar i att beslut ibland fattas på 
felaktiga grunder (Bazerman, 2002; Chapman & Johnson, 2002). Precis som vi 
bortser från motsägande information, bortser vi även från alternativa valmöjlig-
heter när vi söker lösningar. Så snart det finns ett tillvägagångssätt som verkat till-
räckligt bra slutar sökandet efter andra alternativ (Kahneman & Tversky, 1996).  
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Inom området ekonomi och beslutsfattande, har forskare funnit en rad olika 
schematiserade strategier och tumregler som människor använder sig av vid 
beslutsfattande. Dessa kallas heuristiker och underlättar processen då beslut fattas 
(Schwenk, 1986). Exempel på heuristiker är representativitetsheuristik, 
tillgänglighetsheuristik samt förankringsheuristik (Kahneman & Tversky, 1974).  
Oftast är heuristikerna till fördel i beslutsprocesser, men de kan dock också leda 
till missbedömningar, som kan få förödande konsekvenser (Bazerman, 2002). 
Kahneman och Tversky (1973), har uttryckt sig på följande sätt: ”när människor 
gör förutsägelser och bedömningar under osäkra betingelser, förlitar de sig på ett 
begränsat antal heuristiska tekniker, som ibland leder fram till rimliga 
bedömningar och ibland resulterar i allvarliga systematiska felaktigheter”.  
 
I denna uppsats behandlas förankringsheuristiken och hur lätt den kan påverka 
beslutsfattande inom det ekonomiska området. Nedan belyses 
förankringsheuristiken ur ett antal olika perspektiv.   
 
 
Förankringsheuristiken – en bakgrund   
Tversky och Kahneman (1973) var de första som myntade begreppet 
förankringsheuristik. Förankring är ett fenomen som innebär att vi fäster oss vid 
en viss utgångspunkt och sedan har svårt att bortse från den. Man förankrar sig 
eller ”fastnar” i den och har sedan svårt att byta fokus och ”tänka utanför lådan” 
även om utgångspunkten (d v s förankringsvärdet) är oväsentlig. Det är en av de 
mer kända heuristikerna inom Bounded Rationality. Den inbegriper de brister i 
beslutsfattande som uppstår då man omedvetet styrs av en viss 
förutsättning/utgångspunkt. I de allra flesta fall är det en hjälp då beslut fattas, då 
det förenklar beslutsprocessen och kan därför ses ur positiv bemärkelse. Oftast är 
det för oss nödvändigt att ha initiallägen när vi resonerar med oss själva eller 
andra och det används i de flesta sammanhang.  Vid exempelvis löneförhandlingar 
utgår man avsiktligen ifrån en relevant utgångspunkt medan förankring sker 
omedvetet och ofta utifrån irrelevanta värden. 
 
Det mest kända exemplet på förankringsheuristik är då undersökningsdeltagare 
ombads skatta hur många länder i Afrika som var medlemmar i FN. Deltagarna 
fick ett förankringsvärde från ett rouletthjul, varefter de fick frågan, om siffran 
som kulan hamnade på, var större eller mindre än antalet länder i Afrika som är 
FN medlemmar. De som fick ett lågt förankringsvärde skattade lågt och de som 
fick ett högt skattade högt. Deltagarna kunde inte bortse från sin utgångspunkt 
trots att de såg roulettehjulet snurra och stanna vid den aktuella siffran. Detta trots 
att rouletthjulets utslag inte på något sätt kan vara relevant för det antal länder 
som frågan gällde (Kahneman & Tversky, 1974).  
 
Ett annat experiment av Tversky och Kahneman (1974) är deras sifferexperiment. 
Försökspersonerna som delades in i två grupper fick fem sekunder på sig för att 
beräkna summan av ”8x7x6x5x4x3x2x1” eller ”1x2x3x4x5x6x7x8”. Den 
genomsnittliga bedömningen av första serien var 2250, medan summan för den 
andra hade ett betydligt lägre medeltal: 512. De verkliga slutsummorna är dock 
densamma, oavsett sifferserie. Försökspersonerna som skattade den första serien 
låg antagligen högre, eftersom en multiplikation av de första siffrorna ger en 
större delsumma än motsvarande i den andra serien. Den utgångspunkt man 
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förankrar sig i är svår att flytta. Det riktiga svaret är dock 40320, vilket innebär att 
de allra flesta bedömningarna var alldeles för låga men den intressanta skillnaden 
mellan grupperna kvarstår. Undersökningsdeltagarna utgick från de första 
siffrorna även om det kan tyckas vara självklart att produkten blir den samma i en 
multiplikation oavsett siffrornas ordningsföljd. Detta är ännu ett typiskt exempel 
på den starka genomslagskraft som kan ses av förankring (Tversky & Kahneman, 
1973) Forskning har senare visat att människor tenderar att fästa sig vid 
förankringsvärden som anges just vid siffermässiga bedömningar, då effekten av 
förankring blir som starkast (Chapman & Johnson, 1999).  
 
 
Betydelsen av samma dimensioner i förankringsvärde och skattning 
En företeelse som är utav största vikt är att förankringsvärdet har samma 
dimension som det förväntade svaret. En studie visar att beroende på vilken 
dimension man jämför med, får man skillnader i svar. I ett experiment delades 
studenter in i två olika grupper där den ena gruppen skulle skatta höjden och den 
andra bredden på Brandenburger Tor i Berlin. Dessförinnan hade alla studenterna 
fått göra en jämförelse då de skulle besvara om de trodde att Brandenburger Tor 
var högre eller lägre än 150 meter (högt förankringsvärde) alternativt 25 meter 
(lågt förankringsvärde). Inga förankringsvärden för bredden gavs. Förankringen 
visade sig kraftfull så länge det var samma dimension, d v s i den grupp som 
skattade höjden, men nästan obefintlig i den grupp som skulle bedöma bredden. 
Deltagarna där såg inte relevans i jämförelsen mellan bredd och höjd (Strack & 
Mussweiler, 1997). Det har även påvisats att om irrelevant information tas med, 
kan den helt enkelt exkluderas av bedömare (Schwartz & Bless, 1992).  

 
 

Konsistens över tid 
Ytterligare en aspekt av styrkan i förankring är dess varaktighet över tid. 
Mussweiler (2001) utförde tre olika experiment med studenter på ett universitet i 
Tyskland. I det första experimentet frågade man bland annat om det fiktiva 
objektet ”Xiang Longs” ålder med förankringsvärdena 2000 år respektive 60 år. I 
den andra undersöktes verkliga frågor däribland ”när besökte Einstein USA för 
första gången”? I det sista experimentet undersökte Mussweiler (2001) någonting 
som studenterna kunde se exempel på varje dag som t.ex. Tysklands 
medeltemperatur. De tre olika företeelserna användes för att se om nya 
primingsituationer kunde ändra resultatet. Med det menas att de kanske kunde 
erhålla ny information om detta. I fallet gällande ”Xiang Long” är det inget 
problem då det inte existerar men väder ser man varje dag. Studenterna fick 
förankringsvärdena genom att de lurades att de skulle delta i framställandet av ett 
nytt kunskapstest med slumpade förankringsvärden. De läste igenom detta innan 
den aktuella studien och utförde även ett antal andra uppgifter. Sedan ombads de 
om hjälp att bedöma frågeställningarna samt besvara frågor i ännu ett 
kunskapstest och fick i varje experiment besvara ett antal frågor och ibland dem, 
de ovanstående. Hälften av studenterna fick skatta sina svar omedelbart efter att 
ha erhållit förankringsvärdena, medan de andra fick återkomma efter en vecka. De 
som återkom tillfrågades i efterhand om de mins förankringsvärdena, vilket de 
inte gjorde. Inkodningen av förankringsvärdena skedde således omedvetet. 
Grupperna förankrades i stort sett lika mycket oberoende av tiden. Förankringen 
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höll alltså i sig under en veckas tid och nästan helt oförändrad, vilket följaktligen 
visar att effekten av förankring är konstant över tid.  
 
 
Basic anchoring 
Många försök gällande förankring har gjorts och många dimensioner av begreppet 
har testats. En ny vinkling på förankring som Wilson, Brekke, Huston och Etling 
(1996) förde fram, var vilka förutsättningar som krävs för att en förankring ska 
ske. De myntade begreppet basic anchoring, som är förankring utan att man gör 
den klassiska jämförelsen, vilket innebär att man inte tittar på förankringsvärdet 
som ett möjligt svar. För att påvisa förekomsten av basic anchoring utförde 
Wilson et al., (1996) fem experiment med studenter, där de gav förankringsvärden 
som var helt desinformativa. Dessa förankringsvärden gavs även på ett subtilt sätt, 
inte genom den tidigare använda tydliga jämförelsen där man använt sig av ”mer 
eller mindre än”. Förankringsvärdena gavs genom olika djup priming dvs. 
förmågan att identifiera ett stimuli som en konsekvens av att tidigare ha utsatts för 
det (Schacter, 1992). Ibland gavs primingen bara genom att titta på ett tal, ibland 
genom att skriva av det och ibland genom att göra en jämförelse. I 
jämförelsefallen var det inte en jämförelse där talet skulle jämföras med svaret 
utan snarare en annan oberoende faktor såsom deras ID nummer eller om det var 
större eller mindre än siffran hundra. I alla fallen kunde man se att förankring 
skedde genom att studenternas svar påverkades av förankringsvärdet trots att de 
inte fått jämföra det mot frågan de skulle besvara. I en av undersökningarna 
lurades deltagarna att tro att de deltog i två olika undersökningar. Den ena 
uppgavs vara ett handstilsprov, men innehöll egentligen ett förankringsvärde 
eftersom deltagarna upprepat fick skriva siffror (i kontrollgruppen ord). När 
deltagarna sedan fick den andra undersökningen som bestod av sakfrågor 
påverkades de av de siffror som upprepat skrivits i handstilsprovet. Man fick fram 
det man kallar för basic anchoring, men det krävdes att deltagarna skulle skriva 
mer än en sida med siffror.  
 
Wilson et al. (1996) undersökte också om en riklig belöning skulle ge mer 
opåverkade svar. De ville se om högre önskan att göra rätt skulle motiveras till 
bättre resultat.  Men inte ens ett löfte ett restaurangbesök fick studenterna att 
bortse från förankringsvärdet.  
 
I det femte och sista experimentet som Wilson et al. (1996) genomförde varnades 
deltagarna i en experimentgrupp om förankringseffekten genom att de 
informerades om att nummer ”som finns i huvudet” kan påverka personers svar på 
frågor. Man bad deltagarna att vara försiktiga, så att detta inte skulle hända dem. 
En annan grupp fick, förutom ovanstående information, även helt felaktigt veta att 
stora tal skulle få dem att korrigera sina svar nedåt. Den tredje och sista gruppen 
fick samma information, men med den mer korrekta informationen att stora tal 
skulle få dem att korrigera sina svar uppåt. Även här var det sakfrågor som 
studerades, exempelvis hur många läkare som fanns i telefonkatalogen, och 
förankringsvärdet gavs via id-nummer på studenternas papper. Det varnades även 
för att detta nummer kunde influera deras svar. Deltagarna gjorde förankringar i 
alla situationerna, trots varningen om att de kunde påverkas av irrelevanta 
nummer. Av studien framkom resultat som visade att människor kan förankras av 
helt irrelevanta nummer, trots att det inte på något sätt finns belägg för att dessa 
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nummer skulle kunna ses som ett eventuellt svar på frågan. Tillfrågade deltagare 
trodde inte att de själva skulle påverkas av förankring, även om de såg det fullt 
möjligt för andra att bli påverkade. Det visar att förankring sker omedvetet.  
 
Sammantaget visar Wilson et als studier att varken belöningar eller förvarningar 
hade någon inverkan på deltagarna när de skulle göra skattningar, förankrings-
värdet påverkade oavsett detta.  

 
Brever och Chapman (2002) kritiserade Wilson et als. (1996) studier. Kritiken 
riktades främst mot begreppet ”basic anchoring” som antyder att anchoring är ett 
allmängiltigt bias som kan finnas i mer naturliga situationer än de som Tversky 
och Kahneman, (1974) studerade. Brever och Chapman (2002) gjorde därför tre 
replikeringar av Wilson et als. studier, men med ett större antal under-
sökningsdeltagare. De påpekar bland annat att Wilson et al. bara använde höga 
förankringsvärden, högre än kontrollgruppens genomsnittliga skattning och anser 
att detta är en orsak till deras starka resultat. Både höga och låga förankrings-
värden krävs, enligt dem, för att resultaten ska vara trovärdiga. Brewer och 
Chapman menade även att de id-nummer som användes (1928-1935) kan ha 
uppfattats som årtal och därför varit lätta att komma ihåg. Replikeringarna var 
identiska med Wilson et als. experiment. Enda skillnaderna var att siffrorna byttes 
ut samt att man använde sig av både höga och låga förankringsvärden. I id-
nummerstudien fick man bara signifikanta resultat om man använde sig av samma 
nummer som Wilson et al., handstilsprovet gav svaga resultat och ingen 
signifikans på höga förankringsvärden, men ett på en utav de låga betingelserna. I 
det andra handstilsprovet erhölls inga signifikanta resultat. Utifrån sin studie 
menar Brewer och Chapman (2002) att basic anchoring endast kan ha minimal 
effekt på beslut som tas i alla ”verkliga miljöer” och sammanhang där irrelevanta 
nummer skulle kunna ställa till problem, som vid t ex auktioner, aktiehandel eller 
varumarknaden. Att förankring skulle påverka oss i den utsträckning som Wilson 
et al., beskrev, menar de är osannolikt och det är onödigt att oroa sig för detta.  
 
 
Förvarning vid egna och andras förankringsvärden 
Epley och Gilovich (2005) genomförde ett experiment som behandlade skillnader 
mellan egna och experimentgenererade förankringsvärden. Ett eget  förankrings-
värde är ett självgenererat värde som man kommit fram till då man ställs inför ett 
problem. Experimentgenererade värden innebär de tal man får av en 
experimentledare där man får skatta ”mer eller mindre än…”. Författarna anser att 
egna förankringsvärden aldrig ses som ett möjligt svar på frågan, då man själv 
från början vet att de inte stämmer. Vid till exempel frågan om vilka år som 
Winston Churchill var premiärminister, kanske utgångspunkten blir andra 
världskriget då minnet av Churchills många kända tal kopplar samman dessa 
företeelser. Året 1939 - för andra världskrigets början - blir utgångspunkt och den 
som ska besvara frågan justerar sitt svar efter det. Detta i sin tur leder till en 
gissning. Skillnaden emot experimentgenererade förankringsvärden är att vi vet 
att det egna förankringsvärdet bara är vår egen gissning och inget möjligt svar. 
Experimentgenererade förankringsvärden ter sig mer sanningsenliga. I situationen 
med experimentgenererade värden ses dessa som ett möjligt svar och justeringen 
blir alltför liten. I sitt experiment ville Epley och Gilovich (2005) studera om 
förvarning om förankring påverkade de svar som undersökningsdeltagarna gav. 
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Deras hypotes var att förvarning kan avhjälpa förankring vid självgenererade 
förankringsvärden, men inte vid experimentgenererade. Frågor som ställdes var 
sakfrågor, exempelvis: Hur många dagar tar det för Mars att gå ett varv runt 
solen? När fryser vodka? Hur många stater finns det i Amerika och när blev 
Washington vald till president? 
 
Förvarningen bestod i att försöksledaren berättade för deltagarna att ”ny forskning 
visat att människors beslutsfattande ofta påverkas av det första man kommer att 
tänka på just för stunden”. Epley och Gilovich (2005) undersökning visade, att 
självgenererade förankringsvärden kunde justeras med en förvarning, men att de 
experimentgenererade knappt påverkades. Epley och Gilovich (2005) menar alltså 
att förvarningar bara är effektiva om man är medveten om den egna förankringen 
och således kan kontrollera de underliggande processerna när man fattar sitt 
beslut. Man bör även vara medveten om den påverkan förankringen har. 
”Knowledge may be power, but only if one knows when and how to use it” (Eply 
& Gilovich, 2005, pp 207)  
 
 
Effekter av kunskap och erfarenhet hos deltagarna 
Studier inom förankringsområdet visar, att professionella som man kan tro är mer 
kompetenta att ta beslut, i själva verket inte gör bättre bedömningar än lekmän. I 
en studie av Törngren (2002) där två grupper, professionella och lekmän, skulle 
uppskatta aktieutveckling under en kortare period kunde ingen av grupperna 
skatta utvecklingen bättre än slumpen. De professionella var alltså inte nämnvärt 
bättre än lekmännen. Mussweiler (1999) och Strack och Mussweiler (1997) menar 
dock angående expertis och beslutsfattande att ju mer kunskap man har inom ett 
område, ju närmare det korrekta värdet kommer man att hamna. Har man all 
kunskap bör man således kunna bedöma det exakta värdet och slippa kalkylera 
med sannolikheter. Bedard & Chi (1992, refererad i Passer & Smith, 2003), menar 
att experter har inbyggda scheman av hur saker ska processas och har enkla 
tumregler för vad det bästa tillvägagångssättet i en viss situation är. De känner 
igen situationer av erfarenhet och kan återapplicera sina kunskaper på det nya 
problemet. Strategen inom företagsvärlden har sett många bra och dåliga exempel 
och kan utifrån dessa applicera sina kunskaper och erfarenheter i liknande 
situationer. Det har dock funnits diskussioner om de undersökningsmetoder som 
använts i sammanhanget. Validiteten i de laboratorieexperiment som utförts har t 
ex ifrågasatts. Undersökningsdeltagare, som tagit riktiga beslut i sin egen 
naturliga miljö, behöver inte alltid fatta korrekta beslut i en annan situation 
(Björkman, 1994). Även Arkes (1991) ifrågasätter generaliseringen i experi-
menten inom området. Han menar att förankring i högsta grad är adaptiva system 
som vi borde anamma, och att de i sitt naturliga sammanhang sällan leder till 
olyckliga felbedömningar. Det som är bra har ofta en baksida och Arkes hävdar 
att heuristikerna är nödvändiga och ska betraktas ur ett mer positivt perspektiv.  
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Överkonfidens i beslutsfattande 
När beslut väl är fattade, finns tendenser att överskatta hur korrekta dessa beslut 
är. Detta trots att säkerheten för det fattade beslutet kanske inte alltid är så väl 
underbyggd (Vallone, Griffin, Lin & Ross, 1990 och Blanton, Pelham, DeHart & 
Carvallo 2001, refererade i Passer & Smith, 2003). Fenomenet har undersökts 
genom att jämföra graden av att tro sig ha rätt med verklighetens ”riktiga” svar. 
Överkonfidens är när man överskattar sin förmåga att svara korrekt. Det är även 
lätt att överdriva sin säkerhet på att de egna svaren är riktiga. Koriat (1980) har 
gjort ett antal experiment, som visar, att det finns tendenser att överdriva sin 
säkerhet för att rättfärdiga sina felbedömningar. Detta framkallas genom att man 
fokuserar på de delar som stödjer ens svar, men bortser från det som talar emot de. 
Baron (1994) menar att det är bristen på förmågan ”att tänka utanför lådan” som 
leder till detta fenomen.  Favorisering av valda alternativ försvårar upptäckten av 
andra möjliga vägar. Baron (1994) framför även att när vi tänker använder vi oss 
av en naiv teori. Det hindrar tänkandet, då det ofta saknas tillräckligt med 
information och alternativa möjligheter. Det är en utgångspunkt där man har 
alltför hög tilltro på den information som finns och förlitar sig på denna och därför 
avstår ifrån att skaffa ny information som kunnat övertyga i motsatt riktning. 
Detta leder till överkonfidens, alltså en överdriven tillit till sig själv och sina 
kunskaper. 
 
Törngren (2002) har i en studie även testat överkonfidens. Undersöknings-
deltagarna skulle skatta börsnoterade företags aktiers utveckling under en 
trettiodagarsperiod. Resultatet visade att såväl lekmän som professionella 
bedömare hade en övertro på sina egna skattningar, men man gjorde även en 
felbedömning då man skulle gissa hur den andra gruppen hade gjort sin skattning. 
Både lekmännen och de professionella överskattade de professionellas förmåga att 
bedöma utvecklingen, även om denna grupps verkliga prestation bara var 
marginellt bättre än lekmännens. Även lekmännens förmåga att bedöma utveck-
lingen överskattades av de båda grupperna, men i betydligt mindre omfattning.  
 
Montgomery (2004) menar, att ekonomiska prognoser som experter gör för ett 
land, i vissa fall kan bero på psykologiska felbedömningar. Men att man, i den 
utsträckning dessa bias kan identifieras, skulle kunna avhjälpa dem genom att ha 
en konstant för att motverka överkonfidens och en annan konstant för att 
motverka förankring.  

 
 

Könsskillnader i överkonfidens 
I en undersökning som berörde aktiehandel studerade man överkonfidens inom 
finansvärlden. Man kunde se att både män och kvinnor uppvisade överkonfidens 
vid aktiehandel. Män handlade 45 % mer än kvinnor under ett visst år men de 
förlorade också mer än kvinnor i förhållande till hur mycket de satsade. 
Överkonfidens kan vara bra när snabba och svåra beslut måste fattas i aktiehandel, 
eftersom det leder till att man tar större risker och då kan vinna mer. Man får 
snabb feedback och om ens kompetens bekräftas gång på gång ger det ytterligare 
ökning av överkonfidens (Griffin & Tversky, 1992). Kvinnor är dock lika 
överkonfidenta som män om de får bra feedback i aktiehandel. Att kvinnor ligger 
lägre beror på att män får bättre feedback på det de presterar (Lenney, 1977). 
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Både män och kvinnor uppvisar överkonfidens men män i större utsträckning än 
kvinnor (Lundberg, Fox & Punćochaŕ 1994).  
 
I denna studie undersöker vi förankring på ett nytt sätt där vi, i motsats till mycket 
av tidigare forskning, ställer deltagarna inför ett mer naturligt och komplext beslut 
än vad som tidigare beskrivits i experiment gällande förankring. Vi ville även 
ställa en grupp förhållandevis kompetenta bedömare som är insatta i ämnet inför 
ett för dem relevant problem. De har bakomliggande kunskap och kan ha egna 
utgångspunkter till vad ett rimligt svar skulle kunna vara.  
 
Vår primära frågeställning är om man kan förhindra förankringseffekter bland 
förhållandevis kompetenta bedömare genom att ge en mycket tydlig förvarning 
om förankringseffekten. Tidigare gjorda varningar har ofta varit luddiga (Wilson 
et al,. 1996), eller oklara på vad man ska bortse ifrån (Eply & Gilovich, 2005). Vi 
ville ge undersökningsdeltagarna en nästan överdrivet stark förvarning, till och 
med förklara förankringseffekten för dem, och verkligen trycka på att de måste 
bortse från förankringsvärdet. 
 
Vi ville även studera förekomsten av överkonfidens i denna grupp och har därför 
undersökt tron på den egna kompetensen att fatta beslut på området och sin tro på 
att ha svarat rätt. I det sammanhanget var vi särskilt intresserade av könsskillnader 
ifråga om överkonfidens. Här vill vi se om det är så som Lundberg et al. (1994) 
skriver; att alla är överkonfidenta, men att män är det i större utsträckning.  
 
 
Syftet med denna studie är att testa två frågeställningar.  Den första är: Kan 
information om förankring få undersökningsdeltagarna att bortse från förankrings-
värdet? Vår hypotes är att konkret information och starka varningar kan få del-
tagarna att bortse från förankringsvärdet. Den andra är: Hyser manliga deltagare 
större tilltro (överkonfidens) på sin kompetens och sina svar än vad kvinnorna 
gör? Uppgiften bestod i att skatta omsättningsökningen för det fjärde året efter att 
ha läst en text om ett fiktivt företags utveckling under de första tre åren.  
 
Innan detta arbete påbörjades gjorde vi en pilotstudie som underlag för det 
nuvarande arbetet. Undersökningen berörde effekten av förankringsvärden i 
skattning av ett företags framtida utveckling och materialet som användes i 
pilotstudien utgjorde grunden för det material som används här. Vi har helt och 
hållet själva utformat våra enkäter. Till vår hjälp tog vi två av varandra oberoende 
experter, som hjälpte oss med nyckeltalen. Båda hävdade att omsättningsökningen 
för det fiktiva företagets fjärde år borde bli ca 20-30 %. 
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M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare  
I studien deltog 133 studenter på en föreläsning i kursen investering och 
finansiering på företagsekonomiska institutionen. Totalt 150 studenter närvarande 
på föreläsningen, men 17 stycken var tvungna att exkluderas från materialet. 
Deltagarna var mellan 20-35 och medelåldern var 24 år. Könsfördelningen sett på 
det insamlade data som kunnat användas, var i experimentgrupperna 54 kvinnor 
och 55 män. I kontrollgruppen 15 män och nio kvinnor. 

 
 

Bortfall 
Av 150 utdelade frågeformulär sorterades 17 bort från vidare analys. Vissa av 
deltagarna hade, helt eller delvis, avstått ifrån att besvara frågeformuläret och 
således från att delta i undersökningen.  Några hade även gett oseriösa svar; 
nedklottrade papper med ”roliga kommentarer” eller svar som bestod av 
argumenterande text istället för siffror. Vi tog även bort två formulär med extrema 
värden för att undvika ett snedvridet resultat. Gränsen sattes vid tre 
standardavvikelser från den egna gruppens medelvärde. Även deltagare som 
angivit att de läst någon form av ekonomisk psykologi exkluderades, då de med 
stor sannolikhet skulle känna till förankringeffekten sedan tidigare vilket således 
kunde ge upphov till bias. Bortfallen redovisas nedan. 
 

Totalt bortfall: Varav 
ofullständiga  
eller oseriösa svar 

Varav 
extremvärden 

Varav kunskap 
i ekonomisk 
psykologi 

17 formulär. 
Uppdelat 
enligt 
följande:  

12 formulär, inte 
ifyllda, inte 
kompletta, oseriösa 

2 formulär  
i kontrollgruppem. 
18, 7 resp.13,5 SD 
från medelvärdet 

3 formulär 

 
 
 
Material 
Ett frågeformulär (bifogas i appendix) utformades där deltagarnas uppgift var att 
skatta omsättningsökningen för det fiktiva företaget Swedelicious under 
nästkommande år, angett i procent. Frågeformuläret, företagsbeskrivningen och 
tillvägagångssättet i stort, förtestades, med hjälp av så kallade tänka-högt 
protokoll. Tio ekonomistudenter som kommit olika långt på ekonomlinjen fick 
fylla i frågeformuläret, medan de samtidigt skulle resonera högt med oss. Detta 
för att förhindra att eventuella oklarheter skulle kunna ställa till problem under det 
verkliga experimentet. 
 
Frågeformuläret inleddes med ett försättsblad som innefattande en försäkran om 
att de gällande forskningsetiska reglerna skulle komma att följas samt en 
uppmaning till deltagarna att besvara frågorna i ordningsföljd. Det stod även 
tydligt att det var en enskild uppgift.  

 
Därpå följde en företagsbeskrivning utformad som en kort tidningsnotis. Där 
beskrevs företaget Swedelicious, som ett svenskt matföretag som specialiserat sig 
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på delikatesser från det svenska köket, startat av manlige grundaren och VD Carl 
Blomquist. Det framkom att det går bra för företaget och att de planerar expansion 
utomlands. Två nyckeltal gavs: omsättning och p/e värde. Två av varandra 
oberoende experter hjälpte oss med att utifrån dessa siffror, så långt som det är 
möjligt med den begränsade informationen, estimera den framtida omsättnings-
ökningen. Båda hävdade att omsättningsökningen för det fjärde året borde bli ca 
20-30 %. Företaget uppgavs vara marknadsnoterat med ett p/e-värde på 15,6 % 1 
och den genomsnittliga omsättningsökningen hade under en treårsperiod legat på 
30 %. 
 
Förankringsvärdet gavs i form av en fråga om man trodde att företaget skulle öka 
sin omsättning med mer eller mindre än 50 % (högt förankringsvärde) respektive 
10 % (lågt förankringsvärde). Denna fråga ställdes direkt efter företagsbeskriv-
ningen och deltagarna ombads ringa in sitt svar. 

 
 

För att kunna testa hypotesen om information om förankringseffekten påverkade 
bedömningen, och om detta i sin tur påverkades av om förankringsvärdet var högt 
eller lågt, indelades deltagarna i fyra olika betingelser, enligt nedan:  
 

 
 

 Information om 
förankring 

Ej information 
om förankring 

Högt förankringsvärde 
50 % 

Grupp 1 Grupp 2 

Lågt förankringsvärde 
10 % 

Grupp 3 Grupp 4 

Inget förankringsvärde  Kontrollgrupp 
 

 
 
Grupp 2 och 4 ombads, direkt efter att ha ringat in sitt svar på förankringsfrågan, 
ge sin egen exakta skattning av Swedelicious framtida omsättningsökning.  
 
Grupp 1 och 3 fick istället läsa en informationsruta där de fick information om 
förankringseffekten. Informationen innehöll även en tydlig varning till deltagarna 
att inte låta sig påverkas av det förankringsvärde (50 % respektive 10 %) som de 
erhållit. De ombads bortse från detta värde och än en gång läsa om texten för att 
först därefter göra sin egen exakta skattning av omsättningsökningen.  
 
En kontrollgrupp fick läsa enbart företagsbeskrivningen, utan vare sig 
förankringsvärden eller information, och därefter göra sin egen exakta skattning 

                                                
1 P/e-värde betyder Price Earning och Avkastning per aktie P/E och EPS. P/E beräknas som 
Börskurs/EPS där EPS är den förväntade avkastningen per aktie. P/E uttrycker hur mycket en 
investerare ska betala för en del av ett företags vinst efter skatt korrigerat med extraordinära 
poster. P/E-värdet kan ge en fingervisning om en aktie är över- eller undervärderad. En aktie med 
ett lågt P/E-värde anses vara billig.  
(http://help.yahoo.com/help/se/fin/quote/quote-03.html, 5/9-2006). 
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av Swedelicious omsättningsökning för nästkommande år. Funktionen av 
kontrollgruppen var att fungera som en indikator på vad studenter skulle skatta 
företagets omsättningsökning till utan att ha erhållit någon form av manipulation. 
 
Därefter fick alla deltagare på en skala från 1 till 10 bedöma hur insatta de ansåg 
sig vara generellt med att skatta företags framtida omsättning genom att ringa in 
ett alternativ på en skala där 1 stod för ”inte alls insatt” och 10 stod för ”mycket 
insatt”.   
 
Vidare frågades hur säker man var på att ens egen bedömning var rätt. Där fick 
deltagarna ringa in ett alternativ på motsvarande skala, med ändpunkterna 1-
”Mycket osäker” och 10 som stod för ”Mycket säker” 
 
Formuläret avslutades med frågor om kön, ålder, antal lästa terminer ekonomi och 
om personen hade läst någon form av ekonomisk psykologi.  
 
 
Procedur 
Experimentet genomfördes måndagen den 12 december 2005 i samband med en 
föreläsning i Aula Magna på Stockholms Universitet. Studiens alla fem 
betingelser testades under ett och samma undervisningstillfälle. Betingelserna 
delades ut i olika delar av salen för att förhindra upptäckten av att det fanns fem 
olika frågeformulär. Formulären lades upp-och-ner vända på bänkarna. 
Studenterna var helt oförberedda på studien. Via mikrofonen berättade föreläsaren 
att ett experiment skulle genomföras, att medverkan var frivillig och kunde 
avbrytas och att varje deltagare skulle svara på frågorna efter bästa förmåga samt 
inte titta på andra deltagares svar. Han poängterade även, att det var av största vikt 
för undersökningen att frågorna besvarades i rätt ordning. De besvarade 
frågeformulären skulle läggas på golvet för uppsamling efter lektionens slut. Efter 
denna information genomfördes experimentet. Som tack för den tid deltagarna 
ägnat sig åt att svara kommer de att få information om resultatet och om 
förankring och dess effekter. Efter lektionsslut samlades alla frågeformulär in.  
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R e s u l t a t 
 
Nedan redovisas visar respektive experimentgrupps (undersökningsgrupps) 
genomsnittliga skattning för Swedelicious omsättningsökning angett i procent.  
 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för skattningen i respektive grupp. 
 
Grupp N M SD 
Nr 3, 
10%  med info 29 15, 08 8, 70 

Nr 4, 
10% 26 15,79 10,96 

Nr 1, 
50% med info 27 27, 63 14,26 

Nr 2, 
50% 27 30,63 14, 01 

Kontrollgruppen 
 24 18, 81 9, 70 

 
 

 
Förankringseffekten 
För att se om förvarning i form av information kunnat förhindra 
förankringseffekten, och om detta i så fall påverkades av om förankringsvärdet 
var högt eller lågt, gjordes en 2x2 oberoende ANOVA med förankringsvärde (10 
% respektive 50 % omsättningsökning) och information (information om effekter 
av förankringsvärde/ej information) som oberoende variabler och den egna exakta 
skattningen av företagets omsättningsökning som beroende variabel.   
 

 Det fanns ingen huvudeffekt av information, d v s information om 
förankringseffekten påverkade varken 10 % eller 50 % gruppen signifikant.  
[f(1,105)=1,66, p=0,200]. Resultatet visade däremot en signifikant huvudeffekt av 
förankringsvärde [f(1,105)=14,29, p=0,001]. Experimentgrupperna som fått 
förankringsvärde 50 % gav högre skattningar (m=29,13, s=14,08) än de som fått 
förankringsvärde  10 % (m=15,41, s=17,64). Det förankringsvärde man fick 
påverkade alltså skattningen, oavsett om man erhöll information om 
förankringseffekter eller inte. Ingen interaktionseffekt fanns heller [f,105)=0,097, 
p=0,76]. I figur 1 presenteras resultaten i grafisk form. 
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Figur 1.  Skattning av omsättningsökningen utifrån förankringsvärde respektive 
information. 
 
 
Överkonfidens  
För att se vilken tro till den egna kompetensen deltagarna hade delade vi in dem i 
tre grupper utifrån hur de svarat på hur insatta de är inom ämnet. Den första 
gruppen bestod av alla som skattat Swedelicious omsättningsökning lågt, den 
andra för dem som skattat medel (20 -30 %) och den sista för alla som skattade 
högt. Detta för att se om grupperna skattat sin insatthet och säkerhet olika. 
Mellangruppen kan ses som dem med mest korrekt svar, eftersom det estimerade 
rätta svaret låg mellan 20-30 %.  De borde således ha högst värden i ”insatthet”, 
då de gjort de ”bästa bedömningarna” och vara mer säkra på sina svar. En 
jämförelse mellan medelvärden visade inte på några signifikanta skillnader 
[f(1,107 )=0,184, p=832]. Alla grupperna hade skattat sig själva som lika insatta 
trots totalt olika bedömningar av hur stor omsättningsökningen skulle bli. 
 
 
Könsskillnader i överkonfidens 
I tabell 2 visas medelvärden och standardavvikelse för män respektive kvinnor 
ifråga om hur insatta de anser sig vara i att skatta ett företags kommande 
omsättning och hur pass säkra de är på att det svar de givit är rätt. Ett t-test visade 
att det råder en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors skattningar av sin 
insatthet, Män skattade sig signifikant mer insatta än kvinnor med t(107)= -3,02 
(p=0,003).  
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På samma sätt rådde det en signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor 
bedömde säkerheten av de bedömningar de gjort av omsättningsökningen.  
Männen var säkrare på sina svar än kvinnorna med [t(107)= -2,03,p=0,044]. 
 
 
Tabell 2. Medelvärden samt standaravvikelser för kvinnor och män vid skattning 
av insatthet respektive säkerhet. 
 
  N M SD 
Insatthet Kvinna 54 2,50 1,38 
 Man 55 3,40 1,71 
Säkerhet Kvinna 54 2,65 1,72 
 Man 55 3,35 1,86 

 
 
 
För att se om det fanns ett samband mellan insatthet och säkerhet beräknades en 
korrelation. Resultatet visade en positiv korrelation mellan självskattad insatthet 
och säkerhet och erhölls med; r107=,66,p<0,001.  

 
 

D i s k u s s i o n 
 
Huvudsyftet med denna studie var att se om förvarning om förankringseffekten 
kunde förebygga förankring. Vår hypotes var att de deltagare som fick förvarning 
om förankring skulle bortse från förankringsvärdet och skatta utifrån nyckeltalen.  
 
Antagandet genom hela experimentet var att det går att göra en korrekt 
bedömning av den framtida omsättningsökningen med hjälp av angivna nyckeltal. 
Dessa togs fram genom att två av varandra oberoende professionella bedömare 
inom finansvärlden fick uppskatta företagets fortsatta ökning för det fjärde året. 
De skattade ökningen till 20-30 %.  
 
I vårt experiment gav vi tydlig förvarning om det värde undersökningsdeltagarna 
skulle undvika att falla för. Trots detta visade resultatet på att förankringseffekten 
är oerhört stark och svår att komma ifrån. Deltagarna i de grupper som erhöll den 
tydliga förvarningen och informationen inte tog hänsyn till detta utan blev lika 
influerade av förankringsvärdet som de andra grupperna. Alla grupperna 
påverkades lika starkt av förankringsvärdet.  
 
Vi trodde att resultatet skulle utfalla som tydliga huvudeffekter av både 
information och förankringsvärde där grupperna som inte erhållit information 
skulle skatta efter sitt förankringsvärde medan de båda informerade grupperna 
skulle skatta mer lika varandra och på en mer jämn nivå. I figur 1 framkommer 
tydligt att så inte är fallet.  
 
Det fanns alltså ingen skillnad i skattningarna mellan grupperna som erhöll 
information om, och varnades för, förankringseffekten och grupperna som inte 
fick sådan information. Vi kan således dra slutsatsen att informationen om 
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förankringsvärde och den distinkta förvarning som skedde inte påverkade 
deltagarna. I överensstämmelse med både Wilsons et als., (1996) och Epley och 
Gilovich´s (2005) resultat, påverkade inte medvetenhet eller förvarningar de 
skattningar som deltagarna i vår studie gjorde. Även här var förankringseffekterna 
robusta. 
 
Eftersom vi kontrollerade texten i det material vi använde genom ett tänka-högt-
protokoll, bör inte oklarheter i textinnehållet ha lett till att resultatet utföll som det 
gjorde. De testpersoner vi då talade med hade inga problem att ta till sig vare sig 
företagstexten eller informationen med förvarningen och vi förmodar därför att 
oförståelse inte kan ha lett till våra resultat.  
 
Det går dock inte att helt och hållet utesluta risken att studenterna som deltog i 
experimentet hade bristfällig kunskap vad gäller att bedöma företags framtida 
omsättningsökning, men enligt oss borde de inte ha fastnat i det förankringsvärdet 
som angavs i texten, eftersom de bör besitta goda kunskaper inom detta område 
och borde vara förmögna till att dra realistiska slutsatser av en företagsverksamhet 
med angivna nyckeltal. Detta pekar således på att man förlitar sig på ett 
förankringsvärde trots sin kunskap.  
 
En alternativ förklaring skulle kunna vara att deltagarna i de experimentgrupper 
som informerades om förankringseffekten (informationsgrupperna) kunde ha 
resonerat att det var någon hake med att ha med en informationstext om 
förankring, och trodde att frågeformuläret ville ”luras”. Det finns därför en risk att 
de kunnat svara tvärt emot och istället i motsatt riktning än vad som var menat. 
 
En annan tänkbar orsak till våra resultat är att deltagarna i informationsgrupperna 
möjligen trodde att de bortsåg från förankringsvärdet men justeringen ifrån deras 
utgångspunkt ändå blev för liten i förhållande till vad de kunde ha svarat om de 
inte fått någon förankring. Väldigt få svarade just 50 eller 10 procent, nästan alla 
justerade sitt definitiva svar åtminstone något. Detta beror enligt oss på, att man 
efter första jämförelsefrågan återigen ska skatta företaget men denna gång på ett 
mer definitivt sätt. En möjlig förklaring kan vara att försökspersonerna kanske 
kände att det i sådant fall vore konstigt att bara återigen ange det värdet de just 
sett när det frågades efter deras exakta svar. Eftersom informationsgrupperna 
dessutom ombads att bortse från initialvärdet kändes en justering säkert av större 
vikt, men svårigheten att tänka ”utanför lådan” och bortse från förankringspunkten  
var för stor för att justera tillräckligt mycket. 
 
Epley och Gilovich (2005) visade även på det här när de gjorde en studie, där de 
såg på skillnader mellan egna och experimentgenererade förankringsvärden. Det 
visade sig att experimentgenererade var mycket starkare då de sågs som ett 
eventuellt svar av deltagaren. Justerar man efter sina egna förankringar vet man 
redan från början att de är fel och ändrar sig då fram till något som förefaller 
rimligt. I vårt experiment förekom enbart experimentgenererade förankrings-
värden. Detta kan vara en orsak till de små justeringarna. Deltagarna såg det 
förankringsvärdet de erhöll som en ”sanning” och kunde inte flytta sin 
utgångspunkt därifrån. 
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I vårt experiment använde vi oss av samma dimensioner, förankringsvärdet 
angavs i procent och även svaret efterfrågades i procent. Strack och Mussweilers 
(1997) studie sade, att det är det riktiga sättet för att deltagarna ska se relevans i 
jämförelsen.  
 
Studien av Wilson et al., (1996) visar att försökspersoner inte tror att bias 
påverkar dem själva trots att de är medvetna om dem. De ser bias som något som 
påverkar andra men som omöjligt skulle påverka dem själva och så skulle fallet 
även kunna vara här. Våra studenter kanske uppmärksammade varningen men 
tänkta att de minsann aldrig själva skulle påverkas utav någonting sådant.  
 
 
I kontrollgruppen angavs inget förankringsvärde och ingen information om 
förankring. Undersökningsdeltagarna erhöll endast texten om Swedelicious och 
inga manipulationer förekom. Syftet var att se vad man skattade Swedelicious 
omsättningsökning till utan att ha fått ett förankringsvärde. Resultatet visade att 
kontrollgruppen skattade ökningen till genomsnittligt 18,81 och vi förutsätter att 
det var en beräkning utifrån den information som angavs i texten. Den 
kapitalförvaltare vi rådfrågade i konstruktionen av vår enkät nämnde ett värde på 
20 – 30 % ökning. En möjlig förklaring är att studenterna bedömde det fjärde året 
lägre, då den tidigare ökningen legat konstant på 30 % och det kan tänkas att 
marknaden uppnått viss mättnad. Det genomsnittliga svaret för kontrollgruppen 
låg utanför gränsen mellan 20-30 % som vi hade hoppats på. 
 
 
Könsskillnader i överkonfidens 
Ytterligare ett syfte med studien var att undersöka om män och kvinnor skattar sig 
annorlunda vid frågor om hur pass insatta de är och hur säkra de är på sina svar. 
Här var hypotesen att män skulle uppvisa mer överkonfidens i sina bedömningar 
jämfört med kvinnor. Det vill säga att männen skulle skatta sig som mer insatta i 
företagsskattningar generellt och även vara säkrare på att deras svar angående 
omsättningsökningen var korrekt. 
 
Gällande överkonfidensen och könsskillnaderna visade resultaten att män skattade 
sig högre än kvinnorna, precis som förväntat. Både när undersökningsdeltagarna 
skattade hur pass säkra de var på sina bedömningar samt sin generella kompetens 
inom området visade studenterna tydliga könsskillnader i sina svar. Männen 
skattade sig högre än kvinnorna och hade således högre tro på att de gjort en 
korrekt bedömning med större kompetens. Detta stämmer överens med Lenny 
(1977) och Lundberg et al., (1994), som båda säger att kvinnor ligger lägre än 
män i överkonfidens. Kvinnor är mer försiktiga i att framhäva sig själva än män. 
Men även att det är mer vedertaget för män att framställa sig på ett fördelaktigt 
sätt. (Lenny, 1977; Lundberg et al,. 1994). 
 
Det fanns ett starkt samband mellan hur pass säker man ansåg sig vara på att 
skatta skattningen av Swedelicious omsättning var korrekt samt hur pass insatt i 
området man ansåg sig vara. Upplever man sig som insatt i ett ämne är man också 
säker på att kunna göra korrekta bedömningar inom det. Men andra ord går dessa 
två begrepp hand i hand.  
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Med tanke på undersökningens utformning, där vi försökt att vara så 
verklighetsnära som möjligt, anser vi att resultatet av undersökningen är 
generaliserbart. Denna undersökning visar att det var svårt att få deltagarna att inte 
påverkas av förankringsvärdet trots starka och tydliga förvarningar. Förankring är 
helt enkelt ett nödvändigt ont och har en väldigt robust effekt. Att förutspå 
företags kommande omsättning är svårt, då flera olika element påverkar företagets 
tillstånd från tid till tid. Men för personer som arbetar med sådana bedömningar är 
det viktigt att skapa en större medvetenhet om de fallgropar som kan finnas 
eftersom det drabbar alla involverade parter.   
 
I sammanhanget vore det även intressant att se mer på hur själva processen när 
besluten fattas går till och hur deltagarna anpassar sig efter de angivna 
förankringsvärdena. Detta skulle då vara ett mer kvalitativt perspektiv. Studenter 
som studerar på akademiskt nivå och kommer att arbeta med beslutsfattande i 
framtida jobb, bör från tidig studietid få kunskap om bias inom beslutsfattande 
som exempelvis förankring. Man bör inom beslutsfattande öva på att förebygga 
bias genom att leta efter motsägande argument innan man fattar sitt slutgiltiga 
beslut.  På så sätt kan man söka att förebygga framtida misstag, där man borde ha 
bortsett från förankringseffekten.  
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Undersökning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lycka till ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta är en undersökning som behandlar skattning av ett företags 
kommande omsättning. Du ombeds att titta på Swedelicious, ett 
företag inom mat branschen. Läs följande text noggrant och svara 
sedan på frågorna. Du får inte under undersökningens gång återgå till 
tidigare frågor och ändra dina svar. Det är av största vikt att frågorna 
besvaras i rätt ordningsföljd. 
Beakta dina ekonomikunskaper och svara efter bästa förmåga! 
 
Alla svar kommer att behandlas enligt gällande etik och enskilda 
personers uppgifter kommer inte att kunna urskiljas i materialet. Dina 
uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte än i denna 
undersökning. 
Du kan när som helst välja att avbryta undersökningen. 
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Sverige på export 
Carl Blomqvist, grundare och VD till det relativt sett nystartade Swedelicious. Ett svenskt 
företag inom matbranschen som snabbt gjort sig ett namn och numera är känt även 
internationellt. New Yorkbor, fransmän och tyskar njuter av delikatesserna från det enligt dem 
exotiska svenska köket. Pepparkakor med mjukost, köttbullar och senapssill exporteras i rask 
takt. Som Carl uttryckte sig i nyhetsmorgon förra veckan; ”kunderna är fascinerade och 
äntligen syns Sverige i det internationella köket”. Företaget som består av butiker, 
restauranger, catering samt arrangemang av events har expanderat fort och öppnar inom kort i 
ytterligare ett antal länder. Företaget är marknadsnoterat med ett p/e värde på15,6% och den 
genomsnittliga omsättningsökningen har under en  treårs period varit på 30%. Detta spås vara 
början på Swedelicious framgångar som för 25 år sen började i Carls föräldrahem, där han 
fyra år gammal bakade sin första pepparkaka.  
 
 
 
 
 
Detta var med i förankringsgrupperna: 
 
(Tror du  Swedelicious kommer att öka sin omsättning med mer eller mindre än 50% under 
det närmaste året?  
 
 
Ringa in ditt svar: 
 
Mindre än 50% / 10% Mer än 50% / 10%)  
 
bara ett av värdena visades givetvis, antingen 10% eller 50% beroende på vilken grupp de 
tillhörde. 
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Denna text var informations texten och var bara med i info grupperna 
 
(Vänligen ta denna text i beaktning.  
 
När människor fattar beslut kan de omedvetet påverkas av siffror som de nyligen sett, men 
som ibland, men inte alltid, kan vara helt utan betydelse i sammanhanget. Detta fenomen 
kallas ”anchoring”. Vi bad dig skatta om Swedelicious vinstökning skulle bli mer eller mindre 
än 50% . Nu ber vi dig att helt bortse från denna fråga och ge en helt egen bedömning av 
exakt hur mycket du tror att Swedelicious kommer öka sin omsättning med under det 
närmaste året? ) 
 
Resterande var med i alla grupper: 
Jag tror omsättningen kommer att öka med …………% 
 
 
 
 
Hur pass insatt anser du dig vara med att skatta ett företags framtida omsättning?  
Ringa in ett av följande alternativ, där 1 = inte alls  10 = mycket insatt.  
 
1             2              3              4              5             6               7               8              9            10 
 
 
 
Hur pass säker är du på att din egen bedömning stämmer?  
1 = Mycket osäker  10 = Mycket säker.  
 
1             2              3              4              5             6               7               8              9            10 
 
 
 
Kön: 
 
Kvinna Man 
 
Ålder: 
 
.............. 
 
Antal lästa terminer ekonomi : 
 
.............. 
 
Har du läst någon form av ekonomisk psykologi? 
 
Ja Nej 
 
 

Tack för din medverkan!  
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Appendix  
 
 
 
 

Undersökning 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lycka till ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta är en undersökning som behandlar skattning av ett företags 
kommande omsättning. Du ombeds att titta på Swedelicious, ett 
företag inom mat branschen. Läs följande text noggrant och svara 
sedan på frågorna. Du får inte under undersökningens gång återgå till 
tidigare frågor och ändra dina svar. Det är av största vikt att frågorna 
besvaras i rätt ordningsföljd. 
Beakta dina ekonomikunskaper och svara efter bästa förmåga! 
 
Alla svar kommer att behandlas enligt gällande etik och enskilda 
personers uppgifter kommer inte att kunna urskiljas i materialet. Dina 
uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte än i denna 
undersökning. 
Du kan när som helst välja att avbryta undersökningen. 
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Sverige på export 
Carl Blomqvist, grundare och VD till det relativt sett nystartade Swedelicious. Ett svenskt 
företag inom matbranschen som snabbt gjort sig ett namn och numera är känt även 
internationellt. New Yorkbor, fransmän och tyskar njuter av delikatesserna från det enligt dem 
exotiska svenska köket. Pepparkakor med mjukost, köttbullar och senapssill exporteras i rask 
takt. Som Carl uttryckte sig i nyhetsmorgon förra veckan; ”kunderna är fascinerade och 
äntligen syns Sverige i det internationella köket”. Företaget som består av butiker, 
restauranger, catering samt arrangemang av events har expanderat fort och öppnar inom kort i 
ytterligare ett antal länder. Företaget är marknadsnoterat med ett p/e värde på15,6% och den 
genomsnittliga omsättningsökningen har under en  treårs period varit på 30%. Detta spås vara 
början på Swedelicious framgångar som för 25 år sen började i Carls föräldrahem, där han 
fyra år gammal bakade sin första pepparkaka.  
 
 
 
 
 
Detta var med i förankringsgrupperna: 
 
(Tror du  Swedelicious kommer att öka sin omsättning med mer eller mindre än 50% under 
det närmaste året?  
 
 
Ringa in ditt svar: 
 
Mindre än 50% / 10% Mer än 50% / 10%)  
 
bara ett av värdena visades givetvis, antingen 10% eller 50% beroende på vilken grupp de 
tillhörde. 
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Denna text var informations texten och var bara med i info grupperna 
 
(Vänligen ta denna text i beaktning.  
 
När människor fattar beslut kan de omedvetet påverkas av siffror som de nyligen sett, men 
som ibland, men inte alltid, kan vara helt utan betydelse i sammanhanget. Detta fenomen 
kallas ”anchoring”. Vi bad dig skatta om Swedelicious vinstökning skulle bli mer eller mindre 
än 50% . Nu ber vi dig att helt bortse från denna fråga och ge en helt egen bedömning av 
exakt hur mycket du tror att Swedelicious kommer öka sin omsättning med under det 
närmaste året? ) 
 
Resterande var med i alla grupper: 
Jag tror omsättningen kommer att öka med …………% 
 
 
 
 
Hur pass insatt anser du dig vara med att skatta ett företags framtida omsättning?  
Ringa in ett av följande alternativ, där 1 = inte alls  10 = mycket insatt.  
 
1             2              3              4              5             6               7               8              9            10 
 
 
 
Hur pass säker är du på att din egen bedömning stämmer?  
1 = Mycket osäker  10 = Mycket säker.  
 
1             2              3              4              5             6               7               8              9            10 
 
 
 
Kön: 
 
Kvinna Man 
 
Ålder: 
 
.............. 
 
Antal lästa terminer ekonomi : 
 
.............. 
 
Har du läst någon form av ekonomisk psykologi? 
 
Ja Nej 
 
 

Tack för din medverkan!  


