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Sammanfattning 

 

Titel: Distorsionseffektens påverkan av alternativ i förhandlingar  

 

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

 

Författare: Söderhäll, Jonas och Töyrylä, David 

 

Handledare: Dr. Jonas Kågström 

 

Datum: VT 2017 

 

Syfte: Syftet i detta arbete blir att teoripröva en del av Schaerer, Loschelder och Swaabs 

artikel och deras antagande att distorsionseffekten försämrar en parts alternativ i en 

förhandling. 

 

Metod: I denna uppsats har det gjorts en kvantitativ studie. Studien är en replikation på 

en del av Schaerer, Loschelder och Swaabs artikel från 2016 där vi utifrån deras studier 

utformade en enkät. Det samlades totalt in 104 svar som sedan analyserades i SPSS och 

utgav oss deskriptiv statistik och tre T-tester. 

 

Resultat: Vår studie visar på att det inte finns någon statistisk signifikans mellan antal 

alternativ och hur högt första bud en part lägger. Vi kan inte med statistisk säkerhet säga 

att ett visst antal alternativ är bättre än något annat. Det som går att utläsa är dock att det 

finns tendenser till att de med ett alternativ lägger högre första bud, samt att män lägger 

högre första bud än kvinnor. Det gör att vi inte kan replikera Schaerer, Loschelder och 

Swaabs artikel. 

 

Vidare forskning: Fortsätta replikera studier av alla slag, men specifikt de andra 

studierna Schaerer, Loschelder och Swaab hade. Undersöka om alternativ verkligen har 

en påverkan på första bud, i sådana fall och styrka och mängd på alternativen. Även titta 

om kön kan ha en koppling till första budens storlek. 

 

Uppsatsens bidrag: Vi kan inte replikera Schaerer, Loschelder och Swaabs resultat i 
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Appendix D och därmed inte bekräfta deras slutsats att distorsionseffekten har en 

negativ påverkan på alternativ när det kommer till första bud. 

 

Nyckelord: Distorsionseffekten, förhandlingar, BATEF, förhandlingsalternativ, 

förankringseffekten, första bud.
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Abstract 

 

Title: The impact of the distortion effect on alternatives in negotiations 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration 

 

Author: Söderhäll, Jonas and Töyrylä, David 

 

Supervisor: Dr. Jonas Kågström 

 

Date: Spring semester 2017 

 

Aim: The aim with this study is to test a part of Schaerer, Loschelder and Swaabs 

article and their adoption that the distortion effect make alternatives in a negotiotion 

worse for a negotiatior. 

 

Method: This essay is a quantitative study. It is a replication of a part of Schaerer, 

Loschelder and Swaabs article from 2016 where we have done a questionnaire based on 

their study. We collected 104 answers that we analyzed in SPSS which gave us 

descriptive statistic and three T-tests. 

 

Result: Our study shows that there is no statistic significance between several and a few 

alternatives when you are putting up your first bid in a negotiation. We can’t be 

statistically sure that one number of alternatives is better than another number. What we 

can see is that there are signs that persons with one alternatives puts up higher first bids, 

and that men puts up higher first bids than women. That means that we can’t replicate 

Schaerer, Loschelder and Swaabs article. 

 

Further research: Keep on replicate articles, but specifically the other studies that 

Schaerer, Loschelder and Swaab did. Investigate if alternatives has an effect on first 

bids and in that case strength and numbers of alternatives. Also look up if sex has an 

connection to the value of the first bid. 

 

Contribution to the thesis: We can’t replicate Schaerer, Loschelder and Swaabs results 
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in Appendix D and therefore can’t confirm their say that the distortion effect has an 

negative impact on alternatives when it comes to first bids. 

 

Key words:  Distortion effect, negotiation, BATNA, negotiation alternatives, 

anchoring, first offers.
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1 Inledning 

 

Detta kapitel inleder examensarbetet med att presentera en problematisering kring 

ämnesvalet som tydliggör ämnet med äldre forskning. Det tillsammans bildar 

bakgrunden till allt som sedan bidrar till arbetets syfte. Kapitlet har sedan ett 

avgränsningskapitel för att tydliggöra det detta arbete behandlar. Avslutningsvis 

presenteras även arbetets nyckelord. 

 

1.1 Problematisering 

 

Oavsett vem du är som person och i vilka situationer du som 

person kommer att hamna i kommer du att behöva förhandla. 

Det sker dagligen att personer förhandlar på olika vis. En 

förhandling kan översättas som en tvåvägskommunikation för att 

få det du vill ha av en annan part (köpare eller säljare) samtidigt 

som du träffar en överenskommelse för att tillfredsställa båda 

parters behov (Fisher, Ury, & Patton, 2015, s. XXI).  

 

Förhandling är bara en av många delar i en affär. Åge (2011, s. 

1579-1580, 1584) beskriver att en affär består av fyra moment, 

och för att få en så bra affärsrelation som möjligt, med vår 

motpart, så ska momenten behandlas tillsammans på ett så bra 

sätt som möjligt. I en av dessa fyra moment behandlas 

förhandling, där parterna då ska mötas och förhandla. Då för att skydda sig själv och få 

makt i en förhandling menar Fisher et al. (2015, s. 102) att parten ska ha ett BATNA. 

 

BATNA är ett uttryck som beskriver ett alternativ till en förhandlingslösning om en 

överenskommelse inte sker. Uttrycket kommer ursprungligen från Roger Fischer och 

William Ury och står för best alternative to a negotiated agreement (Spangler, 2012). På 

svenska blir uttrycket BATEF, som står för bästa alternativ till en förhandlingslösning. 

BATEF är makt, för om en parts BATEF är starkt blir parten starkare i en förhandling 

eftersom att parten har ett annat alternativ att gå till (Fisher et al., 2015, s. 106). 

 

Det bästa alternativet till en förhandlingslösning är ett förhandlingsverktyg som ska 

BATNA 

 

BATNA står för best 

alternative to a negotiated 

agreement. På svenska blir det 

BATEF som står för bästa 

alternativ till en 

förhandlingslösning, vilket 

också är begreppet som 

kommer användas i denna 

uppsats. Uttrycket är ett 

förhandlingsverktyg som kan 

användas som ett alternativ om 

en överenskommelse inte sker. 

Modell 1. Vad är BATNA? 

(Fisher et al., 2015, s. 99; 

Spangler, 2012) 
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användas för att få till en bättre överenskommelse än den som tidigare varit den bästa. 

Ett BATEF gör skillnad i förhandlingar och är ena partens BATEF bättre än den andras 

ger det den parten mer fördelar i överenskommelsen. Detta eftersom att BATEF är makt 

inom förhandlingar och ger ett bättre resultat för en part om den har ett starkt BATEF av 

hög kvalité (Pinkley, Neale, & Bennett, 1994, s. 114-115). 

 

Forskning har sedan visat att om en part inte har något BATEF ger det ett bättre 

slutresultat i en förhandling än det gör om du har ett svagt BATEF. Trots det föredrar 

förhandlare att ha ett svagt BATEF, över att inte ha något BATEF alls. Det för att de 

känner sig tryggare, men statistiskt ger inget BATEF ett bättre slutresultat än ett svagt 

BATEF. Det har sin grund i förhandlarnas första bud. En förhandlare utan något 

BATEF lägger högre första bud än de som har ett svagt BATEF, som då leder till bättre 

slutresultat. Anledningen till att de lägger högre första bud är för att de inte har något 

annat alternativ som väger ner deras bud, det är det som gör att ett svagt BATEF leder 

till ett sämre slutresultat (Schaerer, Swaab, & Galinsky, 2015, s. 172, 179). 

 

Det framkommer också enligt forskning att distorsionseffekten spelar in i förhandlingar 

(Schaerer, Loschelder, & Swaab, 2016, s. 157). Distorsionseffekten innebär att du 

genom att ha flera olika alternativ förvränger värdet av någonting. Till exempel visar det 

sig att personer som får se en tvättbjörn och gissa vikten på den, för att sedan gissa 

vikten på en giraff, gissar på en lägre vikt än personer som bara får gissa på giraffen. 

Detta gör de för att de färgas utav den låga vikten av tvättbjörnen och på så vis 

förvrängs deras uppfattning i jämförelse med de personer som inte får titta på 

tvättbjörnen i förväg (Frederick & Mochon, 2012, s. 125; Schaerer et al., 2016, s. 157).  

 

Enligt Schaerer et al. (2016, s. 158) går detta också att överföra till förhandlingar då det 

visar sig att den som har flera alternativ både lägger lägre första bud och får sämre 

slutresultat än de som bara har ett alternativ. Även fast de som har fler alternativ kanske 

har ett alternativ som är högre/bättre, än de som bara har ett alternativ, har det visat sig 

att det går sämre för de med fler alternativ. Detta för att flera alternativ gör att du 

förvränger uppfattningen av sitt bästa alternativ och inte uppskattar värdet av det på 

samma sätt som de som bara har ett alternativ gör med sitt. 
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Det finns också tidigare forskning som istället menar på att den som har många olika 

alternativ vid en förhandling har en fördel gentemot den som har få alternativ (Yan & 

Gray, 1994, s. 1481). På samma sätt menar Pinkley (1995, s. 403) att den som har få 

alternativ, eller bara ett enstaka alternativ, kommer känna sig maktlös gentemot 

motparten i en förhandling. Därför kommer personen i fråga att i största möjliga 

utsträckning försöka att nå en överenskommelse. Det eftersom personen inte har viljan 

att lämna förhandlingen då han inte har tillräckligt många alternativ att kunna falla 

tillbaka på. 

 

Det gör att Schaerer et al. (2016, s. 168-169) motsäger Pinkley (1995, s. 403) och Yan 

och Gray (1994, s. 1481) angående vilka sorts alternativ en förhandlare ska ha i en 

förhandling. Schaerer et al. (2016, s. 168-169) motsäger även Kurtzberg och Naquin 

(2011, s. 16) angående att ett alternativ är bättre än så många alternativ som möjligt. Det 

har uppmärksammat oss kring om det verkligen stämmer då Schaerer et al. (2016) är 

den nyaste forskningen inom detta område. Med tanke på det Collaboration (2015, s. 

946) nämner om att endast cirka 40 % av de vetenskapliga artiklar som replikeras 

stämmer överens med deras tidigare resultat får det oss att vilja teoripröva en del av 

deras resultat och se om det verkligen stämmer. Detta eftersom att tidigare forskning 

påstår annat (Kurtzberg & Naquin, 2011, s. 16; Pinkley, 1995, s. 403; Yan & Gray, 

1994, s. 1481). 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet i detta arbete blir att teoripröva en del av Schaerer, Loschelder och Swaabs artikel 

och det antagande att distorsionseffekten försämrar en parts alternativ i en förhandling. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Vi tar avstånd från att undersöka andra resultat Schaerer, Loschelder och Swaabs artikel 

då vårt arbete är en teoriprövning på en del av deras resultat och slutsats. Andra 

forskares artiklar kan dock spegla sig in i vår argumentation. Vi avgränsar oss även från 

delar av Schaerer, Loschelder och Swaabs övriga resultat då vi endast prövar deras 

Appendix D. Vi avgränsar oss även från allt som inte har med alternativ inom 

förhandlingar att göra då det är alternativens mängd och styrka som är av värde.  
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Anledningen till att vi bara teoriprövar en del av deras artikel är för att de lade ner 17 

625 kronor (med dagens valutakurs, 13/4-17) och den ekonomin har inte vi, då vår 

budget är lägre. Vi antar även att deras artikel har tagit längre tid än den tid vi lägger ner 

på arbetet. Detta leder till att vi inte har tid att pröva hela deras artikel. Därför har vi 

avgränsat oss från deras studier och riktat in oss på appendix D, som är en vidare 

utveckling av deras studie 4, då den är genom vår syn på förhandlingar den mest 

intressanta och bakgrunden till vårt intresse i ämnet. Samt anledningen till att vi fick 

idén att teoripröva en del av deras artikel. 

 

Förhandlingssorter finns det olika av och de fungerar på olika vis, t.ex. skillnaden på en 

löneförhandling och en förhandling kring en produkt. Vi avgränsar oss från 

förhandlingar som inte rör förhandling kring en produkt, då det är det vi undersöker. 

Artiklar som behandlar förhandling kring lön kan dock spegla in synpunkter på vårt 

resultat. Vi avgränsar oss även från alla förhandlingar som inte innehar parterna där en 

är köpare och en är säljare. Även här kan artiklar som behandlar förhandlingar som inte 

är mellan en köpare och en säljare spegla in synpunkter på vårt resultat. 

 

1.4 Nyckelord 

 

Distorsionseffekten, förhandlingar, BATEF, förhandlingsalternativ, ankringseffekten, 

första bud.
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2 Teoretisk referensram 

 

Detta kapitel kommer behandla forskning kring förhandlingar och vad forskare säger 

angående alternativ i en förhandling. Hur det leder till första budens storlek och 

påverkar förhandlingens utfall. Även begreppsförklaringar behandlas här som stödjer 

och behandlar vår studie. 

 

2.1 Förhandlingsutrymme 

 

Meningen med en förhandling är att nå en ömsesidig överenskommelse med sin motpart 

(Blount, Thomas-Hunt, & Neale, 1996, s. 10; Fisher et al., 2015, s. XXI). Därför innan 

två parter kommer överens i en förhandling finns det ett förhandlingsutrymme mellan 

dem. Ett förhandlingsutrymme är uppbyggt mellan en säljares och köpares 

reservationsnivå. Deras reservationsnivå består av den lägsta nivå säljaren kan tänkas 

sälja för och den högsta nivån köparen kan tänkas köpa för. Avståndet mellan dessa 

nivåer bildar förhandlingsutrymmet. Däremellan kan parterna förhandla tills de hamnar 

på en nivå som de båda godtar. Det bildar då deras överenskommelse, alternativt 

slutpris (Raiffa, 1982, s. 45). 

 

Raiffa (1982, s. 45) menar på att säljaren kommer vilja närma sig köparens 

reservationsnivå så långt som möjligt, vilket köparen också kommer att göra med 

säljarens reservationsnivå. Detta leder tillslut till att de når en nivå som de båda är 

villiga att acceptera. Skulle säljarens reservationsnivå vara större än köparens nivå finns 

det inget förhandlingsutrymme då köparen inte kan betala det säljaren kräver. White och 

Neale (1994, s. 312) bekräftar det och menar på att parternas individuella 

reservationsnivå starkt påverkar förhandlingen. Reservationsnivåerna som parterna har 

menar Raiffa (1982, s. 45) baseras på deras BATEF. Med tanke på det Stavrovski 

(2002, s. 1446) säger om att det är högst osannolikt att en part accepterar ett bud som är 

sämre än deras BATEF, stärker teorin som Raiffa (1982, s. 45) menar på angående om 

en säljare och köpares reservationsnivåer inte skapar ett förhandlingsutrymme.  
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Modell 2. Förhandlingsutrymme till slutpris (Raiffa, 1982, s. 46) 

 

Det är viktigt att vara medveten om sitt BATEF. Detta för att om du är omedveten om 

ditt BATEF ökar risken att du godtar en överenskommelse/slutpris som det hade varit 

bättre att avböja, alternativt att du nekar en överenskommelse som borde accepterats 

(Bellucci & Zeleznikow, 2005, s. 245; Zeleznikow, 2008, s. 40). Ditt BATEF gör dig 

medveten om värdet på det du förhandlar om och du kan då sätta din reservationsnivå 

på en rimlig nivå tack vare ditt BATEF (Raiffa, 1982, s. 45). Förhandlingsutrymmets 

storlek spelar även in i förhandlingen. För med ett större förhandlingsutrymme bidrar en 

parts BATEF mer till förhandlingen och den gemensamma resursfördelningen, medan 

när det är ett mindre förhandlingsutrymme ger det en av parterna en större fördel i 

resursfördelning (Kim & Fragale, 2005, s. 373, 379). 

 

Även om det skulle finnas ett förhandlingsutrymme mellan två parter finns det 

fortfarande risk att det inte blir någon överenskommelse. Detta för att det skapas ett spel 

mellan parterna när de förhandlar. Även fast de kommer fram till flera möjliga slutpriser 

inom deras förhandlingsutrymme vet inte parterna om att det är inom deras motparts 

förhandlingsutrymme. Det eftersom de endast vet om deras egen reservationsnivå 

(Raiffa, 1982, s. 45-46). För att få rätt förutsättningar till att nå en överenskommelse 
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med sin motpart bör parterna undersöka den andre partens reservationsnivå och 

BATEF. På det viset kan de få en aning om hur förhandlingen kan komma att utspela 

sig (Fisher et al., 2015, s. 107). En part går inte med på en överenskommelse förrän de 

båda tror att de närmat sig motpartens reservationsnivå (Larrick & Wu, 2007, s. 230). 

Visar det sig sen att parterna hade liknande alternativ och makt i förhandlingen är det 

större chans att de når en bättre överenskommelse än om de har mer ojämna alternativ 

som bidrar till en ojämn maktfördelning (Wolfe & Mcginn, 2005, s. 15).  

 

2.2 Alternativ i förhandlingar 

 

Anledningen med en förhandling är att nå ett bättre resultat än en part tidigare erbjudits 

(Lodder & Zeleznikow, 2007, s. 325). Alternativet som förhandlingen utger ska vara en 

så bra förhandlingslösning som möjligt, vilket definierar uttrycket BATEF (Fisher et al., 

2015, s. 99). I en förhandling kan det finnas olika sorters alternativ. Du kan ha ett bra 

alternativ (högt BATEF) eller ett dåligt alternativ (lågt BATEF), vilket påverkar din 

utgångspunkt, reservationsnivå och makt i förhandlingen (Magee, Galinsky, & 

Gruenfeld, 2007, s. 202-204). 

 

Makt, även benämnd som styrka, i en förhandling är en välkänd positiv faktor för en 

förhandlares utförande. Något som påverkar utförandet är alternativ i förhandling, 

eftersom att det har visat sig ha en positiv påverkan på parters styrka och självförtroende 

(Kim, Pinkley, & Fragale, 2005, s. 799). Ibland är det situationer där en part inte har 

något alternativ och parten känner sig då maktlös i en sådan situation. Dock visar det sig 

att vara maktlös ger bättre slutresultat i förhandlingen än en part med ett lågt BATEF 

(Schaerer et al., 2015, s. 172).  

 

Istället för inget, ett bra eller dåligt alternativ kan en part ha flera alternativ. Det viktiga 

i det fallet är att fokusera på det bästa alternativet parten har (Fisher et al., 2015, s. 106) 

för finns det flera alternativ kommer de alltid att jämföras mellan varandra (Castro-

Schez, Moreno-Garcia, Manjavacas, & Gonzalez, 2004, s. 856). Nyare forskning har 

visat att det är svårt att verkligen fokusera på det bästa alternativet, även fast en part är 

tillsagd att förbise de andra alternativen. Vilket gör alternativ i förhandlingar till en 

viktig del i förhandlingens utfall (Schaerer et al., 2016, s. 167). 
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2.3 Flera alternativ 

 

Innan en part kliver in i en förhandling är det viktigt att undersöka vilka ens andra 

alternativ till en affärslösning är. Detta för att ha makt och kräva ut mer till sin egen 

fördel i förhandlingen. Preliminärt ska det bästa av alternativen vara i fokus, men fler 

alternativ kan vara alternativa lösningar (Fisher et al., 2015, s. 106-107). För har en 

förhandlare andra alternativ att gå till får hen mer självförtroende i förhandlingen och 

kan slappna av. Det ger förhandlaren ett känslomässigt övertag som är strategiskt under 

förhandlingen (Geddes, 2002, s. 401). Har förhandlaren andra alternativ kan han 

använda det för att agera offensivt till sin fördel och kräva mer av sin motpart. För blir 

det ingen överenskommelse har förhandlaren ändå andra alternativ att gå till 

(Bogaschewsky, Eßig, Lasch, & Stölzle, 2011, s. 34). 

 

Det har också visat sig enligt Schaerer et al. (2016, s. 156-157) att vid en undersökning 

föredrog de deltagande att ha flera alternativ före att ha ett alternativ. Detta för att de 

tror att de kommer ha en fördel i den kommande förhandlingen. Det går ihop med det 

Geddes (2002, s. 401) menar, att förhandlaren får ett strategiskt och känslomässigt 

övertag mot en motpart och kan med mer självförtroende förhandla bättre. McAlister, 

Bazerman och Fader (1986, s. 234) menar också att förhandlare med färre alternativ 

ligger i underläge mot parter med fler alternativ och får sämre slutresultat. Vilket 

bekräftar det Yan och Gray (1994, s. 1481) säger att den part som har fler alternativ i en 

förhandling är mer kraftfull. 

 

Pinkley et al. (1994, s. 97) menar att det är bättre med fler alternativ, både för parten 

själv, men även för motparten och parternas gemensamma utfall. Desto bättre 

alternativen är, desto bättre blir utfallet av förhandlingen. Pinkley et al. (1994, s. 110-

111) menar vidare att fler alternativ höjer värdet på deras reservationsnivå och därför på 

makten de kan ha i förhandlingen. Vilket även bekräftar det Yan och Gray (1994, s. 

1481) säger att flera alternativ är bättre. 

 

Pouideh (2005, s. 205) håller med ovanstående forskare om att en förhandlare ska samla 

på sig så många alternativ till en affärslösning som möjligt, för att det ger en fördel i 

förhandlingen. Kurtzberg och Naquin (2011, s. 16) håller även de med och menar att en 

förhandlare ska samla på sig så många alternativ som möjligt och samtidigt hålla dem 
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som rimliga lösningar för att få en fördel i en viss förhandling. Detta bekräftar det 

Fisher et al. (2015, s. 106) menar på att samla på sig alternativ. Dock måste 

förhandlaren fokusera på det bästa alternativet (BATEF), men även vara öppen för 

andra alternativ. Schaerer et al. (2016, s. 167) menar dock att det är svårt för förhandlare 

att bortse från de andra alternativen hen har, utöver det bästa som borde vara i fokus. 

Det finns då vetenskapliga begrepp som distorsions-, och förankringseffekten som 

påverkar förhandlarnas alternativ på ett negativt sätt. 

 

2.3.1 Distorsionseffekten 

 

Distorsionseffekten innebär att du genom att ha flera olika alternativ förvränger värdet 

av någonting. Att när en part har fler alternativ påverkar alternativen värdet på varandra, 

detta gör att uppfattningen av deras värde förvrängs och missgynnas gentemot 

verkligheten. Till exempel, om två olika personer ska gissa vikten på en giraff, där den 

ena först får gissa vikten på en tvättbjörn bidrar till två olika svar. Den som får gissa 

vikten på tvättbjörnen kommer att gissa på en lägre vikt på giraffen än den andre, som 

inte får titta på tvättbjörnen och endast gissa på giraffen. Detta händer för att de färgas 

utav den låga vikten av tvättbjörnen och på så vis förvrängs deras uppfattning i 

jämförelse med den som inte får titta på tvättbjörnen i förväg (Frederick & Mochon, 

2012, s. 124-125). Det är samma sak när det är en person som ska gissa hur många 

kalorier det finns i en glass. Om en person först får gissa på kalorierna i en morot, gissar 

hen på ett lägre antal kalorier i en glass än den andre som bara får gissa på glassen 

(Mochon & Frederick, 2013, s. 78). 

 

Detta visar Schaerer et al. (2016, s. 160) kan finnas i en förhandling då de med flera 

alternativ påverkas och får en negativ effekt på deras bästa alternativ. Detta för att 

genom distorsionseffekten väger de sämre alternativen ner det bästa. Då lägger 

förhandlare till exempel lägre första bud i en förhandling, än de som inte påverkas av 

distorsionseffekten. Det med att värdena tynger ner varandra menar Frederick och 

Mochon (2012, s. 124-126) är för att distorsionseffekten är nära besläktad med 

förankringseffekten där värden tynger ner varandra. 

 

2.3.2 Förankringseffekten 
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Förankringseffekten är ett begrepp som kommer ifrån Tversky och Kahneman (1974, s. 

20) och det innebär att när människor ska besvara en fråga utgår de från information 

som antingen ges till dem eller som de tror sig ha inom ämnet. Ofta är ett ankare något 

som kommer inifrån dig själv, då du plockar upp erfarenheter eller kunskap som du har 

inom ett visst ämne och har det som utgångspunkt. Den informationen kommer att 

fungera som ett ankare som människor kommer att förhålla sig till när de anger sitt svar. 

De kommer att ha ankaret som en startpunkt från vilken de kommer att anpassa sitt svar 

(Epley & Gilovich, 2001, s. 391; Tversky & Kahneman, 1974, s. 20).  

 

T.ex. om du får frågan om Gandhi dog före eller efter han fyllde 140 år och följdfrågan 

om hur gammal du tror att han blev, kommer det svaret hamna på en högre ålder än om 

du först hade fått frågan om du tror att han dog före eller efter han fyllde 9 år. Forskning 

av Strack och Mussweiler (1997, s. 442) där just denna fråga användes visade att de 

som fick frågan med 140 år svarade att han blev ca 67år medan de som fick frågan om 9 

år gissade att han blev runt 50 år. I detta fall fick de olika grupperna två ankare att utgå 

ifrån, ena gruppen fick ett ankare som var 140 och andra gruppen fick 9. Även fast 

grupperna förstod att både 140 och 9 var orealistiska åldrar som egentligen inte låg i 

närheten av det rätta svaret blev slutsatsen att de med höga ankare förhöll sig till högre 

svar än den andra gruppen.  

 

Samma resultat har visat sig i flertalet liknande undersökningar bland annat en av 

Jacowitz och Kahneman (1995 s. 1163) där personer frågades om antalet invånare i 

Chicago. Där fick en grupp fick utgå från mer eller mindre än 200 000 och andra 

gruppen mer eller mindre än 5 000 000. Även där visades samma resultat som i Strack 

och Mussweiler (1997, s. 442) undersökning, att de med högre ankare sedan gav ett 

högre svar (Epley & Gilovich, 2006, s. 311; Jacowitz & Kahneman, 1995 s. 1163; 

Mussweiler & Englich, 2005, s. 141). 

 

Denna förankringseffekt fungerar även i förhandlingar där alternativ av lägre värde än 

det högsta värdet tynger ner det högsta värdet. Det påverkar därför förhandlingens 

utgångspunkt som därmed leder till ett sämre slutresultat för den parten i förhandlingen 

(Frederick & Mochon, 2012, s. 124-126; Schaerer et al., 2016, s. 167) 

 

2.3.3 Distorsion-, och förankringseffektens likheter och skilda påverkningar 
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Det finns många likheter mellan distorsions- och förankringseffekten. Detta för att 

distorsionseffekten är nära besläktad med förankringseffekten. Det fungerar så att om en 

part har flera alternativ kommer det bästa alternativet påverkas av distorsionseffekten 

och därmed förankras av de alternativen med lägre värden (Frederick & Mochon, 2012, 

s. 125).  

 

Vid förankringseffekten i en förhandling kommer en part i alldeles för stor utsträckning 

att låta t.ex. ett lågt bud göra att hen låser sig fast vid värdet av det budet och sedan 

utgår från det när hen ska lägga ett motbud. Det istället för att med ett fritt sinne ange ett 

motbud som parten från början hade tänkt. Nu har det låga budet gjort att parten 

förankrat sig och utgår från det låga budet. Det drar alltså ner parten vilket gör hen 

fastlåst. Distorsionseffekten bidrar till att även om en part har högre bud kommer parten 

att låta sämre bud påverka hen och hens uppfattning kring vilket förhandlingsutrymme 

hen har (Schaerer et al., 2016 s. 167). 

 

Förankringseffekten är alltså en någonting som drar ner dig medan distorsion är flera 

saker eller bud som gör dig distraherad och bidrar till att du inte kan fokusera på rätt sätt 

angående de alternativ du har. Dessa forskningsbegrepp är något som Schaerer et al. 

(2016, s. 168-169) framhåller som två viktiga faktorer inom en förhandling.  

 

2.4 Ett alternativ 

 

I en förhandling vill de flesta förhandlare ha minst ett alternativ med sig in i 

förhandlingen. Detta dels för att ett alternativ ger trygghet ifall förhandlingen inte skulle 

gå i lås, men även för att ett alternativ ger makt (Schaerer et al., 2015, s. 171). Många 

menar också på att antalet fler alternativ du har gör det bättre och bättre för parten. Det 

för att parten får ett större urval och det kommer i slutändan att ge parten en fördel i 

förhandlingen (Pouideh, 2005, s. 205; Yan & Gray, 1994, s. 1481).  

 

Detta motsägs utav Schaerer et al. (2016, s. 168) som i sin artikel menar på att ett 

alternativ är bättre än att ha fler alternativ. De får också genom sina studier stöd för den 

åsikten då de kommer fram till att de som bara har ett alternativ både lägger ett högre 

första bud, men också lyckas åstadkomma ett bättre slutresultat i en förhandling än vad 
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personerna med fler alternativ gjorde. De med ett alternativ var inte lika styrda av värdet 

på alternativet och upplevde på så vis förhandlingsutrymmet som större och mer 

flexibelt än de som hade fler alternativ. De blev fastlåsta vid sina alternativ när de 

bedömde förhandlingsutrymmet och var inte flexibla till att röra sig utanför de 

värden/summor som deras alternativ redan hade gett dem.  

 

Schaerer et al. (2016, s. 162) visar med sina studier också på att det även är bättre med 

bara ett alternativ än fler alternativ, även om fallet är att den med bara ett alternativ har 

alternativ som är sämre än det bästa alternativet hos den som har flera alternativ. Detta 

grundar sig i distorsionseffekten. Förhandlarna blir mer distraherade av att ha flera 

alternativ än någon som inte har nått annat att utgå från och jämföra med.  

 

Det råder delade meningar hos forskarna kring om det är bättre att ha flera alternativ 

eller bara ett alternativ. Det finns de forskare som menar på att flera alternativ är något 

att sikta efter (Pouideh, 2005, s. 205; Yan & Gray, 1994, s. 1481) medan det även finns 

forskare som menar på att bara ett alternativ är att föredra (Schaerer et al., 2016, s.168). 

 

2.4.1 Inget alternativ 

 

Det finns även de som menar att det kan finnas fördelar med att stå helt utan alternativ 

vid en förhandling. Schaerer et al. (2015, s. 170) menar på att det kan ge en större frihet 

att inte ha något alternativ än att ha bara ett alternativ som är lite sämre. De hävdar att 

de flesta förhandlare föredrar att ha ett sämre alternativ än att inte ha något. Handgraaf, 

Van Dijk, Vermunt, Wilke, och De Dreu (2008, s. 1, 24) delar den åsikten att de flesta 

föredrar mer makt än mindre, men att de helt utan makt ofta visar sig komma ut med 

bättre slutresultat än de med lite makt. Utfallet blir ofta bättre utan alternativ menar 

Schaerer et al. (2015, s. 170).  Detta för att ett alternativ, bra som dåligt, kommer att 

fungera som ett ankare i en förhandling. Du kommer alltså färgas av alternativet och 

sedan förhålla dig till det när du t.ex. lägger ett första bud. Har du då ett svagt alternativ 

kommer det i sin tur att innebära att ditt första bud också kommer att vara relativt lågt. 

Har du istället inget alternativ, har du inget ankare att förhålla dig till utan du har en 

större frihet och på så vis kommer du inte vara lika låst när du lägger ett bud. Inget 

alternativ är befriande för en förhandlare och ger dem ett större utrymme. 
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Trots det visar Schaerers et al., (2015, s. 171) artikel på att de flesta förhandlare (92 % 

av de 101 tillfrågade personerna) hellre har ett svagt alternativ än inget alternativ alls. 

För utan alternativ känner de flesta sig mer sårbara, vid en förhandling, och för 

beroende av att det måste ske en överenskommelse. Trots att det ger ett bättre resultat 

att inte ha ett alternativ mår förhandlare bättre om de har ett alternativ. Detta även om 

det är ett svagt alternativ som sannolikt kommer att ge ett sämre resultat, det för att de 

känner en större upplevd makt i förhandlingen. Detta går även ihop med Iyengar, Wells 

och Schwartz (2006, s. 147) artikel som visar på att slutresultat och välmående inte 

alltid går hand i hand. Utan ibland kan saker som trygghet vara viktigare än att 

slutresultatet faktiskt blir så bra som möjligt. 

 

 

Tabell 1. Inget alternativs slutpris kontra upplevd makt (Schaerer et al., 2015, s. 175) 

 

Men Schaerer et al. 2015, s. (179) menar också på att ha ett bra alternativ vid en 

förhandling ändå trumfar att inte ha något alternativ. Det absolut bästa är om du vid en 

förhandling har ett bra alternativ, men det är bättre för slutresultatets, samt första budets 

skull att inte ha nått alternativ än ett svagt alternativ. Just på grund av det att du inte har 

ett ankare som drar ner dig när det kommer till att lägga ett första bud. Alternativt drar 

ner dina förväntningar på vad du kan få ut av förhandlingen. 
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Tabell 2. Inget alternativs första bud kontra upplevd makt (Schaerer et al., 2015, s. 172) 

 

2.5 Första bud 

 

Den som lägger det första budet i en förhandling ger ofta sig själv en fördel, då ett första 

bud kommer att fungera som ett ankare som förhandlarna kommer att förhålla sig till 

under förhandlingen (Galinsky & Mussweiler, 2001, s.658; Moran & Ritov, 2002, s. 

101, 120; Yukl, 1974, s. 235). Om du sitter i en förhandling och motparten lägger ett 

första bud som är ofördelaktigt för dig, leder det enligt Liebert, Smith, Hill och Keiffer, 

(1968, s. 438) till att ditt motbud inte kommer att vara lika högt/lågt som du från början 

hade tänkt dig. Du kommer istället anpassa ditt motbud efter motpartens första bud. 

Detta leder också till att den som lägger det första budet i slutändan kommer att nå ett 

mer fördelaktigt slutresultat än motparten (Galinsky & Mussweiler, 2001, s. 665; Gunia, 

Swaab, Sivanathan, & Galinsky, 2013, s. 1). 

 

Som Galinsky och Mussweiler (2001, s. 665) menade spelar första budet och parten 

som lägger budet en stor roll för var förhandlingen kommer att sluta. Enligt Schaerer et 

al. (2016, s. 166) kommer den part med ett alternativ att lägga ett högre första bud än 

den som har fler alternativ. Detta med hjälp av distorsionseffektens påverkan på flera 

alternativ. Men visar det sig att en part inte lägger första budet har alternativen i en 

förhandling endast en marginell betydelse. Det blir då endast en marginell skillnad på 

förhandlingarnas slutresultat, vilket stärker Galinsky och Mussweiler (2001, s. 658) och 

Yukl (1974, s. 235) påstående att det är fördelaktigt att lägga första budet. 
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Det är bättre att lägga första budet i en förhandling (Galinsky & Mussweiler, 2001, s. 

658, 665; Schaerer et al., 2016, s. 166; Yukl, 1974, s. 235). Men endast om du har ett 

alternativ att tillgå innan du går in i förhandlingen. För har du flera alternativ och lägger 

det första budet kommer du att påverkas av distorsionseffekten och lägga ett sämre 

första bud än om du har ett alternativ. Om du går in i en förhandling med bara ett 

alternativ och låter motparten lägga första budet kommer du få ett sämre slutresultat än 

om du själv lägger första budet. Har du däremot flera alternativ med dig in i 

förhandlingen och låter motparten lägga första budet kommer du få ett bättre slutresultat 

än om du själv lägger första budet. Som tidigare nämnt är det endast en marginell 

skillnad mellan om du har ett eller flera alternativ om motparten lägger första budet, 

men har du flera alternativ är det bättre för dig om motparten lägger första budet än att 

du gör det. Det är dock fortfarande bäst om du har ett alternativ och lägger det första 

budet (Schaerer et al., 2016, s. 166). 

 

 

Tabell 3. (Schaerer et al., 2016, s. 166) 

 

Det finns dock även de som menar på det motsatta, alltså att det är en nackdel att lägga 

första budet. För de menar på att du egentligen inte är ute efter ett bud, utan att du 

snarare är ute efter den information som det första budet kommer att ge dig. Att avvakta 

till det att motparten lägger ett första bud och utnyttja informationen som det budet ger 

är också något som somliga forskare menar är det bästa (Dell & Boswell, 2009; 
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Loschelder, Trötschel, Swaab, Friese, & Galinsky, 2016, s. 1008; Loschelder, Swaab, 

Trötschel, & Galinsky, 2014, s. 959-961). 

 

2.5.1 Könsskillnader kring första bud 

 

Det har visat sig att män generellt lägger högre första bud än vad kvinnor gör (Barron, 

2003, s. 635; Schaerer et al., 2016, s. 168). Dock är det en marginell skillnad mellan 

dem. Oftast lägger män och kvinnor lika höga första bud, vid likadana förutsättningar 

(Barron, 2003, s. 655). Det kan dock vara så att vissa kvinnor lägger lägre första bud på 

grund av att de är osäkra på sitt värde och endast anser att de är värd lika mycket som 

andra och vill bevisa sina kunskaper på jobbet. Detta medan männen är mer säker på sitt 

värde, tycker oftare att de är värd mer än andra och vill bevisa mer av sig själv i 

förhandlingen innan de bevisat något på jobbet (Barron, 2003, s. 643). Men allt som 

oftast är det en marginell skillnad, eller ingen alls (Barron, 2003, s. 655). Detta för vissa 

män inte kräver mer än vad andra gör och hamnar därför ofta på samma nivå som 

kvinnor. Det har dock visat sig att kvinnor har förmågan att endast kräva lika mycket 

som andra och inte mer. Vilket gör att kvinnor lägger lika höga första bud som män 

eller lägre och män lägger lika höga första bud som kvinnor eller högre (Barron, 2003, 

s. 650-651). 

 

2.6 Förhandlingsutfall 

 

Schaerer et al. (2016, s. 168) är tydlig med sitt budskap att ett alternativ är det bästa i en 

förhandling. Både att en part med ett alternativ lägger högre första bud och att det sedan 

leder till bättre utfall för den parten i förhandlingen. (Pinkley et al., 1994, s. 97) är 

istället på andra sidan i detta dilemma och menar att antalet fler och kraftfullare 

alternativ en part har bidrar med kraft i förhandlingen, vilket kommer hjälpa till ett 

bättre slutresultat. 

 

Som tidigare nämnts sker en förhandling mellan två parter (Fisher et al., 2015, s. XXI) 

där de båda har sina reservationsnivåer som bildar ett förhandlingsutrymme för 

parternas förhandling (Raiffa, 1982, s. 45). Deras reservationspriser baseras på deras 

tidigare alternativ (Raiffa, 1982, s. 45) där det då enligt vissa forskare är bättre att ha så 

många alternativ som möjligt för att bli mer kraftfull i förhandlingen (Pinkley et al., 
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1994, s. 97). Medan vissa menar på att flera alternativ förvränger uppfattningen av 

alternativens värde och det bästa alternativet förankras och blir sämre än vad det 

egentligen är, vilket leder till att det är bättre med ett alternativ (Frederick & Mochon, 

2012, s. 125; Schaerer et al., 2016, s. 162). 

 

När reservationsnivåerna är satta hos varsin part bildar det förhandlingsutrymmet 

(Raiffa, 1982, s. 45), men sedan är det någon av parterna som måste lägga första budet. 

Det första budet har en stor inverkan på förhandlingens utfall då det är nästa punkt i 

förhandlingen som parterna utgår ifrån (Galinsky & Mussweiler, 2001, s. 658; Schaerer 

et al., 2016, s. 168). Att lägga första budet är fördelaktigt för parten som har ett 

alternativ då den förhandlade överenskommelsen kommer att bli mer fördelaktig för den 

då. Att ha fler alternativ kommer göra att det blir en distorsionseffekt och det bästa 

alternativet förankras av de andra alternativen och det blir ett sämre utfall för den parten 

(Schaerer et al., 2016, s. 166).  

 

Med det påståendet sagt menar andra att fler alternativ ger mer kraft att kunna styra 

förhandlingen i den riktning de vill ha den och därför komma till ett bättre slutresultat 

(Yan & Gray, 1994, s. 1481). Detta eftersom deras alternativ ger grunden till ett bättre 

reservationspris som styr deras gräns i förhandlingen. De skaffar sig då även en högre 

gräns att nå, för motparten, och når inte motparten den nivån lämnar de bara 

förhandlingen för sitt bättre alternativ (Pinkley et al., 1994, s. 110-111). 

 

Att lägga första budet är alltså av högsta prioritet för att få ett bättre slutresultat till sin 

fördel i förhandlingen (Galinsky & Mussweiler, 2001, s. 665). För att lyckas i en 

förhandling är det första budet viktigt för att om parten själv lägger det är det bäst att ha 

ett alternativ, medan om motparten lägger första budet är det marginellt bättre att ha fler 

alternativ (Schaerer et al., 2016, s. 166). Forskare har alltså delade meningar och menar 

att det dels är bättre att ha ett alternativ och undvika distorsionseffekten (Schaerer et al., 

2016, s. 162) men också att du ska samla på sig fler alternativ och bli kraftfullare med 

högre reservationspriser (Pinkley et al., 1994, s. 97, 110-111). 

 

2.7 BATEF-fokus 

 

En förhandling baseras på en parts BATEF eller alternativ som den har, vilket bildar 
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partens reservationsnivå och grunden till dennes första bud (Raiffa, 1982, s. 45). När en 

part får flera alternativ till en förhandlingslösning ska parten endast fokusera på det 

bästa alternativet (Fisher et al., 2015, s. 106).  Schaerer et al. (2016, s. 167) menar dock 

att det är svårt för en part att bortse från de andra alternativen. Detta för att alternativen 

finns där och även fast de är tillsagda att bortse från de sämre alternativen kommer de 

förankra det bästa alternativet, vilket gör att ett alternativ ger högre första bud än flera 

alternativ. 

 

Schaerer et al. (2016, s. 170) beskriver att även fast en part i en förhandling får fler 

alternativ och blir tillsagd att endast fokusera på det bästa, kommer denne ändå att lägga 

ett snarlikt första bud som de som har fler alternativ. Även fast de blivit instruerade att 

endast fokusera på det bästa. Forskningen visar också att de med bara ett alternativ inte 

kommer påverkas av distorsionseffekten och lägga det högsta första budet och få ett 

bättre förhandlingsutfall.  

 

 

Tabell 4. Första budets storlek med olika alternativ (Schaerer et al., 2016, s. 170) 

 

BATEF-fokus är när en part endast ska fokusera på det bästa alternativet (Schaerer et 

al., 2016, s. 170) och grunden till vår tanke att teoripröva denna del av deras artikel. För 

tillsammans med forskningen kring att endast 40% av de artiklar som replikeras får 

samma resultat (Collaboration, 2015, s. 946) och Fisher et al. (2015, s. 106) uttalade att 

en part ska fokusera på det bästa alternativet får oss att vilja göra just det tillsammans 

med antalet alternativs inverkan. 
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3 Metod 

 

I detta kapitel presenteras hur vi gått tillväga för att utföra detta arbete. Först 

presenteras vårt val av forskningsdesign innan det presenteras vilka som undersöks och 

vad de undersöks med. Hur det kommer att analyseras avslutar vår metodologi. 

 

3.1 Val av forskningsdesign 

 

Vi har i vår studie valt att använda oss av en surveyundersökning. En 

surveyundersökning omfattar enligt Fraenkel och Norman (1993) en undersökning som 

samlar in information från sin population. Den kvantitativa data som samlas in har i 

avseende att analysera två eller fler variabler (ofta fler än två) för att genom dessa få 

fram olika sambandsmönster.  

 

Vi funderade först på att göra vår studie med hjälp av ett experiment, men tillslut kände 

vi att det skulle bli för tidskrävande och bli svårt att få tillräckligt med 

undersökningspersoner. Då blev det bättre att använda oss utav en kvantitativ metod. 

Bryman och Bell (2013, s.162) lyfter fram fyra drag som de anser är viktiga vid en 

kvantitativ undersökning och det är mätning, kausalitet, generalisering och replikation. 

Då blev det passande för oss att använda oss av den kvantitativa metoden då vi 

replikerar Schaerer et al. (2016, s. 156-170) tidigare forskning gällande alternativens 

påverkan vid en förhandling.  

 

Vi samlade in data genom att använda oss av enkäter som delades ut till personer vid 

Högskolan i Gävle. Enkäterna utformades av samma frågor som Schaerer et al. (2016, s. 

170) använde i sin undersökning. Vi ansåg att dela ut enkäterna i pappersform var det 

bästa alternativet för oss då vi hade tre olika enkäter som skulle besvaras. Hade vi då 

gjort det via internet så kom vi tillsammans med vår handledare Jonas Kågström fram 

till att det förmodligen skulle bli svårt att få ungefärligt lika många svar på samtliga tre 

enkäter. Som Newsted, Huff och Munro (1998, s. 553) tar upp, eftersom att enkäter är 

lätta att administrera såg vi inte heller det som någon nackdel, då det gjorde att vi hela 

tiden hade full kontroll på hur många svar vi fick in på respektive enkät.    

 

3.1.1 Replikation 
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Schaerer et al. (2016, s. 170) beskriver sitt tillvägagångssätt, för Appendix D, på ett bra 

sätt och känns därför, för oss, replikerbar. Med bakgrund av det Collaboration (2015, s. 

946) tar upp angående att endast 40 % av de artiklar som replikeras får samma resultat 

igen ger ytterligare en anledning att fortsätta replikera andra forskares resultat. Och det 

ger även oss grund till att replikera just Schaerer et al. (2016, s. 170) och se att den 

artikeln inte är en av alla artiklar som inte går att replikera. 

 

Replikation, eller replikerbarhet, liknar begreppet reliabilitet, som tas upp i kapitel 3.5, 

och det handlar om att upprepa eller reproducera forskning som andra har gjort 

(Mckubre, 2008, s. 1). 2010 började misstankarna komma upp till något som kallas 

”replikationskrisen”, där det har visat sig att flera forskningsexperiment är svåra eller 

omöjliga att replikera (“Replication crisis,” 2017). En forskare måste beskriva sitt 

tillvägagångssätt för att en replikation ska vara möjlig att genomföra, vissa kritiker 

menar att en artikel måste vara replikerbar för att kunna bevisas vara korrekt medan 

somliga menar att det är ett falsk påstående (Mckubre, 2008, s. 1) 

 

3.2 Population, urval och bortfall 

 

3.2.1 Population 

 

Eftersom att vi undersöker folkgruppen som förhandlar vilket enligt Fisher et al. (2015, 

s. XXI) är alla människor, män som kvinnor, gör det att vår population i grund och 

botten kan vara vem som helst. En population består av de området du kan göra ditt 

urval ifrån (Fraenkel & Norman, 1993). Därför för att få en så rättvisande bild som 

möjligt, utan att undersöka alla personer i hela världen, har vi valt att göra ett urval 

(Banerjee & Chaudhury, 2010). 

 

Den forskningsdesign Schaerer et al. (2016, s. 156-170) följer tittar inte på demografi 

och ålder i deras population när de gör sitt urval. Därför har vi följt deras spår när vi valt 

vårt område att göra urval ifrån och inte tagit hänsyn till dessa två punkter. 

 

3.2.2 Urval 
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Då vi gjort en kvantitativ undersökning har vi valt att göra ett urval av den totala 

populationen. Vårt urval föll på Högskolan i Gävle, där vi beslutade oss för att 

genomföra vår undersökning och låta folk från skolan svara på våra enkäter. 

Anledningen till att valet föll på Högskolan i Gävle är för att vi anser att det är ett ställe 

där det är mycket folk i rörelse vilket ökar chansen att få våra enkäter besvarade. Vi 

ansåg också att det är ett ställe som ger en rätt bred variation av människor i jämförelse 

med om vi t.ex. hade vänt oss till våra kontaktnät och låtit släkt, vänner och bekanta 

svara på enkäten. Ett problem som vi diskuterade angående urvalet var att vi 

förmodligen inte skulle få en tillräckligt bra variation inom åldersfördelningen. Men då 

detta inte är någon prioritet för vår undersökning ansåg vi ändå att Högskolan erbjöd en 

bra möjlighet för oss. Bryman och Bell (2013, s.189) ger dock ett varningens finger för 

att stå på ett centralt ställe på ett universitetsområde/högskoleområde och fråga de 

personer som går förbi. De anser att det blir svårt att generalisera resultaten till samtliga 

studenter. Men då vi inte var ute efter att få en bild av hur just studenter agerar i en 

förhandlingssituation och därför inte hade något intresse av att generalisera och få ett 

representativ urval av Högskolans studenter, var det ett problem som vi inte tyckte 

berörde vår undersökning.  

 

I samråd med vår handledare Jonas Kågström kom vi fram till att vi skulle ha ett 

minimum av 90 besvarade och godkända enkäter. Det gjorde att vi tog fram fyrtio 

enkäter i var av de tre olika enkäter vi använde oss av, alltså sammanlagt 120 enkäter. 

Detta med bakgrund av att Schaerer et al. (2016, s. 170) använde sig av 150 deltagare 

som svarade på deras undersökning. Tanaka (1987, s. 134-136) skriver att det är svårt 

att avgöra hur stort urvalet bör vara när du gör en undersökning men menar dock på att 

det inte finns något korrekt svar angående det, utan det varierar från undersökning till 

undersökning och beror på flertalet andra faktorer.  

 

Vi använde oss sedan av bekvämlighetsurval som är en form av icke-sannolikhetsurval 

då vi helt enkelt frågade människor som för stunden fanns i närheten av oss på skolan 

och det går inte att generalisera resultatet till populationen (Forza, 2002, s. 162). Vi 

valde inte heller att slumpmässigt fråga personer som gick förbi, utan vi ansåg att vi 

ville ha så många av våra 120 enkäter besvarade som möjligt vilket ledde till att 

samtliga människor som gick förbi blev tillfrågade att svara på enkäten. Den enda lilla 

begränsning vi förhöll oss till var att vi ville ha en hyfsat jämn könsfördelning, därmed 



”Distorsionseffektens påverkan av alternativ i förhandlingar” J. Söderhäll & D. Töyrylä 2017 

 

22 

 

försökte vi se till att det var ungefär lika många svar från kvinnor som av män. Vi fick 

efter en dag på Högskolan i Gävle 104 av våra 120 enkäter besvarade och av de 104 var 

11 bristfälliga, vilket innebar att vi hade 93 godkända enkäter och vi beslutade oss för 

att det var tillräckligt. 

 

3.2.3 Bortfall 

 

Vi valde att sköta enkäterna manuellt för hand, för att på så vis hela tiden kunna ha koll 

på hur många enkäter som besvarades, eftersom att en person endast får besvara en av 

enkät. Via internet skulle det vara svårt att hålla koll på, för det fördes en diskussion 

angående att skicka ut enkäterna via internet. Eftersom vi förmodligen inte skulle få 

tillbaka tillräckligt många svar på de tre olika enkäterna vi använde, eftersom att det är 

tre stycken olika enkäter, och inte ha koll på hur många enkäter en person svarade på, 

valde vi att göra manuella pappersutformade enkäter. De flesta surveystudier löper även 

stor risk att drabbas av bortfall och forskare menar på att just enkäter vanligtvis råkar ut 

för ett högt antal bortfall, då många personer väljer att inte svara på dessa (Dillman, 

Tortora, & Bowker, 1998, s. 1-2). Vidare menar de också att bortfall är något som gör 

att risken för skevhet och fel ökar för en undersökning (Dillman, Tortora, & Bowker, 

1998, s. 1-2). Det är främst enkäter som skickas ut som drabbas av ett högt bortfall, då 

det är enkelt för folk att undvika att svara. Därför kände vi att vi ville ha bättre koll på 

våra enkäter och skötte det manuellt. 

 

Vi valde att göra vår enkät kort och koncis för att folk inte skulle tycka att det skulle ta 

för lång tid att besvara den. Vi använde oss endast av två öppna frågor, var av den ena 

var en åldersfråga och den andra var en extrafråga som inte besvarades av alla. Sedan 

erbjöd vi gratis kaffe till samtliga som besvarade enkäten tillsammans med möjligheten 

att vinna biobiljetter. Logiskt sätt borde korta enkäter ofta ha högre svarsfrekvens än 

vad längre enkäter har, men Kanuk och Berenson (1975, s. 443) säger att det inte finns 

några bevis för det. Vi valde ändå att köra på en kort enkät för att spara på 

respondentens tid. En enkät menar O’Cathain och Thomas (2004) ska ha så få öppna 

frågor som möjligt för att det kan vara svårt att analysera sådana frågor. Det kan även 

vara bra att erbjuda någon slags ersättning till svarspersonerna för att de ska bli mer 

motiverade att svara (Grady, 2001, s. 43).   
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Ibland har folk svårt att läsa och följa instruktioner som ges i ett experiment eller i en 

enkät (Oppenheimer, Meyvis, & Davidenko, 2009, s. 867). För att säkerställa att folk 

som besvarade enkäten faktiskt förstod och följde instruktionerna hade vi med 

kontrollfrågor som skulle besvaras korrekt. De frågorna handlade om att du skulle svara 

på hur många bud du hade fått, om du kunde räkna med fler bud i framtiden, vad ditt 

tidigare högsta bud låg på och om du blivit tillsagd att fokusera endast på ditt bästa bud. 

Allt detta framgick i instruktionerna och de som inte svarade korrekt på dessa frågor tog 

vi bort innan vi sammanställde resultatet. Detta liknar Oppenheimer et al. (2009, s. 867) 

metodverktyg, IMC (Instructional manipulation check), som är frågor som ställs för att 

dubbelkolla om de deltagande har läst och förstått instruktionerna. För det är bättre för 

resultatet att plocka bort svar där någon underlåtit att svara på alla frågor eller svarat på 

ett sätt som gör att det är tydligt att han eller hon inte förstått eller tagit frågorna på 

allvar.  

 

Leys, Ley, Klein, Bernard och Licata (2013, s. 766) menar på att vissa personer kan 

tendera att lägga bud som är orimligt höga och då borde räknas bort. Dessa bud är bud 

som ligger 2,5 gånger högre än medianen, på de svar respondenter har gett. Medianen i 

vår undersökning var 80 kr, vilket ger en gräns för ett extremt högsta bud på 200 kr. 

Eftersom att det högsta alternativet en respondent kunnat svara är 150 kr har ingen enkät 

fallit bort under detta kriterium. 

 

Det blev totalt 11 personer vars enkäter vi fick räkna som bortfall då de uppenbarligen 

inte förstod eller helt sonika struntade i de instruktioner som de hade fått. 7 stycken 

svarade fel på hur många bud de hade fått, 5 stycken svarade fel på om du kunde räkna 

med fler bud i framtiden, 1 svarade fel på vad det tidigare högsta budet låg på och 4 

hade inkorrekta svar om de hade blivit tillsagda att bara fokusera på det bästa budet eller 

ej. Vissa personer hade fel på fler än en fråga i enkäten vilket resulterade i de 11 

bortfallen. 

 

3.3 Operationalisering av mätinstrument och enkätutformning 

 

Respondenterna erhöll enkäterna i pappersform av oss på Högskolan i Gävle (se 

enkäterna i bilaga 1, 2 och 3). Anledningen till att det blev i pappersform var för att 

enkäten endast var en sida och det skulle effektivisera takten och antal personer vi 
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kunde få svar av samtidigt. Det eftersom att, som tidigare nämnt, den mest effektiva 

metoden att köra via internet inte skulle fungera. Internet fungerar inte för att vi hade tre 

olika enkäter och vi inte kunde ha koll på att samma person svarade på mer än en enkät, 

då de endast får svara på en. Forza (2002, s. 170) menar att det är viktigt att en enkät ser 

lättsam ut, den ska vara lätt att läsa och förstå. Den ska även ha en professionell layout 

och vara attraktiv för att utge så många svar som möjligt. Eftersom att vi replikerar en 

annan artikel, Schaerer et al. (2016, s. 170), har vi kopierat deras frågor samt lagt till 

några själv. Det är tre olika enkäter där två av dem har 8 frågor och en har 9 frågor. Alla 

enkäter består även av en manipulationstext, som är olika för varje enkät, och ger 

information om vad respondenten ska utgå ifrån när de svarar på frågorna, som kommer 

efter manipulationstexten. Innan vi delade ut enkäten presenterade vi oss och berättade 

muntligt om enkätens syfte och att svaren gick till vårt examensarbete, detta utan att 

avslöja att det fanns olika enkäter. Vi klargjorde att respondenten är anonym och att 

svaren endast används till examensarbetet. För att locka respondenterna till att svara 

erbjöd vi kaffe om de svarade på enkäten, vilket koffeinberoende studenter brukar 

uppskatta. Vi meddelade även att respondenten har chans att vinna två biobiljetter om 

denna anger sin mailadress efter att de besvarat enkäten.  

 

Vår enkät är inte riktigt utformad som en ”vanlig” enkät då den är betydligt kortare och 

liknar mer ett experiment. Detta då vi använder oss av manipulation för att påverka 

respondenternas förutsättningar till deras svar innan de får svara på frågorna. Samt att vi 

slumpmässigt fördelar respondenter till våra tre olika enkäter. Det för att vi ska kunna se 

skillnader mellan respondenternas svar efter manipulationen. Anledningen till att det 

fortfarande blev en enkät, eller ett ”experiment i enkätform”, istället för ett rent 

experiment var för att enkäten blev så pass kort och tydlig i enkätformen. I samråd med 

vår handledare Jonas Kågström kom vi fram till vi kunde trycka enkäterna i 

pappersform och fortfarande få samma typ av svar som ett experiment hade gett oss. 

Detta för att tidseffektivisera vårt arbete. 

 

3.3.1 Enkätens omfattning 

 

Vi ville göra enkäten så smidig som möjligt för våra respondenter samtidigt som vi 

kunde få in så många svar som möjligt. Eftersom att vi inte hade många frågor kunde vi 

få ner allting på en sida utan att det såg allt för tätt ut och där du tydligt kunde se vilka 
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svarsalternativ som tillhörde vilken fråga (se enkäterna i bilaga 1, 2 och 3). Dillman 

(1991, s. 229) påpekar att frågor i en enkät ibland kan bli långa vilket gör enkäten 

tidskrävande. De menar att den ska vara luftig för att inte påverka intresset att svara på 

den negativt. Vi försökte även hålla enkäten stilren, med samma teckensnitt och färg för 

att inte störa respondenterna, samt för att tydliggöra gjorde vi huvudfrågorna fetstilade. 

Detta menar Dillman (1991, s. 229) är bra för en tydlig presentation som gör den mer 

lockande och lättare att besvara. 

 

3.3.2 Fråge- och svarsformulering 

 

Till en början i enkäten har vi formulerat de första fyra frågorna själv för att få svar om 

respondenterna som personer. Det för att veta vilken sorts person som svarar på 

enkäten. De formulerades så enkelt som möjligt för att respondenterna skulle ha enkelt 

att förstå. Eftersom att vi replikerar en del av Schaerer et al. (2016, s. 170) artikel och 

deras studie, kallad Appendix D, har vi tagit deras frågor och endast översatt frågorna 

de hade på engelska till svenska. Det för att det skulle bli enklare för våra svenska 

respondenter att förstå. Manipulationstexten, som återfinns mitt i enkäten, är tagen från 

Schaerer et al. (2016, s. 170) artikel och Appendix D, den är uttryckt på tre olika sätt i 

de tre olika enkäterna. Forza (2002, s. 167, 170) påpekar att det är viktigt att vara tydlig 

i sin formulering av frågor när en enkät utformas eftersom att respondenterna ska 

uppfatta dem på rätt sätt. Vi har då översatt på enklast möjliga sätt så att respondenterna 

ska förstå. Efter manipulationstexten följer de svensköversatta frågorna från Schaerer et 

al. (2016, s. 170) studie Appendix D.  

 

Av de totalt nio frågor som en respondent kunde få, som mest, i vår enkät var fem av 

dem slutna och 4 av dem öppna frågor. Forza (2002, s. 168) beskriver att vid en sluten 

fråga presenteras några fastställda alternativ, medan en öppen fråga kan respondenten 

svara fritt. Vi ville ha så många slutna frågor som möjligt i vår enkät då det enligt 

O’Cathain och Thomas (2004) är enklare att bearbeta svaren från sådana frågor och 

göra det enklare för respondenten att förstå och därmed blir det enklare att svara. De 

menar också att öppna frågor kräver mer tid och att respondenter kan avskräckas för att 

de behöver skriva långa svar. Men våra öppna frågor genererar korta och enkla svar då 

åldersfrågan är öppen och kräver eget svar, det med anledning att vi inte kunde uppfylla 

alla åldersintervall till en bra nivå på Högskolan i Gävle. Var de tidigare arbetat inom 
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sälj var bara en kontrollfråga för oss så vi kan granska om deras arbetsplats kan anses 

vara erfarenhet inom sälj. De sista två öppna frågorna, ”Hur många bud har du tidigare 

fått?” och ”Vad är det bästa budet du tidigare fått?”, kräver ett egenskrivet svar som 

finns i manipulationstexten. Detta kräver inget långt svar och fungerar som en 

kontrollfråga för att se om respondenterna hängt med under manipulationen. Eftersom 

de frågorna är med i Schaerer et al. (2016, s. 170) studie Appendix D är den också 

ofrånkomlig för oss. Eftersom att respondenterna kontrolleras i dessa frågor är det bra 

att ha öppna frågor då du enligt O’Cathain och Thomas (2004) lämnar plats för 

oförutsedda svar genom öppna frågor. Om respondenten ger ett oförutsett svar blir 

dennes enkät ett bortfall. Detta blir då en bra säkerhetskontroll för att kvalificera sig till 

undersökningen. 

 

De slutna frågorna är formulerade så att respondenterna endast kan svara ja eller nej. 

Dock inte på kön där respondenterna istället svarade man eller kvinna, alternativt vill ej 

uppge. Inte heller sista frågan som är utformad som att du ska svara ett alternativ mellan 

30 kr och 150 kr, med intervall på 10 kr. Det blev inte en öppen fråga, med öppet svar, 

för vi ville hålla dem inom det intervallet och det är även det intervallet som Schaerer et 

al. (2016, s. 170) hade. Utöver våra val och ofrånkomliga val av frågeställningar, som 

ovan nämnda, har vi valt att utforma enkäten i en vertikal utformning i åtta av de nio, 

respektive sju av de åtta, frågorna. Anledningen till att den sista frågan blev horisontellt 

utformad är för att alla frågor skulle få plats på en sida. Rossi, Wright och Anderson 

(2013, s. 362) menar att respondenter ska svara på en enkät i en vertikal linje. Detta då 

respondenter kan bli förvirrad och svara på fel ställe då de menar att de måste röra sig 

fram och tillbaka när de svarar. De menar på att en vertikal utformning gör det tydligare 

för respondenten att veta var de ska svara. Vi ser dock inte vår utformning som något 

problem då det är enkätens sista fråga och respondenterna kan då tydligt se vart de ska 

svara någonstans (se bilaga 1, 2 och 3). 

 

3.3.3 Pilotstudie 

 

Vi valde att inte utföra någon pilotstudie. Detta med grund av att vi replikerar Schaerer 

et al. (2016, s. 170) studie Appendix D vilket gör att studien redan är beprövad. 

Eftersom att vi replikerar deras studie måste vi köra samma undersökning för att kunna 

jämföra resultaten. Efter samråd med vår handledare Jonas Kågström om att enkäten var 
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tydlig och bra utformad gick vi därför direkt ut med dem till våra respondenter. 

Fraenkel och Norman (1993) skriver att en pilotstudie är en prövning av frågor i förväg. 

Det innebär att du prövar enkäten och dess frågor innan du utför undersökningen på 

riktigt. Det för att säkerställa att all information är bra instruerat och att du kan rätta till 

möjliga fel eller hinder med enkäten. 

 

3.3.4 Datainsamling 

 

Efter att ha gjort enkäterna klara och fått dem godkända av vår handledare Jonas 

Kågström, började vi lägga upp hur vi skulle gå tillväga för att få enkäterna besvarade. 

Att vi skulle stå på Högskolan i Gävle var sedan innan bestämt i samråd med vår 

handledare. Vi kom också fram till att vi skulle bjuda de som besvarade vår enkät på 

kaffe, samt att de också skulle erbjudas att ställa upp i en utlottning om biobiljetter. Allt 

för att öka chansen att få folk att vilja svara.  

 

Sedan var vi tvungen att välja dag och tid då vi skulle genomföra vår datainsamling. Då 

påsken och valborg låg tätt inpå varandra i år och de sammanföll oturligt nog med när vi 

var redo att genomföra vår undersökning, så visste vi att det fanns en risk för att det 

skulle vara många personer som inte var på skolan, då de valt att åka hem över 

långhelgerna. Men vi beslutade oss för att genomföra undersökningen en tisdag, då det 

kändes som att de flesta ändå hade kommit tillbaka från påsk-ledigheten och det var så 

pass tidigt på veckan att folk inte hade hunnit börja röra sig hemåt för valborg. Vi kom 

även fram till att starta på förmiddagen då vår uppfattning är att det är då och fram till 

lunch som det är mest folk i rörelse på skolområdet. 

 

Vi åkte då ner till Högskolan i Gävle dagen innan vi tänkt att göra undersökningen och 

vi gick runt och kollade efter en lämplig plats där vi kunde stå. Eftersom vi som sagt 

skulle bjuda på kaffe innebar det att vi ville ha närhet till ett eluttag där vi kunde placera 

kaffebryggaren, men samtidigt ville vi inte stå intryckta i något hörn där det inte är 

några människor som passerar. Vi lyckades hitta ett bra ställe i rävhallen på högskolan, 

där vi både hade ett eluttag och det är en central plats med mycket folk i rörelse. 

 

Dagen efter var vi där ungefär klockan nio på morgonen för att börja undersökningen. 

Väl på plats fick vi låna ett bord från receptionen som folk kunde använda till att 
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besvara enkäterna på. Under hela processen försökte vi se till att det var en hyfsat jämn 

könsfördelning bland svaren vi fick in. Men då vår första prioritet var att få så många 

enkäter som möjligt besvarade kunde vi heller inte vara kräsna gällande vilka som fick 

besvara enkäten och vilka som inte fick. Men då vi hade tre olika enkäter som skulle 

besvaras kunde vi ändå styra någorlunda gällande könsfördelningen bland de tre olika 

enkäterna. Som vi redan innan hade räknat med var det som flest folk vid lunchtid och 

sedan när lunchen tog slut började det trappas av med folk ju längre eftermiddagen flöt 

på. När vi kände att vi hade fått in tillräckligt med svar och vi märkte att det inte var så 

mycket folk kvar i skolan kände vi oss nöjda och städade ihop och la ner den dagens 

undersökande. 

 

3.3.5 Omkodning 

 

Efter beslutet att vi fått tillräckligt med svar för att utföra vår studie valde vi att 

analysera svaren i statistikprogrammet SPSS. Innan vi kunde analysera svaren var vi 

tvungen att koda om vissa av svaren så att de gick att läsa av. Flera av våra svar i 

enkäten var antingen ja/nej och en var även man/kvinna. Svar som endast ger två 

alternativ kallas för dikotoma variabler. För att koda sådana svar använder du dig av 

siffrorna 0 och 1 istället för man/kvinna eller ja/nej (Lunney, 1970, s. 264). De övriga 

frågor vi hade angående ålder, hur många bud respondenterna tidigare fått samt kring 

deras bästa tidigare bud skrev respondenterna ner en egen siffra och därför behövde de 

inte kodas om. Frågan om var de tidigare hade arbetat inom sälj vad endast en 

kontrollfråga för oss (se kapitel 3.5.2) och därför kördes den aldrig i SPSS eller kodades 

om. 

 

Kön          

Innan kodning      Efter kodning  

Man       0   

Kvinna       1   

Vill ej uppge      -99   
          

Ålder          

Innan kodning      Efter kodning  

Respondentens ålder     Respondentens ålder 

Vill ej uppge      -99             

Arbetar du eller har tidigare arbetat inom sälj?      
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Innan kodning      Efter kodning  

Ja       1   

Nej       0             

Om ja, var?         

Kodades aldrig i SPSS                  

Kommer du att kunna få fler bud i framtiden?      

Innan kodning      Efter kodning  

Ja       1   

Nej       0             

Hur många bud har du tidigare fått?       

Innan kodning      Efter kodning  

Respondentens egna svar     Respondentens egna svar 
          
Vad är det bästa budet du tidigare 

fått?       

Innan kodning      Efter kodning  

Respondentens egna svar     Respondentens egna svar 
          

Har du blivit instruerad att fokusera på endast det bästa budet?    

Innan kodning      Efter kodning  

Ja       1   

Nej       0             

På denna skala, vad är budet du ger till den nya intresserade 

personen?    

Innan kodning      Efter kodning  

30 - 150       30 - 150   

          

Enkätens fråga         

Innan/Efter kodning         

Svarsalternativ/kodat svarsalterativ       

 

Tabell 5. Omkodning (egen) 

 

3.4 Analysmetod 

 

Efter att vi fått svar på alla enkäter och de blivit omkodade fyllde vi i alla svaren från 

enkäterna direkt in i statistikprogrammet SPSS. Detta för att på ett enkelt sätt kunna 

analysera kvantitativ data. De analyser som kommer genomföras är deskriptiv analys 

och T-test. 
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3.4.1 Deskriptiv statistik 

 

Den första analys som genomfördes i SPSS var denna deskriptiva statistiken, där vi då 

kunde se den samlade informationen vi fått in och sedan omvandla den. Det gav oss 

informationens medelvärden, standardavvikelse, minimun- och maximumvärden, vilket 

är avgörande i vår studie för att se skillnader mellan de olika alternativen i 

förhandlingar. Deskriptiv statistik, eller beskrivande statistik (Järpe, 2005; Ruane, 2006, 

s. 207), hjälper oss att sammanfatta och överskådligt titta på den insamlade 

informationen (Haraldsson, 2004; Pansell, n.d.; Ruane, 2006, s. 207). Beskrivande 

statistik är bäst för att kunna se den insamlade informationens genomsnittliga mått och 

variation (Ruane, 2006, s. 210-213).  

 

3.4.2 T-test 

 

Ett t-test utförs för att undersöka skillnader mellan två olika grupper. Eftersom att vi har 

tre olika sorters enkäter som bildar tre olika grupper har vi använt oss av t-tester för att 

på bästa sätt få se skillnader emellan dem. Vi körde alla grupper mot alla, alltså grupp 

ett mot grupp två, grupp ett mot grupp tre och grupp två mot grupp tre. Detta gav oss tre 

stycken t-tester. T-testet uppfanns av William Gosset för att få en mer specifik metod 

för att kunna jämföra två grupper (Munro, 2005, s. 137). För att få ett statistiskt 

signifikant svar handlar det om att de två olika gruppernas resultat ska vara så olik 

varandra som möjligt (Munro, 2005, s. 138).  

 

Vår intention var att skilja på dessa grupper så mycket som möjligt och det lägger 

grunden till att vi körde t-tester då den sortens analys skiljer på grupper (Munro, 2005, 

s. 138). Efter att vi analyserat grupperna mot varandra fick vi ut statistik hur mycket de 

skiljde sig åt genom medelvärdet på varje grupps första bud. Vi fick även ut 

standardavvikelsen och om resultaten var statistisk signifikanta. Den statistiska 

signifikansnivån är där du drar slutsatsen att sambandet mellan två grupper stämmer 

överens inom det urval du har gjort. Gränsen för statistisk signifikans brukar dras vid 

fem fall av hundra (0,05 eller 5%) för att det ska räknas som statistisk säkert (Rice, 

1989, s. 223-224) 

 

3.5 Reliabilitet 
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Pålitligheten och träffbilden i vårt arbete hade eventuellt varit säkrare om vi hade valt 

att göra ett experiment då vi förmodligen hade kunnat genomföra en mer 

verklighetsliknande simulation av själva förhandlingssituationen. Men vi tycker ändå att 

med tanke på att vi använde oss av en enkät som utformades på ett experimentliknande 

sätt har nått ett resultat som ligger inom ramen för vad som kan anses vara tillförlitligt. 

 

Med reliabilitet menas att om en forskare genomför en undersökning genom att följa 

samma riktlinjer och tillvägagångssätt som en annan forskare redan har använt sig av 

vid en tidigare undersökning, ska resultatet och slutsatserna också överensstämma med 

varandra. Själv poängen med reliabilitet är att du ska försöka minska riskerna för att det 

kommer att uppstå fel och skevheter i din undersökning (Yin, 2007, s. 59). 

 

Bryman och Bell (2013, s. 63-64, 171) menar att reliabilitet är tätt sammanlänkad med 

just kvantitativa undersökningar, då en forskare som inriktar sig på det kvantitativa 

fältet antagligen kommer att intressera sig för om ett mått är stabilt eller ej. De menar 

också på att reliabilitet i grund och botten går ut på ta reda på hur pass noggranna och 

tillförlitliga mätningarna du gör är. De påstår också att de handlar om följdriktigheten, 

pålitligheten och överenstämmelsen hos ett mått på ett begrepp. 

 

3.6 Validitet 

 

Vi har i vår undersökning valt att gå in på förhandlingar i stort och första bud i 

synnerhet. Där vi har velat titta på om alternativen påverkar första budets storlek. Vi 

anser att som vi nämnde angående reliabilitet att träffbilden i undersökningen hade 

kunnat bli mer exakt och verklighetstroget om vi gjort ett rent experiment. Men när det 

kommer till just begreppet första bud anser vi att vi precis som Schaerer et al., (2016, s. 

156-170) har gått in på djupet och verkligen hållit oss till detta och inte svävat iväg från 

det. Detta har enligt vår uppfattning inte heller förändrats av att vi valde att göra en 

enkät istället för ett experiment, utan vi anser att testet vi har genomfört har träffat rätt. 

 

Validitet är något som enligt Bryman och Bell (2013, s. 63, 172) handlar om att bedöma 

om de slutsatser du får fram genom att göra en undersökning och se om de hänger ihop 

eller inte. Det tillsammans med reliabilitet är även ett kvalitetsmått som används för att 
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ge information om de begrepp som kan vara intressanta för forskaren. De fortsätter även 

med att beskriva validitet som att det är ett mått för att kontrollera att ett begrepp 

verkligen mäter det berörda begreppet. 

 

3.7 Generalisering 

 

Eftersom vi i vår undersökning inte har riktat in oss på någon population och gjort ett 

urval från det är det svårt att säga hur generaliserbart vårt resultat är. Men ett av de 

viktigaste kriterierna för oss när vi valde att stå på Högskolan i Gävle var just det att det 

finns en blandad grupp med människor där. Det finns folk representerade från båda 

könen, i alla åldrar, från olika bakgrunder och från hela Sverige. Den enda 

gemensamma nämnaren mellan dessa personer är egentligen att de studerar på just 

Högskolan i Gävle. Men då det finns många olika program och kurser där så innebär det 

enligt oss att det finns en stor spridning av personlighetstyper också.  

 

Det vi möjligtvis hade kunnat önska oss för att kunna kalla resultatet generaliserbart är 

en större spridning i åldrarna. Men i övrigt anser vi att de personer vi har frågat är 

representativt även för en större grupp människor. Däremot är vi medvetna om att det 

kunde ha gjorts mer för att på ett forskningsmässigt sätt gjort det ännu säkrare att nå en 

bra generaliserbarhet. Därför låter vi det vara upp till var och en att anse om de tycker 

att resultatet är generaliserbart eller inte. 

 

Eftersom det i de flesta fall är svårt att fråga varje person i ett företag, en stad, ett land 

eller till och med världen när du gör en kvantitativ undersökning vill forskare gärna 

försöka generalisera sitt resultat. Det innebär, genom att fråga en mindre grupp 

människor vill du ändå att resultatet ska vara tillräckligt trovärdigt för att det ska gälla 

även en större grupp människor. Därför vill forskarna uppnå en generaliserbarhet med 

sina undersökningar. För att uppnå detta krävs det att en forskare får fram ett 

representativt urval när han väljer sin urvalsgrupp inom populationen. Det innebär att du 

inte bara kan t.ex. skicka en enkät till en liknande grupp människor om du vill kunna 

säga hur en större grupp människor hade svarat eller agerat i den situation eller fallet 

som undersökningen tar upp, utan du måste sprida enkäten till en mer slumpmässigt 

vald population gällande kön, ålder, demografi m.m. (Banerjee & Chaudhury, 2010). 
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4 Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras det resultat vi fått fram genom vår studie och undersökning. 

Det kommer först presenteras grundlig statistik innan vi går in på enkäternas svar i 

form av t-tester som leder fram till vår slutsats. Resultatet kopplas även samman med 

tidigare forskning för att se hur resultaten står emot varandra. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

 

Vår undersökning gav 93 kompletta svar då 11 stycken inte kvalade in för att 

undersökas. Dessa var fördelade att 32 svarade på enkäten om ett alternativ, 31 svarade 

på enkäten om flera alternativ och 30 svarade med BATEF-fokuset. Den sammanlagda 

könsfördelning låg på 53 % till männens fördel då det var flest män som svarade på 

enkäterna om ett och flera alternativ, medan fler kvinnor än män svarade på BATEF-

enkäten. Åldrarna på de som svarade spreds mellan 18 och 58 år där medelåldern låg på 

ca 25,7 år. Vid frågan om de tidigare hade arbetat eller arbetar inom områden kring sälj 

och förhandling svarade 55 personer nej och 38 personer ja. 

 

De nästkommande fyra frågorna gällande att få fler bud i framtiden, hur många bud du 

tidigare fått, det bästa bud du har fått och om du blivit instruerad att fokusera på endast 

det bästa budet var kontrollfrågor som de 93 godkända svaren hade rätt på. De svarade 

nej på om de kan få fler bud i framtiden. Att de hade fått ett eller 4 tidigare bud, 

beroende på vilken enkät de svarat på. Att deras tidigare bästa bud var 60 kronor. De 

som hade BATEF-enkäten svarade även ja på att de blivit instruerad att fokusera på 

endast det bästa budet, de andra enkäterna fick aldrig den frågan. Dessa svar gav skilda 

bud på mellan 50 och 150 kronor, med ett medelvärde på 80 kronor och en 

standardavvikelse på 19 kr. Den deskriptiva statistiken återfinns i bilaga 1. 

 

4.1.1 Könsskillnader i första bud 

 

Det finns tidigare forskning som påstår att män ska lägga högre första bud än vad 

kvinnor gör (Barron, 2003, s. 635). Vår studie har ingen statistisk signifikans på detta, 

men visar tecken på att detta kan stämma. Medelvärdet på första budet som männen 

lade låg på 84 kr, medan kvinnornas medelvärde låg på 75 kr. Standardavvikelsen där 
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visade sig ligga på 23 kr hos männen och 12 kr hos kvinnorna. Detta är ett tecken på att 

männen sprider ut sina bud mer medan kvinnorna är mer försiktiga och lägger liknande 

första bud. Det gör också att kvinnornas högsta värde om deras standardavvikelse läggs 

på deras medelvärde hamnar på 87 kr. Värdet på det hamnar knappt över männens 

medelvärde vilket kan tolkas som Barron (2003, s. 650-651) säger att kvinnor tenderar 

att endast lägga lika höga första bud som män och inte mer. Detta medan männen kan 

lägga högre första bud än vad andra gör eftersom att de enligt Barron, 2003 (s. 643) är 

mer självsäkra på sig själva. 

 

Av enkäternas 93 svar var det endast 3 stycken som gav ett första bud som låg på 150 

kr. De tre som svarade 150 kr var även de män vilket stärker påståendet Barron, 2003 (s. 

635, 650-651) har om att män lägger högre första bud. Även fast det tidigare bästa budet 

de tillfrågade hade låg på 60 kr fanns det även två godkända svar av de 93 som svarade 

med ett första bud på 50 kr. Dessa två var kvinnor vilket också stärker det Barron (2003, 

s. 650-651) säger att kvinnor lägger lägre eller lika höga första bud som andra. Detta är 

dock som tidigare nämnt ett resultat från vår sida som inte är statistiskt signifikant, men 

visar att det finns skillnader i första budens storlek. 

 

Gruppstatistik 

Kön Antal Medelvärde 

Standard-

avvikelse Felmarginal 

Enkät Man 50 1,8600 ,80837 ,11432 

Kvinna 43 2,1163 ,82258 ,12544 

På denna skala, vad är 

budet du ger till den nya 

intresserade personen? 

Man 50 84,0000 23,03502 3,25764 

Kvinna 
43 75,3488 12,21803 1,86323 

Tabell 6. Medelvärdesskillnader för kön kring första bud (egen) 

 

4.1.2 Arbetserfarenhetens och ålderns skillnader i första bud 

 

Vår studie visar ingen statistisk signifikans på att arbetserfarenhet inom sälj ska ha 

någon inverkan på första budets storlek. Studien påvisar att det finns en marginell 

skillnad på första budens medelvärde när det kommer till de som har erfarenhet 

gentemot de som inte har. De som har eller har haft arbetserfarenhet inom sälj hade ett 

medelvärde på 82 kr medan de utan erfarenhet hade ett medelvärde på 79 kr. 

Standardavvikelserna låg hos båda på cirka 19. Detta har inget stöd i tidigare forskning, 
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utan det var något vi tänkte kunde ha en inverkan på första budens storlek. Det visade 

sig inte ha någon statistisk signifikans, så det är inget vi kan slå fast, men utifrån de 

siffror vi har kan vi i alla fall se en marginell skillnad till fördel för de med erfarenhet. 

 

Gruppstatistik 

Arbetserfarenhet inom sälj Antal Medelvärde 

Standard-

avvikelse Felmarginal 

Enkät Nej 55 2,0182 ,84964 ,11457 

 Ja 38 1,9211 ,78436 ,12724 

På denna skala, vad 

är budet du ger till 

den nya intresserade 

personen? 

Nej 55 78,5455 19,38099 2,61333 

Ja 38 82,1053 19,05297 3,09080 

Tabell 7. Medelvärdesskillnader för arbetserfarenhet inom sälj kring första bud (egen) 

 

När det kommer till åldersskillnader blev det en så pass låg medelålder (25,6559) och få 

som var äldre, då de flesta hade en ålder runt medelvärdet, vilket gjorde att vi inte kunde 

få ut någonting kring åldersskillnader i första budens storlek. 

 

4.2 T-test 

 

T-testerna som gjorts via SPSS mellan de olika alternativen vi har utgav inga statistiska 

signifikanta värden. Detta gör att vi inte med säkerhet kan bekräfta vårt resultat och 

därmed inte bekräfta slutsatserna som Schaerer et al. (2016, s. 168-170) har. Det har 

visat sig att alternativen har påverkat första budens storlek i samma riktning som den 

teori Schaerer et al. (2016, s. 168-170) har, där de menar att ett alternativ är bättre än 

flera alternativ. Nedan kommer T-testerna presenteras med alternativen ställda emot 

varandra där resultaten tas upp och sedan en avslutning där de sammanfattas ihop 

tillsammans med teoretisk bakgrund. Det kommer ligga mest fokus bakom 

medelvärden, standardavvikelser och kön eftersom att det är de bästa utslag vi har fått i 

vår studie, med bakgrund för teorin. Samt för att någon statistisk signifikans inte kunde 

presenteras. T-testernas självständiga körningar från SPSS med de tre alternativen mot 

varandra återfinns i bilaga 5, 6, 7 och 8. 

 

4.2.1 Ett alternativ mot flera alternativ 
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Det finns ingen statistisk signifikans i att antalet alternativ som skiljer ett mot flera 

alternativ påverkar det första budets storlek. Trots att det inte finns någon statistisk 

signifikans har vår studie visat att medelvärdet på första budet för de med ett alternativ 

är högre än de med flera alternativ. Skillnaden värdena emellan är marginell då de med 

ett alternativ har ett värde på 83 kr och de med flera alternativ har ett värde på 80 kr. 

Standardavvikelsen de olika variablerna har på sina värden är också snarlika vilket 

bekräftar deras marginella skillnad. När det kommer till könsfördelningen är det 62,5 % 

män och 37,5 % kvinnor som besvarat enkäten med ett alternativ och 54,84 % män och 

45,16 % kvinnor som besvarat enkäten med flera alternativ. Se bilaga 5 och 6. 

 

4.2.2 Ett alternativ mot flera alternativ med BATEF-fokus 

 

Det finns ingen statistisk signifikans i att antalet alternativ som skiljer ett mot flera 

alternativ med BATEF-fokus påverkar det första budets storlek. Här finns det också en 

skillnad mellan variablernas medelvärden. Ett alternativ har samma värden som ovan, 

medan flera alternativ med BATEF-fokus har ett medelvärde på 77 kr och en 

standardavvikelse på 14 kr. Enligt vår studie visar det sig att de som har fler alternativ 

med BATEF-fokus lägger något lägre bud än de med ett alternativ. Deras 

standardavvikelse är även den mindre vilket visar på att de inte sprider sina bud lika 

mycket som de med ett alternativ. När det kommer till kön har ett alternativ samma som 

vid 4.2.1 medan flera alternativ med BATEF-fokus har 56,67 % kvinnor som besvarade 

enkäten och 43,33 % män. Även fast det inte finns någon statistisk signifikans visar 

detta på att det finns en marginell skillnad mellan alternativen. Se bilaga 5 och 7. 

 

4.2.3 Flera alternativ mot flera alternativ med BATEF-fokus 

 

Det finns ingen statistisk signifikans i att antalet alternativ som skiljer flera alternativ 

mot flera alternativ med BATEF-fokus påverkar det första budets storlek. Värdena på 

variablerna gällande medelvärde, standardavvikelse och könsfördelning finns i kapitel 

4.2.1 och 4.2.2. Även fast detta är den första jämförelsen där de olika variablerna har 

lika många alternativ, med skillnaden att flera alternativ med BATEF-fokus endast ska 

fokusera på det bästa alternativet, finns det inte statistisk signifikans. Det som syns är 

att det finns en marginell skillnad mellan variablernas medelvärden där fler alternativ 

lägger marginellt högre första bud än de med BATEF-fokus. Samt att könsfördelningen 
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är vänd där något fler män har svarat kring fler alternativ och något fler kvinnor har 

svarat kring fler alternativ med BATEF-fokus. Se bilaga 5 och 8. 

 

4.2.4 Sammanfattning och analys av alternativen 

 

Schaerer et al. (2016, s. 168-169) påstår att flera alternativ kan få en negativ effekt på 

det slutförhandlade priset och därför är det bättre att bara ha ett alternativ när en part ska 

förhandla. Parten lägger då högre första bud och når med hjälp av detta ett bättre 

slutresultat. Det är ingenting som vår studie kan bekräfta. Efter att ha replikerat en av 

deras studier har ingen statistisk signifikans uppstått angående att ett alternativ ska vara 

bättre än flera alternativ gällande det första budets storlek. 

 

Det finns i vår studie dock marginella skillnader mellan de olika alternativen där ett 

alternativ har visat sig haft det högsta medelvärdet (83 kr) medan flera alternativ har 

hamnat på 80 kr och flera alternativ med BATEF-fokus hamnat på 77 kr. Detta är då en 

indikation på att alternativen är på väg åt rätt håll för det Schaerer et al. (2016, s. 168-

169) menar, att ett alternativ är bättre än flera alternativ. Det finns dock ingen statistisk 

signifikans så det är inget vi kan fastslå. Skillnaderna i vår studie är även mer marginell 

än vad Schaerer et al. (2016, s. 166) skillnad påvisar, där ett alternativ har en betydande 

fördel gentemot flera alternativ när det kommer till första bud. 

 

När det kommer till BATEF-fokus menade Fisher et al. (2015, s. 106) att en part vid det 

tillfälle den tillhandahåller flera alternativ endast ska fokusera på det bästa. Detta 

menade Schaerer et al. (2016, s. 167) var svårt då parten ändå omedvetet kommer 

påverkas negativt av de andra alternativen. Vår studie hade ingen statistisk signifikans i 

denna fråga, men flera alternativ med BATEF-fokus visade sig ha det sämsta 

medelvärdet av alla de tre olika variablerna. Detta gör att vi inte kan fastslå Schaerer et 

al. (2016, s. 167) påstående, att det är svårt att endast fokusera på det bästa alternativet, 

då det inte finns statistisk signifikans. 

 

Anledningen till det att BATEF-fokus har blivit den sämsta utgångspunkten för vår 

studie kan vara för att de tillfrågade antingen påverkats av distorsionseffekten och lagt 

lägre bud, eller så har BATEF-fokusen gjort dem mer medvetna om sina bud och därför 

hamnat närmare det tidigare högsta budet. Att frågan om de hade blivit instruerad att 
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endast fokusera på det bästa budet gjort att de funderat en extra gång om hur de ska 

lägga ett bud för att få ett slutpris direkt. Att när de instrueras att fokusera på endast det 

bästa alternativet fokuserar de omedvetet mer på sina samtliga bud än vad de med ett 

eller flera alternativ gör. Detta baseras på att BATEF-fokusen hade den lägsta 

standardavvikelsen av de tre olika enkäterna, vilket visar att de spred sina svar minst. 

Det krävs mer forskning för att fastslå det på grund av vår icke statistiska signifikans, 

men vår studie kan inte heller replikera och därmed bekräfta teorin som Schaerer et al. 

(2016, s. 167) har att det är svårt att fokusera på det bästa alternativet, men vår studie 

indikerar ändå på att det är sämre än ett alternativ. 

 

Med facit i hand skiljer det lite mellan de olika alternativen de tillfrågade har fått i vår 

studie och en av anledningarna till att det skiljer så lite mellan alla dessa tre kan vara 

någonting annat än antalet alternativ. Barron (2003, s. 635) påstår att män tenderar att 

lägga högre första bud än vad kvinnor gör. Detta kunde inte vår studie bekräfta med 

statistisk säkerhet, men det finns mönster i vår studie som indikerar på att detta kan 

stämma. Männens första bud i vår undersökning visade sig ligga nästan 10 kr högre i 

medelvärde än vad kvinnornas gjorde. Den högsta procentsatsen män som besvarade en 

av enkäterna var de som hade ett alternativ, där var det 62,5 % män. Det var även de 

med ett alternativ som hade det högsta medelvärdet av de tre enkäterna. Lika är det med 

enkäten med BATEF-fokus där det var 56,67 % kvinnor som svarade på den, vilket är 

den högsta procentsatsen kvinnor av alla de tre enkäterna. BATEF-fokuset har redan 

presenterats som det alternativ med lägst första bud i vår studie. Därför kan den 

marginella skillnaden mellan dessa tre enkäter ligga i det som Barron (2003, s. 635) 

säger att män lägger högre bud och därför har ett alternativ fått det högsta medelvärdet i 

vår studie. Det är fortfarande inte statistiskt säkerställt, vilket gör att vi inte till 100 % 

kan påstå det, men det kan finnas ett möjligt samband mellan dessa.  

 

Det skulle även kunna vara tvärtom, som Schaerer et al. (2016, s. 168-169) säger att ett 

alternativ är bättre än flera och med den bakgrunden har männen lagt högre bud för att 

det är flest män som fått förutsättningen med ett alternativ. Detta för att de då inte har 

påverkats av distorsionseffekten som förankrat deras alternativ (Frederick & Mochon, 

2012, s. 125). Det finns ingen statistisk signifikans så det är inget som kan fastställas 

om vad som beror på vad. 
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Det allt detta visar är att vi inte med statistisk säkerhet kan bekräfta Schaerer et al. 

(2016, s. 168-170) påstående att distorsionseffekten har en negativ inverkan på 

alternativ när det kommer till att lägga första bud. Vår studie ser inget statistiskt 

samband mellan hur många alternativ du har och att det skulle påverka hur du lägger 

ditt första bud. Det finns dock en indikation åt att ett alternativ är det alternativ som 

lägger det högsta första budet. Det finns en skillnaden mellan första buden i vår studie 

och Schaerer et al. (2016, s. 170) studie där första buden har en mer marginell skillnad i 

vår studie. Lika med BATEF-fokus där Schaerer et al. (2016, s. 167) påstår att det är 

svårt att fokusera på endast det bästa budet. Det är inget vi heller kan bekräfta med 

statistisk säkerhet, vilket gör att det krävs mer forskning inom detta område och att 

Schaerer et al. (2016) artikel är ännu en i raden av artiklar som inte går att replikera till 

100 %. Därför kan det vara så att denna artikel hamnar bland de 40 % där resultaten i 

artiklar inte överensstämmer om studien replikeras (Collaboration, 2015, s. 946). 

 

 

Tabell 8. Skillnader i första budets storlek (egen)

Ett alternativ
Flera

alternativ
BATEF-fokus

Vår studie 82,5 80 77,3

Schaerer et al. (2016, s. 170) 87,4 78,9 77,9
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5 Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras en diskussion som leder till uppsatsens bidrag med 

utgångspunkt från tidigare resultat och analysdel. Kapitlet avslutas med förslag till 

vidare forskning. 

 

5.1 Diskussion 

 

Vi började vårt teorikapitel med att förklara vad förhandlingsutrymme är och hur det 

funkar, för att ge läsaren en grundläggande uppfattning om hur en förhandling går till. 

Vi har däremot i vår undersökning inte undersökt just förhandlingsutrymme på någon 

djupare nivå, mer än att vi genom våra resultat kan se att få personer gav ett första bud 

som var lägre än vad deras högsta bud redan var. Vilket går i linje med vad Stavrovski 

(2002, s. 1446) säger om att det är osannolikt att en part går med på ett bud som är 

sämre än deras BATEF. 

 

Angående alternativ i en förhandling säger Fisher et al. (2015, s. 106) att om du har 

flera alternativ ska du fokusera på det bästa alternativet. Det råder inga tvivel hos oss att 

det vore det enda rätta och logiska att göra om en sådan situation dyker upp om du är 

mitt i en förhandling. Men Schaerer et al. (2016, s. 167) lyfte upp i sin artikel att det 

kunde var svårt att rent praktiskt bara fokusera på det bästa alternativet, då du i ditt 

medvetande inte kan blockera bort den informationen om de sämre buden som du redan 

har. Detta var någonting som vi i början av arbetet tvivlade lite på, då vi tyckte och 

tänkte att det inte borde vara så svårt att bara fokusera på det bästa alternativet. Men vår 

undersökning stödjer Schaerer et al. (2016, s. 167) uppfattning att det kan vara svårt att 

bara fokusera på det bästa alternativet. Då det visade sig att de som blev instruerade att 

bara fokusera på det bästa alternativet var den grupp som gav de lägsta första budet av 

de tre grupperna vi hade i undersökningen. 

 

Varför det är svårt att bara fokusera på sitt BATEF är svårt att svara på, men vår teori är 

att åtminstone om du tittar på vår och Schaerer et al. (2016, s. 170) undersökning blir 

det en motsatt effekt av att bli tillsagda att bara fokusera på det bästa alternativet. Vi tror 

att på grund av det börjar personerna som blir tillsagda, att omedvetet fokusera ännu 

mer på samtliga alternativ. Vi tror att de personer i undersökningen som också hade fler 
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alternativ men som inte blev instruerade att fokusera på det bästa, inte reflekterad över 

sina alternativ lika mycket som de som fick instruktionerna att fokusera på de bästa utan 

de körde mest på utan att tänka onödigt mycket över de sämre alternativen. Som sagt 

tror vi att det blir en motsatt effekt när du blir tillsagd att bara fokusera på det bästa, för 

det leder till att du hamnar i en situation där du omedvetet börjar tänka och reflektera för 

mycket kring samtliga alternativ i stället för att som instruktionerna löd bara glömma de 

sämre alternativen. 

 

Inom teorin finns det delade meningar om vad som är bäst, att ha fler alternativ eller att 

bara ha ett alternativ i en förhandlingssituation. Det största teoretiska stödet finns 

bakom att du ska ha fler alternativ vid en förhandling, där många forskare menar på att 

det ger dig makt vid förhandlingen, att det ger dig en större trygghet och att du med fler 

alternativ blir mer kraftfull än om du bara har ett eller till och med inget alternativ 

(Fisher et.al., 2015, s. 106-107; Geddes, 2002, s. 401; Kurtzberg & Naquin, 2011, s. 16; 

Pouideh, 2005, s. 205; Yan & Gray, 1994, s. 1481).  

 

Men det finns även de som hävdar att fler alternativ inte alls ger någon fördel och att det 

till och med är en nackdel att ha fler alternativ när du går in i en förhandling. Det 

teoretiska stödet för detta är inte lika utbrett bland forskare och det är kanske främst 

Michael Schaerer och Roderick I Swaab som med sina två artiklar har lyft fram både att 

det kan vara bättre med inget alternativ och att det är bättre med ett än flera (Schaerer et 

al., 2016, s. 156-170; Schaerer et al., 2015, s. 170-180). 

 

Resultatet av vår undersökning gav som tidigare redovisats inget resultat med statistiks 

signifikans gällande vad som är bäst mellan ett eller flera alternativ. Däremot kunde vi 

se indikationer på det Schaerer och Swaabs påstår, att de med endast ett alternativ var 

den grupp som ändå gav det högsta första budet. Lägger vi ihop det med vad Galinsky 

och Mussweiler (2001, s. 665) säger att den som lägger det första budet i en förhandling 

når ett bättre och mer fördelaktigt slutresultat, borde slutsatsen bli att det är bättre i en 

förhandling att bara ha ett alternativ. I alla fall om det enda alternativet är lika bra som 

det bästa alternativet för den eller de som har fler alternativ. I vår undersökning och i 

Schaerer et al. (2016, s. 170) undersökning som vi med vissa modifieringar kopierade 

hade alla tre grupper samma värde på det högsta alternativet och eftersom deras 

undersökning gav ett tydligt besked att ett alternativ var mer framgångsrikt och vår 



”Distorsionseffektens påverkan av alternativ i förhandlingar” J. Söderhäll & D. Töyrylä 2017 

 

42 

 

undersökning visade en antydan om att det är så det ligger till, måste vi givetvis 

förmoda att det finns någonting där och att det är en fördel med bara ett alternativ.  

 

Men vi har ändå en teori att om du i en verklig situation hamnar i en förhandling borde 

du ändå eftersträva fler alternativ, då det logiskt sätt borde ge en större möjlighet att öka 

värdet på ditt högsta bud. Och någonstans borde gränsen gå där ett alternativ inte längre 

är en fördel gentemot fler alternativ. För om vi exempelvis i vår undersökning hade haft 

en kategori med fler alternativ där det tidigare högsta budet hade varit 80kr, borde de 

personerna enligt oss ha lagt ett första bud som är högre än de med bara ett alternativ på 

60kr. Vi har inget teoretiskt stöd bakom detta, men vårt antagande är att det borde bli så 

och då är det inte längre någon fördel att bara ha ett alternativ. För som sagt någonstans 

går gränsen för när ett alternativ tappar sin fördel och försöker du inte att skaffa fler 

alternativ innan en förhandling kommer du inte att nå den gränsen. Därför anser vi att 

du ändå ska eftersträva att ha fler alternativ. 

 

Det Schaerer et al. (2016, s. 156-170) grundar sitt resonemang på är att fler alternativ 

leder till den distorsionseffekt som Frederick och Mochon, (2012, s. 124-126) redovisar 

i sin studie och att de sämre alternativen skulle leda till Tversky och Kahneman (1974, 

s. 20) välkända förankringseffekt. Som tidigare nämnts och redovisats ledde vårt 

resultat inte fram till någonting av statistiks signifikans. Men med tanke på att det som 

vi tog upp i styckena här över, att våra resultat indikerar mot Schaerer et al. (2016, s. 

156-170) är det klart det finns någonting i deras antagande. Vi tror också att just 

distorsionseffekten och förankringseffekten har en stor inverkan på varför resultaten av 

både vår undersökning och Schaerer et al. (2016, s. 170). För enligt vad vi kan komma 

fram till får de som har fler alternativ, oavsett om du blir instruerad att fokusera på det 

bästa eller inte, förankrade i sina tidigare bud. De ser att de har ett bud på 30, ett på 40, 

ett på 50 och ett på 60. Alltså är deras högsta bud dubbelt så stort som deras minsta och 

ska du då ge ett första bud till en ny person är det klart att du blir misstänksam och 

fundersam över värdet på produkten (CD-skiva i detta fall) när du har ett bud som är på 

30kr. Alla bud över 60kr som du ger till den nya personen kommer alltså överstiga 

värdet av det lägsta budet med över 100 % och det är i många fall en ordentlig 

värdeökning, vilket enligt oss gör att vi kan förstå att du är lite mer återhållsam när du 

ger första budet till den nya personen. 
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De personer som däremot bara hade ett alternativ på 60kr, de har endast det budet att 

utgå ifrån, så de har som Schaerer et al. (2016, s. 170) nämner en större frihet och inget 

som förankrar dem. De är inte medvetna om 60kr är ett högt eller lågt bud. De som hade 

flera alternativ kan dra en slutsats att eftersom de har fyra bud och 60kr är det högsta 

betyder att 60kr är ett ganska högt bud. Det fanns ingenting i instruktionerna som 

antydde att 60kr skulle vara ett högt bud, men det är enligt oss fullt förståeligt och 

logiskt att en person resonerar och drar den slutsatsen. De med bara ett alternativ kan 

vara mer flexibla i sitt medvetande och tänka lite mer utanför boxen när de ska ge sitt 

bud till den nya parten. Vilket i just denna undersökning och i liknande sammanhang 

bidrar till att vi är övertygade om att både distorsionseffekten och förankringseffekten 

påverkar. 

 

Gällande skillnaden i bud mellan män och kvinnor har vi återigen inget resultat med 

statistisk signifikans. Men de resultat som vi har ger en antydan om att kvinnor är lite 

mer återhållsamma och sprider inte sina första bud i samma utsträckning som männen. 

Männen hade betydligt större spridning när det kom till första budet och visade tecken 

på mindre återhållsamhet. Vilket ger ett visst stöd åt Barron (2003, s. 650-651) som 

menar att kvinnor lägger mindre eller max lika höga, men inte högre första bud än 

männen. Men i det stora hela anser vi att vi inte har tillräckligt mycket på fötterna för att 

slå fast någon speciell skillnad mellan män och kvinnor. 

 

Avslutningsvis har vår undersökning som tidigare nämnts inte gett någon statiskt 

signifikans gällande någon fråga, så vi kan inte med säkerhet varken stödja eller 

motsäga Schaerer et al., (2016, s. 156-170). Det vi kan säga är att om du tittar till vår 

undersökning visar den en viss antydan att det ligger någonting i att ett alternativ kan 

vara mer effektivt än fler alternativ, men det är en marginell skillnad mellan dessa och i 

en verkligen förhandling tror vi ändå att fler alternativ ger fler fördelar än att bara ha ett. 

Då det som vi var inne på tidigare inte är lika givna förutsättningar i en verklig 

förhandling som i vår undersökning. Och eftersträvar du fler alternativ kommer du 

enligt oss öka chansen att få bättre alternativ än om du nöjer dig med ett. Det är även 

mer riskfyllt att bara ha ett alternativ att luta sig mot då det i en verklig situation kan 

uppstå olika omständigheter som gör att ett alternativ kan försvinna och då är det bättre 

att ha fler andra alternativ. Men med det sagt anser vi att distorsionseffekten har en 

påverkan och det är ett intressant fenomen som du inte ska bortse ifrån, då det finns en 
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grund i att dåliga alternativ drar ner och förankrar dig. Men vi hade velat ha tydligare 

resultat för att vi skulle anse att distorsionseffekten gör fler alternativ till något sämre än 

bara ett alternativ. 

 

5.2 Uppsatsens bidrag 

 

Syftet i detta arbete var att teoripröva en del av Schaerer, Loschelder och Swaabs artikel 

och det antagande att distorsionseffekten försämrar en parts alternativ i en förhandling. 

Vi kom fram till att vår teoriprövning av deras Appendix D inte gav någon statistisk 

signifikans på att en part med ett alternativ ska utge högre första bud än en part med 

flera alternativ. Det betyder att vi inte kan bekräfta påståendet att distorsionseffekten 

försämrar en parts alternativ i en förhandling. 

 

5.2.1 Teoretisk bidrag 

 

Efter att ha replikerat studien, Appendix D, fick vi inte upp någon statistisk signifikans 

på att alternativen har någon inverkan på första budens storlek i en förhandling. Detta 

leder till att Schaerer et al. (2016, s. 170) antagande att distorsionseffekten påverkar 

alternativen, en part har, negativt och att personer med flera alternativ som blir tillsagda 

att endast fokusera på sitt bästa alternativ påstås ha svårt med det inte kan bekräftas av 

vår studie. Men då vår studie inte heller visade några tecken på att det skulle vara en 

fördel att ha fler alternativ i en förhandlingssituation så kan vi inte ge stöd åt Pouideh 

(2005, s. 205) samt Yan och Gray (1994 s. 1481) som menar att det är en fördel att ha 

fler alternativ i en förhandling. 

 

 Men då den huvudsakliga studie vi genomförde inte gav oss några svar med statistisk 

signifikans, så leder det oss vidare till att Schaerer et al. (2016, s. 156-170) artikel är 

ännu en i raden av artiklar som inte kan replikeras (Collaboration, 2015, s. 946; 

“Replication crisis,” 2017), vilket blir uppsatsen teoretiska bidrag.  

 

5.2.2 Praktiskt bidrag 

 

Vårt praktiska bidrag blir att vi inte kan rekommendera människor att gå på Schaerer, 

Loschelder och Swaabs linje när de kommer till en förhandlingssituation. Då det vi fått 
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fram inte kan stödja deras artikel och slutsatser. Det kan vara så att deras linje funkar i 

Frankrike där deras undersökning är utförd, men vi kan inte rekommendera det ur en 

svensk synvinkel. Även fast vi inte kan rekommendera människor att gå i Schaerer 

Loschelder och Swaabs linje kan vi inte heller påstå att det är fel att göra det. Detta för 

att vårt resultat inte visar på att flera alternativ skulle vara bättre heller. 

 

Med den bakgrunden kan vi inte rekommendera människor att ha ett visst antal 

alternativ som grund innan de lägger sitt första bud. Detta för att vi inte vet hur många 

alternativ som är det bästa att inneha innan en förhandling. Därför är vår 

rekommendation, med utgångspunkt från vårt resultat, att lägga första bud och 

förhandla så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som ges. Någon bättre 

rekommendation kan inte ges då vi inte med statistisk säkerhet kan bekräfta det 

Schaerer, Loschelder och Swaab påstår. 

 

5.2.3 Vidare forskning 

 

Vår studie fokuserar på att teoripröva Schaerer et al. (2016, s. 170) Appendix D och 

med bakgrund av vårt resultat att den inte gick att replikera så är det såklart intressant 

att även pröva resterande av Schaerer et al. (2016, s. 156-170) studier för att se om de 

stämmer. Med grund av det Collaboration (2015, s. 946) nämner att endast 40 % av 

vetenskapliga artiklar får samma resultat vid replikation gör det intressant med vidare 

forskning att teoripröva fler äldre artiklar för att se om de verkligen stämmer. Specifikt 

det vi nämnde om att de med fler alternativ hade ett högre alternativ att tillgå än de med 

ett alternativ. Är det fortfarande bättre att ha ett alternativ även fast det alternativet där 

är sämre som Schaerer et al. (2016, s. 162) säger. 

 

Ett annat förslag som också är intressant att titta vidare på är om alternativ har en 

inverkan på första bud och i så fall förhandlingar. Även hur många eller bra alternativen 

ska vara för att ge de bästa förutsättningarna. I vår studie tar vi upp olika forskare som 

tar upp om ett eller flera alternativ är det bästa, men med tanke på vårt resultat känns det 

svårt att bekräfta vilken som är bäst. Det finns även en tvetydan på att andra resultat 

stämmer, så tillsammans med fler replikationer och nyare forskning kan det kanske gå 

att få fram vilka sorts alternativ som är bäst för en förhandling. 
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Ytterligare ett alternativ handlar om kön, där viss forskning påstod att män lägger högre 

första bud än kvinnor för att det ligger i deras natur. Detta gav ingen statistisk 

signifikans i vår studie, men visade på tendenser att det kan ligga åt det hållet. Vilket 

bidrar till att mer forskning kring könsskillnader i förhandlingar och om det är någon 

skillnad beroende på vilket kön det är som förhandlar.
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1. Enkät 1, Ett alternativ 

 

Kön (Egenformulerad, med grund av (Barron, 2003)) 

□ Man  

□ Kvinna 

□ Vill ej uppge 

 

Ålder (Egenformulerad) 

□ _____ 

□ Vill ej uppge 

 

Arbetar du eller har tidigare arbetet inom sälj? (Egenformulerad) 

(Exempel: Call up, Elgiganten, säljavdelning på annat företag) 

□ Ja 

□ Nej 

 

Om ja, var? (Egenformulerad) 

□ ________________________ 

□ Vill ej uppge 

 

Du har lagt ut en CD till försäljning på blocket. Det finns en person som är intresserad 

och vill att du ska ge ett bud på vad hen kan få köpa den för. Du har tidigare fått ett bud 

på 60kr. Du kommer i framtiden inte att få några fler bud. Svara nu på dessa frågor 

nedan. (Schaerer et al., 2016) 

 

Kommer du att kunna få fler bud i framtiden? (Schaerer et al., 2016) 

□ Ja 

□ Nej 

 

Hur många bud har du tidigare fått? (Schaerer et al., 2016) 

_____  
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Vad är det bästa budet du tidigare fått? (Schaerer et al., 2016) 

_____  

 

På denna skala, vad är budet du ger till den nya intresserade personen? (Schaerer 

et al., 2016) 

 

30kr 40kr 50kr 60kr 70kr 80kr 90kr 100kr 110kr 120kr 130kr 140kr 150kr 

 □      □      □      □      □      □      □       □        □       □        □         □        □ 

 

För chans att vinna 2 biobiljetter, fyll i mailadress: (Egenformulerad) 

______________________________________________________________________ 

 

Bilaga 2. Enkät 2, Flera alternativ 

 

Kön (Egenformulerad, med grund av (Barron, 2003)) 

□ Man  

□ Kvinna 

□ Vill ej uppge 

 

Ålder (Egenformulerad) 

□ _____ 

□ Vill ej uppge 

 

Arbetar du eller har tidigare arbetet inom sälj? (Egenformulerad) 

(Exempel: Call up, Elgiganten, säljavdelning på annat företag) 

□ Ja 

□ Nej 

 

Om ja, var? (Egenformulerad) 

□ ________________________ 

□ Vill ej uppge 

 

Du har lagt ut en CD till försäljning på blocket. Det finns en person som är intresserad 

och vill att du ska ge ett bud på vad hen kan få köpa den för. Du har tidigare fått fyra 
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bud på 60kr, 50kr, 40kr och 30kr. Du kommer i framtiden inte att få några fler bud. 

Svara nu på dessa frågor nedan. (Schaerer et al., 2016) 

 

Kommer du att kunna få fler bud i framtiden? (Schaerer et al., 2016) 

□ Ja 

□ Nej 

 

Hur många bud har du tidigare fått? (Schaerer et al., 2016) 

_____  

 

Vad är det bästa budet du tidigare fått? (Schaerer et al., 2016) 

_____  

 

På denna skala, vad är budet du ger till den nya intresserade personen? (Schaerer 

et al., 2016) 

 

30kr 40kr 50kr 60kr 70kr 80kr 90kr 100kr 110kr 120kr 130kr 140kr 150kr 

 □      □      □      □      □      □      □       □        □       □        □         □        □ 

 

För chans att vinna 2 biobiljetter, fyll i mailadress: (Egenformulerad) 

______________________________________________________________________ 

 

Bilaga 3. Enkät 3, Flera alternativ med BATEF-fokus 

 

Kön (Egenformulerad, med grund av (Barron, 2003)) 

□ Man  

□ Kvinna 

□ Vill ej uppge 

 

Ålder (Egenformulerad) 

□ _____ 

□ Vill ej uppge 

 

Arbetar du eller har tidigare arbetet inom sälj? (Egenformulerad) 
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(Exempel: Call up, Elgiganten, säljavdelning på annat företag) 

□ Ja 

□ Nej 

 

Om ja, var? (Egenformulerad) 

□ ________________________ 

□ Vill ej uppge 

 

Du har lagt ut en CD till försäljning på blocket. Det finns en person som är intresserad 

och vill att du ska ge ett bud på vad hen kan få köpa den för. Du har tidigare fått fyra 

bud på 60kr, 50kr, 40kr och 30kr. Du kommer i framtiden inte att få några fler bud. Det 

är även viktigt att du bortser från de sämre bud du fått och endast fokuserar på det bästa. 

Svara nu på dessa frågor nedan. (Schaerer et al., 2016) 

 

Kommer du att kunna få fler bud i framtiden? (Schaerer et al., 2016) 

□ Ja 

□ Nej 

 

Hur många bud har du tidigare fått? (Schaerer et al., 2016) 

_____  

 

Vad är det bästa budet du tidigare fått? (Schaerer et al., 2016) 

_____  

 

Har du blivit instruerad att fokusera på endast det bästa budet? (Schaerer et al., 

2016) 

□ Ja 

□ Nej 

 

På denna skala, vad är budet du ger till den nya intresserade personen? (Schaerer 

et al., 2016) 

 

30kr 40kr 50kr 60kr 70kr 80kr 90kr 100kr 110kr 120kr 130kr 140kr 150kr 

 □      □      □      □      □      □      □       □        □       □        □         □        □ 
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För chans att vinna 2 biobiljetter, fyll i mailadress: (Egenformulerad) 

______________________________________________________________________ 

 

Bilaga 4. Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik 

 

Antal 

svar Minimum Maximum Medelvärde 

Standard-

avvikelse 

Enkät 93 1,00 3,00 1,9785 ,82064 

Kön 93 0,00 1,00 ,4624 ,50128 

Ålder 93 18,00 58,00 25,6559 7,89124 

Sälj 93 0,00 1,00 ,4086 ,49424 

Kommer 

du få fler 

bud i 

framtiden? 

93 0,00 0,00 0,0000 0,00000 

Hur många 

bud har du 

tidigare 

fått? 
93 1,00 4,00 2,9677 1,43293 

Vad är det 

bästa bud 

du tidigare 

fått? 

93 60,00 60,00 60,0000 0,00000 

Har du 

blivit 

instruerad 

att fokusera 

på endast 

det bästa 

budet? 

93 -99,00 1,00 -66,7419 46,99975 

På denna 

skala, vad 

är budet du 

ger till den 

nya 

intresserade 

personen? 

93 50,00 150,00 80,0000 19,22408 

 

Bilaga 5. Gruppstatistik från T-test ett-, flera-, och flera alternativ med BATEF-

fokus 
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Gruppstatistik 

Enkät Antal Medelvärde 

Standard-

avvikelse Felmarginal 

Kön Ett 

alternativ 
32 ,3750 ,49187 ,08695 

Flera 

alternativ 
31 ,4516 ,50588 ,09086 

BATEF 30 ,5667 ,50401 ,09202 

Ålder Ett 

alternativ 
32 25,6875 8,66375 1,53155 

Flera 

alternativ 
31 27,4194 9,18976 1,65053 

BATEF 30 23,8000 4,80230 ,87678 

Sälj Ett 

alternativ 
32 ,4063 ,49899 ,08821 

Flera 

alternativ 
31 ,4839 ,50800 ,09124 

BATEF 30 ,3333 ,47946 ,08754 

Kommer 

du få fler 

bud i 

framtiden? 

Ett 

alternativ 
32 0,0000 ,00000a 0,00000 

Flera 

alternativ 
31 0,0000 ,00000a 0,00000 

BATEF 30 0,0000 ,00000a 0,00000 

Hur många 

bud har du 

tidigare 

fått? 

Ett 

alternativ 
32 1,0000 ,00000a 0,00000 

Flera 

alternativ 
31 4,0000 ,00000a 0,00000 

BATEF 30 4,0000 ,00000a 0,00000 

Vad är det 

bästa bud 

du tidigare 

fått? 

Ett 

alternativ 
32 60,0000 ,00000a 0,00000 

Flera 

alternativ 
31 60,0000 ,00000a 0,00000 

BATEF 30 60,0000 ,00000a 0,00000 

Har du 

blivit 

instruerad 

att fokusera 

på endast 

det bästa 

budet? 

Ett 

alternativ 
32 -99,0000 ,00000a 0,00000 

Flera 

alternativ 
31 -99,0000 ,00000a 0,00000 

BATEF 
30 1,0000 ,00000a 0,00000 

På denna 

skala, vad 

Ett 

alternativ 
32 82,5000 22,86002 4,04112 
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är budet du 

ger till den 

nya 

intresserade 

personen? 

Flera 

alternativ 
31 80,0000 19,66384 3,53173 

BATEF 
30 77,3333 14,12587 2,57902 

a. kan inte jämföras för att standardavvikelsen på grupperna är 0. 

 

Bilaga 6. T-test ett alternativ mot flera alternativ 

 

 

 

Levene's test 

för 

Jämlikhet av 

Avvikelser T-test för Jämlikhet 

F 

Signi-

fikans t df 

Signi-

fikans 

(2-

vägar) Skillnad 

Fel-

marginal 

95% 

Förtroendeintervall 

av Skillnaden 

Lägre Övre 

Kön Lika 

avvikelser 

antagna 
1,254 ,267 -,609 61 ,544 -,07661 ,12570 -,32797 ,17475 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  -,609 60,779 ,545 -,07661 ,12576 -,32811 ,17488 

Ålder Lika 

avvikelser 

antagna 
,177 ,676 -,770 61 ,444 -1,73185 2,24950 -6,23001 2,76630 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  -,769 60,498 ,445 -1,73185 2,25164 -6,23504 2,77133 

Sälj Lika 

avvikelser 

antagna 
1,000 ,321 -,612 61 ,543 -,07762 ,12687 -,33132 ,17607 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  -,612 60,847 ,543 -,07762 ,12691 -,33140 ,17616 

På denna 

skala, vad är 

budet du er 

till den nya 

intresserade 

personen? 

Lika 

avvikelser 

antagna 
,866 ,356 ,465 61 ,644 2,50000 5,37987 -8,25772 13,25772 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  ,466 60,169 ,643 2,50000 5,36691 -8,23481 13,23481 

 

 

Bilaga 7. T-test ett alternativ mot flera alternativ med BATEF-fokus 

 

 

 

Levene's test 

för T-test för Jämlikhet 



”Distorsionseffektens påverkan av alternativ i förhandlingar” J. Söderhäll & D. Töyrylä 2017 

 

63 

 

Jämlikhet av 

Avvikelser 

F 

Signi-

fikans t df 

Signi-

fikans 

(2-

vägar) Skillnad 

Fel-

marginal 

95% 

Förtroendeintervall 

av Skillnaden 

Lägre Övre 

Kön Lika 

avvikelser 

antagna 
,775 ,382 -1,515 60 ,135 -,19167 ,12650 -,44470 ,06137 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  -1,514 59,518 ,135 -,19167 ,12660 -,44495 ,06162 

Ålder Lika 

avvikelser 

antagna 
4,163 ,046 1,051 60 ,297 1,88750 1,79569 -1,70442 5,47942 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  1,070 49,021 ,290 1,88750 1,76476 -1,65888 5,43388 

Sälj Lika 

avvikelser 

antagna 
1,324 ,254 ,586 60 ,560 ,07292 ,12444 -,17599 ,32183 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  ,587 59,960 ,560 ,07292 ,12427 -,17567 ,32150 

På denna 

skala, vad är 

budet du er 

till den nya 

intresserade 

personen? 

Lika 

avvikelser 

antagna 
2,757 ,102 1,062 60 ,292 5,16667 4,86479 -4,56437 14,89770 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  1,078 52,147 ,286 5,16667 4,79395 -4,45246 14,78579 

 

 

Bilaga 8. T-test flera alternativ mot flera alternativ med BATEF-fokus 

 

 

 

Levene's test 

för 

Jämlikhet av 

Avvikelser T-test för Jämlikhet 

F 

Signi-

fikans t df 

Signi-

fikans 

(2-

vägar) Skillnad 

Fel-

marginal 

95% 

Förtroendeintervall 

av Skillnaden 

Lägre Övre 

Kön Lika 

avvikelser 

antagna 
,078 ,780 -,890 59 ,377 -,11505 ,12932 -,37383 ,14372 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  -,890 58,948 ,377 -,11505 ,12932 -,37382 ,14371 

Ålder Lika 

avvikelser 

antagna 
6,350 ,014 1,918 59 ,060 3,61935 1,88683 -,15617 7,39488 
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Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  1,937 45,566 ,059 3,61935 1,86895 -,14362 7,38233 

Sälj Lika 

avvikelser 

antagna 
3,639 ,061 1,189 59 ,239 ,15054 ,12656 -,10272 ,40379 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  1,191 58,965 ,239 ,15054 ,12644 -,10247 ,40355 

På denna 

skala, vad är 

budet du er 

till den nya 

intresserade 

personen? 

Lika 

avvikelser 

antagna 
,357 ,552 ,607 59 ,546 2,66667 4,39649 -6,13068 11,46401 

Lika 

avvikelser 

ej antagna 

  ,610 54,495 ,545 2,66667 4,37315 -6,09915 11,43248 

 


