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Sammanfattning   
  
Titel: En studie baserad på femfaktorteorin i relation till förhandlingsfaser och -strategier. 
 
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 
  
Författare: Kamila Crafoord och Malin Larsson 
 
Handledare: Jonas Kågström   
  
Datum: 2019 - juni   
  
Syfte: Studien avser att analysera hur olika personlighetsdrag förhåller sig till 
förhandlingsfaser och strategier. 
 
Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med utgångspunkt i ett deduktivt 
förhållningssätt. Data har samlats in genom en enkätundersökning och har bearbetats i 
statistikprogrammet Jamovi med deskriptivanalys, reliabilitetsanalys och faktoranalyser. Vi 
har vänt oss till studenter i företagsekonomi på Högskolan i Gävle. 
  
Resultat & slutsats: Resultatet visar att personlighetsdragen ”openness”, ”conscientiousness” 
och ”agreeableness” är återkommande både i den initiala fasen och förhandlingsfasen. 
”Conscientiousness” kan kopplas samman med distributiva strategier och ”agreeableness” och 
”openness” kan kopplas samman med integrativa strategi. Vi har gjort nya fynd gällande att 
”openness” är framträdande inom den initiala fasen och förhandlingsfasen. 
 
Examensarbetets bidrag: Studien visar att vissa personlighetstyper har en mer optimal 
genomslagskraft i olika faser. Dessa kunskaper är bra att nyttja och kan exempelvis gå att 
implementera på ett förhandlingsteam, där en uppdelning av förhandlare kan göras utefter de 
båda förhandlingsfaserna. På så sätt nyttjas de styrkor som finns inom teamet på bästa sätt. 
Studien har inte utförts i en specifik bransch och resultaten kan användas i de många 
situationer där förhandlingar äger rum. 
 

Förslag till fortsatt forskning: Studiens respondenter har varit begränsade i antalet, att utföra 
en mer omfattande undersökning tror vi skulle bidra till en fördjupad kunskap inom olika 
branscher.För att kunna bidra till ökad kunskap inom förhandling och dess faser skulle en 
jämförelse mellan erfarna förhandlare gentemot studenter inom företagsekonomi vara 
givande. Det skulle även vara intressant att låta en experimentgrupp utföra förhandlingar och 
låta dem genomföra en BFI-44. Det skulle möjliggöra att jämföra deras självskattade 
uppfattning baserat på BFI-44 med resultatet av förhandlingarna. 
 
Nyckelord: “negotiation”, “negotiation-phases”, “initial-phase”, “pre-negotiation”, 
“bargaining-phase”,” distributive”, “integrative”, “The Big Five”, “personality traits”, 
“individual differences”.  



 

 
 

Abstract 
 
Title: An essay based on the “Big Five” theory. The purpose of this essay is to examine and 
analyze how different personality traits relate to different phases and strategies of negotiation. 
 
Level: Final assignment for a Bachelor Degree in Business Administration   
  
Authors: Kamila Crafoord and Malin Larsson 
  
Supervisor: Jonas Kågström   
  
Date: 2019 – June  
 
Aim: The aim of this essay is to examine and analyze how different personality traits relate to 
the different phases and strategies of negotiation. 
 
Method: We have used a quantitative research method, based on a deductive approach. The 
data were obtained via a questionnaire, subsequently analyzed in the statistical programme 
“Jamovi”, using descriptive analysis, reliability analysis and factor analysis. The respondents 
were students of business administration at Högskolan i Gävle. 
 
Results & Conclusions: The results show that the personality traits ”openness”, 
“conscientiousness” and ”agreeableness” are recurrent in the pre-bargaining as well as in the 
bargaining phase. “Conscientiousness” is linked to distributive strategies. The traits 
“agreeableness” and “openness” are associated with integrative strategies. We have made new 
findings concerning “openness” in particular, which is prominent in both the initial phase and 
the negotiation phase. 
 
Contribution of the thesis: The study shows that certain personality types have a greater 
penetration power in different phases of negotiation. This knowledge can be useful, for 
example when putting together a negotiation team, where a dividing up of negotiators can be 
done based on the negotiation phases. Thus, the individual strengths of the team are used in 
the best possible way. The study has not been conducted in a specific line of business, and the 
results may be used in many situations where negotiations take place. 
 
Suggestions for future research: The number of respondents in this study is limited. We 
believe that a more comprehensive study could contribute to a more in-depth knowledge 
concerning different lines of trade. In order to contribute to new knowledge of negotiation and 
its phases, it would be fruitful to compare senior negotiators to less experienced ones 
(students) within the field of Business Economics. It would also be interesting to stage 
negotiations with a group of participants, and compare their self-assessed views through a 
BFI-44 to the actual measured results of the negotiations. 
 
Keywords: “negotiation”, “negotiation phases”, “initial phase”, “pre negotiation”, 
“bargaining phase”, “distributive”, “integrative”, “The Big Five”, “personality traits”, 
“individual differences”.  
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 
Forskning inom organisation och ledarskap tog sin början på 1960-talet och var då starkt 

influerad av socialpsykologisk teori och spelteori (Brett & Thompson, 2016, s.68). Dessa två 

områden har sedan dess varit tongivande för utvecklingen av förhandlingsstrategier och 

förståelsen för ämnet. Spelteorin utvecklades av Morgenstern och von Neumann i mitten av 

1940-talet (Brett & Thompson, 2016, s.68) och innebär att alla parter vid en förhandling på 

olika sätt är med och påverkar utfallet. Den socialpsykologiska teorin (Brett & Thompson, 

2016, s.68) är baserad på studier utförda av Pruitt under 1970-talet. 

 

Walton och McKersie presenterade på mitten av 1960-talet två olika förhandlingsstrategier 

(Kochan & Lipsky, 2003, s.15–18), den distributiva och den integrativa strategin. 

Den distributiva strategin beskrivs genom att parterna är ute efter att få så stor personlig 

vinning som möjligt och den integrativa strategin innebär istället ett fokus på värdeskapande 

mellan parterna (Kochan & Lipsky, 2003, s.15–18). De mänskliga relationerna i en 

förhandlingssituation spelar en central roll (Elfenbein, 2015, s.135) och påverkar parternas 

genomförande och förhandlingens resultat.  

1.2 Problemformulering 
För att en förhandling ska nå en överenskommelse, är det centralt och avgörande att besitta 

förmågan att kommunicera med olika individer (Elfenbein, Foo, White & Tan, 2007, s.206) 

och kunna avläsa hur de agerar i skilda situationer. Att ha den fallenheten bidrar till att det 

sociala samspelet blir mer förutsägbart och på så vis lättare att hantera i en 

förhandlingsprocess. Att vid förhandling lära sig mer (Elfenbein, Curhan, Eisenkraft, Shirako 

& Brown, 2010, s.5) om motpartens intressen, prioriteringar och behov är avgörande vid en 

förhandling. Det bidrar till att kunna identifiera gemensamma intressen, vilka i sin tur 

möjliggör värdeskapande.  

 

Eftersom personligheten är en så central del av vilka vi är, inte bara privat utan även i 

professionella sammanhang, så är det inte förvånande att de karaktärsdrag vi har påverkar hur 

en enhet eller ett team fungerar ihop och kompletterar varandra för att kunna nå så goda 
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resultat som möjligt. Att en förhandlare uppfattas som stabil (Amistad, Dunlop, Ng, Anglim 

& Fells, 2018, s.428) märks över tid om dess förhandlingsstil är konsekvent genom flera 

förhandlingar som dessutom innefattar olika motparter.  

 

Valet av förhandlingsstrategi påverkas av vilken typ av förhandling en situation kräver och 

vilka individer som är delaktiga i processen (Jang, 2016, s.10). Personlighetsdragens relevans 

för förhandlingar är därför avgörande. Om förhandlarens fokus är att finna gemensamma 

lösningar, genom positiva gemensamma faktorer och intressen (Weigand, De Moor, Schoop, 

& Dignum, 2003, s.6) så definieras förhandlingen som integrativ. Den distributiva 

förhandlingsstrategin (Barry & Friedman, 2006, s.346, De Dreu, Weingart & Kwon, 2000, 

s.889) kännetecknas av att en fastställd summa eller enhet ska fördelas mellan parterna.  

 

En förhandling följer sällan en specifik och “rak väg”, parterna rör sig istället mellan de olika 

sekvenserna (Jang et al., 2018, s.321). Vid förhandlingar menar Jang (2016, s.7) att tre faser 

går att urskilja, den första fasen handlar om förberedelserna av den initiala fasen där en första 

kontakt och relation etableras till motparten. Den andra fasen (Jang, 2016, s.7) involverar 

förhandling genom kompromisser och försök till att övertyga motparten om en lösning som 

kan tillfredsställa båda parternas intresse. Denna mångfacetterade struktur kan göras gällande 

vid olika förhandlingssammanhang och områden (Jang et al., 2018, s.321), eftersom den 

representerar ett fundament för en generell förhandlingsteori.  

 

För att förstå vad som sker i faserna i en förhandlingsprocess så menar vi att är det viktigt att 

undersöka de olika företeelser som framträder i dem. Det är därför betydande att studera olika 

tillvägagångssätt hos förhandlare som används vid olika skeenden. Att ta i beaktande vilka 

strategier som förhandlarna tenderar att hemfalla åt är även det av yttersta vikt, då de 

integrativa och distributiva strategierna (Barry & Friedman, 1998, s.348) har en naturlig 

relevans i merparten av de förhandlingar som genomförs. Ett eftersatt forskningsområde är 

personlighetsdrag i relation till förhandlingsfaserna (Jang, 2016, s.131-135, Jang et al., 2018, 

s.333, 339), den initiala fasen samt köpslående fasen även kallad förhandlingsfasen.  

 

Vår konklusion utifrån Elfenbein et al. (2017, s.41-43) resonemang är att det är viktigt att 

vidare forskning identifierar vilka personlighetsdrag som är mest framträdande vid en 

förhandlingsprocess. Vilken förhandlingsstrategi de använder sig av samt vilka av dessa som 
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framträder vid den initiala fasen och förhandlingsfasen. Det saknas forskning som kopplar de 

tre delarna; personlighet, förhandlingsfaser och strategier samman.  

1.3 Syfte 
Syftet är att analysera hur olika personlighetstyper förhåller sig till förhandlingsfaser och 

strategier. 

 

 
Modell 1. Modell över syftet (egen). 

1.4 Frågeställningar 
1. Hur förhåller sig olika personlighetstyper till den initiala fasen och förhandlingsfasen? 

2. Hur kan olika personlighetstyper i den initiala fasen och förhandlingsfasen kopplas till 

integrativ och distributiv förhandlingsstrategi?  

1.5 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss till Högskolan i Gävle och har vänt oss till studenter i företagsekonomi i 

samtliga årskurser med vår enkätundersökning. 

1.6 Disposition 
Vårt arbete kommer att fördelas enligt följande; i den teoretiska referensramen introduceras 

förhandling, förhandlingsfaserna och förhandlingsstrategierna. Vi kommer även presentera 

femfaktorteorin och sambanden mellan personlighetsdrag och förhandling. Därefter följer 
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metodavsnittet där operationaliseringen behandlas och vi presenterar även de kvalitetskriterier 

som ligger till grund för studien. Därefter redogörs för de resultat som framkommit i den 

empiriska undersökningen och vi kommer därefter föra en diskussion med stöd i vår 

teoretiska referensram och i vår empiri. Avslutningsvis presenteras vår slutsats där syftet och 

frågeställningar, samt vårt bidrag till forskningen och till sist förslag på vidare forskning. 

 

 
 
Modell 2. Modell av dispositionen (egen).  

2. Teoretisk referensram 

2.1 Förhandling 
Förhandling är en process (Jared, Elfenbein & Xu, 2006, s.493, Gulliver 1979, s.79, Weigand 

et al., 2003, s.6) som individer, grupper, organisationer och även nationer använder sig av 

(Jang et al., 2018, s.318) för att lösa konflikter och komplexa problem. Processen handlar om 

ett gemensamt beslutsfattande (Olekalns & Smith, 2003, s.102, Amistad et al., 2018, s.427), 

mellan två eller flera parter som befinner sig i en situation där de är beroende av varandra. 

Varje part har egna mål som delvis kan vara oförenliga. Under förhandlingsprocessens gång 

undersöks olika alternativ (Weingand et al., 2003, s.6) där målet är en gemensamt acceptabel 

lösning. Förhandlingsprocesser innehåller som regel någon form av förhandlingsförberedelser 

(Weigand et al., 2003, s.9). Förhandling definieras även som en mellanmänsklig 

beslutsfattande process (Kapoutsis, Volkema, Nikolopoulos, 2013, s.1083) som behövs när 

parterna inte själva (Schoop, 2004, s.180) kan lösa sina gemensamma problem.  

 

Kommunikation har en central roll mellan parterna och förklaras (Gulliver 1979, s.79, 

Weigand et al., 2003, s.6) som direkt eller indirekt och används för att de gemensamt ska 

kunna nå en överenskommelse. Kommunikationen bidrar (Elfenbein et al 2010, s.5, Amistad 

et al., 2018, s.430) även till att parterna bättre kan förstå varandras intressen, behov och 

prioriteringar och på så sätt kan möjligheter identifieras. Den kan också bidra till att övertyga 

(Amistad et al., 2018, s.430) motparten om att gå med på en överenskommelse som till slut 

kan bli mer fördelaktig sig själv.  
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Förhandlingsprocessen består av tre faser (Jang et al., 2018, s.333, 339), dessa är: den initiala 

fasen, förhandlingsfasen och implementeringsfasen. Förhandlingar skiftar beroende på 

omständigheter (Jang et al., 2018, s.321, Jang, 2016, s.3) såsom vilka parter som är delaktiga 

och vad situationen gäller, därför kan faserna variera i tid och omfång. En förhandlingsfas kan 

starta med att en av parterna delger information om sina underliggande intressen. Den 

fortsatta förhandlingsprocessen kommer att påverkas av motpartens reaktion. 

Att uppmärksamma förhandlingsfaser är viktigt eftersom parterna kombinerar olika strategier 

över tid, vilket kan ha en inverkan på förhandlingsdynamiken (Olekalns & Smith, 2003, 

s.102) och resultera i att det resultatet kan påverkas, vissa förhandlare fokuserar bara på 

genomförandet av själva förhandlingen och inte på vad som händer med själva resultatet.  

Förhandlingssituationer kan bestå av både distributiva och integrativa förhandlingsstrategier 

(Dimotakis, Conlon & Ilies, 2012, s.184). Dessa kan beskrivas som två “kärnaktiviteter” inom 

förhandling (Elfenbein et al 2010, s.5), den integrativa strategin innebär att skapa värde och 

den distributiva strategin innebär istället att göra anspråk på värdet.  

 

2.1.1 Initiala fasen 

Den initiala fasen består av tre delar (Kapoutsis et al., 2013, s.1082) som innefattar 

engagemang, där det första beslutet handlar om att ta ställning till om engagemang i 

motparten ska tas eller inte. Nästa del handlar om beslutsfattande om att göra en förfrågan 

eller inte och den tredje delen handlar om att optimera förfrågan, vilket innebär att ställa sig 

frågan hur kraftfullt förhandlingsagerandet ska vara inledningsvis. Det kan gälla att 

exempelvis begära en stor rabatt för ett stort köp alternativt att begära en mindre rabatt för att 

nå en snabb överenskommelse. Det som framförallt kännetecknar den inledande fasen är att 

information insamlas, de olika parternas intressen synliggörs, parterna etablerar regler och 

tillvägagångssätt för vidare uppgörelser och diskussioner. I fasen ingår också att försöka 

förstå motpartens (Jang et al., 2018, s.321, Jang, 2016, s.7) känslomässiga inställning till 

situationen. De olika förhandlingsfaserna varierar i längd (Jang, 2016, s.7) i processen men 

det är inte alltid som de görs i samma ordningsföljd. 

 

Innan ett första bud är lagt kan parterna använda sig av förberedelser, som att forska om fakta 

runt dispyten eller sätta upp mål och prioriteringar för förhandlingen. Den ena parten kan 

övertyga motparten att förhandling är nödvändigt och förbereda (Jang 2016, s.10) sig för en 

framtida förhandling. En stor del av tiden som läggs på en förhandling (Lim & Murnighan, 

1994, s.158) är förberedelser i form av informationsinsamling och planering.  
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Det har visat sig att förhandlare lägger mer tid på informationsutbyte (Adair & Brett, 2005, 

s.46) än på att försöka påverka motparten. Det är en gradvis skiftning från ett 

konkurrensbetonat beteende till att bli mer samarbetsvillig under processens gång så att 

strategin som används skiftar mellan den samarbetsvilliga och konkurrerande taktiken genom 

hela förhandlingen. De balanserar sin önskan att nå en överenskommelse mot att få till en bra 

affär för deras egen räkning. 

Personlighet och situationsfaktorer kan influera förhandlingsprocessen (Kapoutsis et al., 2013, 

s.1082) även om det finns lite forskning som sammanlänkar dessa variabler till faser i initiala 

fasen. Personliga faktorer påverkar konflikter (Kapoutsis et al., 2013, s.1084) och förhandling 

medan situationsfaktorer kan ha en inverkan på strategier och den initiala fasen. Att etablera 

relationerna (Kapoutsis et al., 2013, s.1082) mellan nyckelfaktorerna och de tre faserna av 

initiering är nödvändigt för att få bättre förståelse och kunna hantera denna kritiska del av 

förhandlingen. Att be en motpart om en tjänst eller begära något kan involvera ett mått av 

osäkerhet (Kapoutsis et al., 2013, s.1085) och kan få konsekvenser för dennes sociala 

identitet. Forskning om förhandling har inbringat teori och empiriska bevis om 

förhandlingsfasen men betydligt mindre material finns om planeringsfasen (Jang, 2016, s.7, 

Jang et al., 2018, s.322). Detta begränsar oss i vår studie men visar också att det finns ett 

behov av vidare forskning. 

2.1.2 Förhandlingsfasen 

Fasen börjar med ett initialt bud (Jang, 2016, s.7) och är en problemlösningsprocess där det 

gäller att formulera problem och konfliktlösning för att skapa en gemensam förståelse (Jang et 

al., 2018, s.321), för att sedan nå en slutlig principlösning. Det innebär att varje sida 

gemensamt måste söka förståelse för situationen och en lösning. Zartman och Berman (1983) 

beskriver att det första budet är transaktionen (Jang, 2016, s.6-7), då förhandlingen går från 

den initiala fasen till förhandlingsfasen. I denna fas ingår att parterna formulerar en slutgiltig 

lista med frågor att förhandla om samt att presentera eventuella lösningar. Förhandlingsfasen 

avslutas (Jang, 2016, s.7) då parterna nått en överenskommelse. 

Förhandlare utgår ofta från det bud som är mest lönsamt för sin egen del, det som ger dem 

mest utdelning. I förhandlingen justeras sedan budet successivt (Lim & Murnighan, 1994, 

s.158) för att genom eftergifter nå en gemensam överenskommelse. En annan viktig aspekt i 

denna fas är att förhålla sig till eventuella tidsbegränsningar, då möjligheterna till att nå en bra 

överenskommelse ökar när eventuell tidspress inte går att använda som påtryckningsmedel. 
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Gemensamt för förhandlare i goda förhandlingspositioner är att de kontinuerligt håller 

deadline (Lim & Murnighan, 1994, s.158) även om hela förhandlingssituationen får nya 

förutsättningar. För att uppnå en överenskommelse (Jang 2016, s.3) krävs insatser av samtliga 

parter där en bestämd eller underförstådd tidsram finns för parterna att förhålla sig till. Att 

erbjuda flera olika bud eller erbjudanden (Olekalns & Smith, 2003, s.102) kännetecknar en 

problemlösningsfokuserad framtoning. Att kunna hantera förhandlingsprocessen genom 

information om underliggande intressen, behov och att vara beredd på att gå med på 

eftergifter karakteriserar också en problemlösningsfokuserad attityd.  

2.2 Förhandlingsstrategier 
För att förhandlare ska förstå vilken strategi de ska använda (Olekalns & Smith, 2003, s.102) 

bör målet tydliggöras. Det underlättar planering och val av strategi vid förhandling. 

Förhandlingar som är både integrativa och distributiva innehåller (Amistad et al., 2018, s.437) 

både samarbete, för att maximera användbarheten, och konkurrensmässighet för att säkerställa 

värdet av distributiva frågor. Dessa förutsättningar skapar problem för en förhandlare 

(Amistad et al., 2018, s.437) som måste kommunicera sitt intresse och sina prioriteringar till 

en motpart vars intentioner är okända. Å ena sidan medför öppen kommunikation av en av 

parternas intressen en risk att bli utnyttjad, då motparten kan använda denna information till 

ett konkurrerande syfte. Å andra sidan förstörs alla möjligheter till värdeskapande om en part 

misslyckas med att öppet redogöra för sina intressen. Det bör tilläggas att få 

förhandlingssituationer är helt integrativa (Barry & Friedman, 1998, s.348) det finns i de 

flesta förhandlingar både distributiva och integrativa aspekter.  

 

Det som framkommer mellan parterna innan en överenskommelse har nåtts (Thompson, 1990, 

s.516) betecknas som förhandlingsprocessen, vilken innefattar förhandlingsstrategier, dialog 

och beteende hos förhandlarna. Den slutliga “produkten” är förhandlingsresultatet som kan bli 

en ömsesidig överenskommelse eller det motsatta; ett dödläge.  

2.2.1 Distributiv förhandlingsstrategi 
Den distributiva förhandlingen förklaras genom att parterna är ute efter en egen vinning 

(Barry & Friedman, 1998, s.346, De Dreu et al., 2000, s.889), då en fast summa av varor eller 

resurser ska fördelas mellan förhandlingsparterna. Detta betyder att varje part kommer att 

behöva maximera utfallet för sin del, vilket i de flesta fall bara kan uppnås på den andra 

partens bekostnad (Schoop 2004, s.180, Amanatullah, Morris & Curhan, 2008, s.725) enligt 
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principen att det endast finns en vinnare och en förlorare i varje given situation. I en renodlad 

distributiv förhandling så kommer den ena parten bli förfördelad (Barry & Friedman, 1998, 

s.346, De Dreu et. al 2000, s.889) gentemot den andre i förhandlingens utfall. 

  

Den enkla beskrivningen av en distributiv förhandling (Bersma & De Dreu 2002, s.228) är att 

den primärt är tävlingsinriktad. Parterna delar ett intresse av att nå en gemensam och lönsam 

överenskommelse om så är möjligt. Då det totala värdet från vilken överenskommelse det än 

handlar om (Sharma et al.2013, s.297), är fastställt så tävlar parterna om att maximera sin 

egen del. Parternas mål är direkt motstridiga vilket kan leda till tävlingsinriktade beteenden 

(Dimotakis et al., 2012, s.184), med fokus på att maximera sin egen del vid utfallet för att bli 

framgångsrik i förhandlingen. Det är viktigt att kunna förutse uppkomsten av försvar och 

nederlagsreaktioner (Dimotakis et al., 2012, s.186) i en förhandlares personlighet i relation till 

förhandlingsutfallet. 

 

Kommunikation är viktig vid parternas gränsdragning (Elfenbein et al 2010, s.5) och vid 

deras försök att kräva värde av varandra. Kommunikationsförmågan är central, såväl för att 

kunna ta reda på den andra partens betalningsvilja (Elfenbein et al 2010, s.5) som att använda 

övertalningsstrategier. Den är även betydelsefull vid logiska resonemang för att uppmuntra 

den andra parten att avslöja sina intressen. 

 

Den distributiva strategin kan beskrivas som en konfliktsituation (DeRue, Conlon, Moon och 

Willaby, 2009, s.1033), där parterna söker efter ett eget försprång genom att dölja 

information, försöka vilseleda eller använda sig av manipulativa handlingar. Dimotakis et al. 

(2012, s.184) menar att strategin fordrar manipulation och aggressiva strategier som att bluffa, 

hota och vara fientlig. Det huvudsakliga målet handlar därför om att övertyga den andra 

parten (Sharma et al., 2013, s.297) om att gå med på det sämre villkoret utan att för den skull 

lämna förhandlingen.  

2.2.2 Integrativ förhandlingsstrategi 
En integrativ förhandling innebär ett fokus på värdeskapande mellan parterna (Weigand et al., 

2003, s.6). En annan beskrivning (Schoop, 2004, s.190, Amanatullah et al., 2008, s.725) är att 

parterna avser att skapa en överenskommelse som tillfredsställer samtligas behov. Det innebär 

att alla parter får ta del av “kakan” - istället för att värdet är fastställt (Bersma & De Dreu, 
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2002, s.227) ligger fokus på att öka värdet och på så sätt skapa ett ännu större gemensamt 

värde. Detta gör parterna till vinnare tillsammans (Amistad et al.,2018, s.428, Van Lange, 

1999, s.347) med gemensamma fördelar. 

 

Kommunikationen har en viktig och central roll (Barry & Friedman, 1998, s.348) då den är 

avgörande för att kunna förstå varandras intressen. De integrativa förhandlarna vinner på att 

kommunicera (Amistad et al., 2018, s.437, DeRue et al., 2009, s.1035, Van Lange 1999, 

s.337) och detta förbättrar även möjligheterna till ömsesidig tillit och öppenhet mellan 

parterna. Att söka och även dela information samtidigt (Schlegel, Mehu, Van Peer & Scherer, 

2017, s.7), lösa problem, bygga förtroende mellan parterna och undvika en överdriven 

konfliktsökande beteende. Då parterna är öppna bidrar det till att de underliggande intressena 

framkommer, vilket också kan resultera i (DeRue et al., 2009, s.1035) att de förstår att de inte 

vill samma sak. Detta medför ett värdeskapande av de problem som framkommit och 

understryker det som faktiskt är viktigt för parterna, vilket kan bidra till att nå en potentiell 

lösning. I de renodlade integrativa förhandlingarna (Barry & Friedman, 1998, s.348) uppstår 

inte konflikter mellan parterna eftersom de istället hittar en lämplig gemensam lösning. En 

integrativ förhandlare vinner på att vara eftertänksam och att anstränga sig (Schlegel et al., 

2017, s.7) då flera frågor behandlas samtidigt. Det som utmärker den integrativa modellen 

(Van Lange, 1999, s.347) är att den sociala inriktningen överensstämmer med att höja både 

gemensamma utfall och en jämlikhet i dem. 

 

Effektivitet i integrativa förhandlingar (Sharma et al., 2013, s.298) förstärks av stark strävan 

och underliggande omsorg för bägge parters intressen. I integrativa förhandlingssituationer 

som sker i samförstånd bedöms effektiviteten genom resultatet. En förhandlings utfall bedöms 

vara effektiv (Thompson, 1990, s.516) om det inte finns en annan lösning som skulle förbättra 

för en eller bägge parter. Då förhandlingen äger rum behöver situationen (Dimotakis et al., 

2012, s.184) och förhandlaren passa ihop. Vid en komplex integrativ förhandlingssituation 

måste parterna enas om flera problem vilket leder till större möjligheter för värdeskapande 

utöver enbart en enkel överenskommelse. Parternas intressen (Sharma et al., 2013, s.298) 

avseende en given fråga kan vara direkt motsatta eller fullständigt kompatibla gentemot 

varandra. Integrativa frågor beskriver (Amistad et al., 2018, s.427-428) det som är av värde 

som skiljer de två parterna åt. Frågor som uppkommer blir kompatibla när båda parter önskar 

samma utfall. Parterna kan värdera frågorna olika (Dimotakis et al., 2012, s.184) och 

lösningar kan då uppkomma genom att information utväxlas under förhandlingen. Elfenbein 
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et al. (2010, s.1-30) påvisade att de som var bättre på att förhandla också sammankopplades 

med dem som delade med sig av information, vilket resulterade i värdeskapande. Dessa 

individer var också bättre på att förstå motpartens intressen och prioriteringar. De som var bra 

på värdeskapande tenderade att kontrollera flödet av bud genom att lägga fler bud och genom 

att reagera på bud från motparten.  

2.3 Femfaktorteorin ”Big Five”  
Individuella skillnader och personlighetsdrag har varit föremål för forskning under årtionden, 

där en indelning av fem grundläggande karaktärsdrag klassificerats och resulterat i en modell 

“The Big Five” (Costa & McCrae, 2004, s.587, Barrick & Mount, 1991, s.1) även kallad 

femfaktorteorin. Modellen utgör en bred ram för de fem dragen som i sin tur har ett 

motsatsförhållande till varandra (Gosling, Rentfrow & Swann Jr, 2003, s.506, Goldberg, 

1990, s.1217), exempelvis ett extrovert personlighetsdrag kontra ett introvert beteende eller 

personlighetsdrag, som sedan leder till ännu mer utmärkande drag eller aspekter som dragen 

social och utåtriktad. Dessa personlighetsdrag karakteriseras som (Digman, 1990, s.422, 

Rothmann & Coetzer, 2003, s.69); ”openness,” “conscientiousness”, “extraversion”, 

“agreeableness” och “neuroticism”. De mäts via ett test som anses vara standard (McCrae & 

Costa, 2004, s.592), kallat ”NEO Five-Factor Inventory”, (NEO-FFI)”. Testet har visat sig 

vara användbart och har en hög validitet inom olika områden och därigenom fått en stor 

spridning och översatts till olika språk. Det är också till hjälp inom psykologi (Mount & 

Barrick, 1998, s.849) och vid utveckling samt utvärdering av prestationer.  
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Modell 3. Modell över femfaktorteorin (egen). 

 

“Openness” är personlighetsdraget som beskriver en individs öppenhet för nya erfarenheter. 

Det handlar om lyssnandet inåt på de egna känslorna eller en ”intellektuell nyfikenhet” 

(Rothmann & Coetzer 2003, s.69) och önskan om variation och ett icke dömande 

förhållningssätt. Dessa personlighetstyper är öppna för nya idéer och blir rika på erfarenheter, 

de är ofta okonventionella och ifrågasättande och öppna för nya politiska eller sociala idéer 

och har ett estetiskt sinne. De är även fantasifulla (Barrick & Mount 1991, s.5), intelligenta 

och kultiverade. Motsatsen är individer med låg ”openness” (Rothmann & Coetzer 2003, 

s.69) dessa personer är slutna och konventionella i sin framtoning, de är inte roade av 

förändringar utan håller sig gärna med det som är bekant och kommunicerar en något 

avstängd och reserverad känsla. 
  

”Conscientiousness” motsvarar att vara noggrann och samvetsgrann. Individer med detta drag 

har en hög självdisciplin (Rothmann & Coetzer 2003, s.69, Barrick & Mount 1991, s.4), 

vidare så är de ordningsamma, strukturerade, välorganiserade och bestämda med en stark 

vilja. De är även prestationsinriktade och arbetar hårt. Individerna är fokuserade och får saker 

gjorda (Costa Jr, McCrae & Dye, 1991, s.889) och är förknippade med kompetens och 

plikttrogenhet. Individer med ett högt värde av “conscientiousness” kan vara överdrivet petiga 

(Rothmann & Coetzer 2003, s.69), tvångsmässigt perfektionistiska, med större risk att 

utveckla arbetsnarkomani. 
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“Extraversion” innebär att vara positiv och energisk, en annan definition av begreppet är att 

vara utåtriktad. Individer med draget är sociala (Rothmann & Coetzer 2003, s.69, Barrick & 

Mount 1991, s.3), självsäkra och har lätt för att prata och interagera med andra, de är 

bestämda och sällskapliga. Motsatsen det vill säga att ha ett lågt värde av ”extraversion” visar 

på att individen är introvert och med det följer egenskaper (Rothmann & Coetzer 2003, s.69) 

som att vara reserverad och självständig. 

  

“Agreeableness” betyder att individer med draget är (Rothmann & Coetzer 2003, s.69) 

samarbetsvilliga, sympatiska och har en stark empati för sina medmänniskor och en 

grundmurad osjälvisk inställning till sin omvärld. De är redo för att ge sina medmänniskor en 

hjälpande hand och förväntar sig i gengäld samma bemötande tillbaka vid behov av hjälp. 

Personer med draget påverkar sin egen självbild genom sin livsfilosofi och sin sociala attityd. 

Förtroende, anspråkslöshet och rättframhet (Costa Jr et al., 1991, s.888) är andra framträdande 

drag. De är även associerade med att vara flexibla (Barrick & Mount 1991, s.4), artiga, 

förlåtande och toleranta. Motsatsen är individer med ett lågt värde av ”agreeableness”, deras 

beteende visar sig genom att de är egoistiska, skeptiska gentemot andra, tävlings- och 

konkurrensinriktade (Wilson, DeRue, Matta, Howe & Conlon, 2016, s.7) snarare än 

samarbetsvilliga. 

 

“Neuroticism” är ett personlighetsdrag (Barrick & Mount 1991, s.3) där rädsla, ledsamhet och 

nedstämdhet har en framträdande plats. En individ som har ett högt värde är emotionellt 

instabil och har lätt för att oroa sig mycket, är ångestdriven och stressar lätt upp sig, det kan 

visa sig genom osäkerhet och ilska. Motsatsen är en individ med ett lågt värde (Rothmann & 

Coetzer 2003, s.69) som är emotionellt stabil och som klarar av att behålla lugnet i stressade 

situationer. 

2.4 Förhandling kopplat till personlighetsdrag 
Personlighet handlar om individuella skillnader i olika situationer men också om beteenden. 

En effektiv förhandlare (Sharma et al 2013, s.322) kan dra fördel av att finna en motpart som 

är passande genom att ta hänsyn till faktorer som inbegriper vilka förmågor och drag de har. 

Inriktningen inom forskningen har mest varit på oetiska beteenden (DeRue et al., 2009, 

s.1032) som kan leda till att parterna inte litar på varandra, vilket i sin tur resulterar i att 

beteendet under förhandlingen påverkas. Individer skiljer sig åt (Funder, 2009, s.122) både i 
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relation till sig själva och andra, beroende på hur deras livssituation ser ut så beter och känner 

de sig på ett varierande sätt. 

 

 
 

Modell 4. Modell över femfaktorteorin och förhandling (egen). 

Under flera år var forskningen kring personlighetsdrag och dess inverkan på förhandling inte 

aktuell eftersom dåvarande forskning (Barry & Friedman, 1998, s.345, Thompson, 1990, s. 

515, Lewicki & Litterer, 1985, s.276) påvisat få samband. Men åtskilliga studier (Elfenbein 

2015, DeRue et al., 2009, s.1032) har funnit att dessa rön inte stämmer och det finns flera 

studier som har visat att det finns bevis för samband mellan personlighetsdrag och 

förhandling. Inom andra områden finns stöd (Wilson et al., 2016, s.3) för att de personliga 

egenskaperna påverkar arbetsprestationen och motivationen. Sharma et al. (2013, s.322) 

påvisar i sin studie vikten av individuella skillnader vid förhandling och dess utfall. 

  

Förhandling presenterar individer med en paradox (DeRue et al., 2009, s.1032). Å ena sidan 

förväntas individer med hänsyn till sociala normer och formella regler att vara ärliga och 

rättframma under förhandlingar. Å andra sidan blir individer som vilseleder sin motpart ofta 

belönade med mer fördelaktiga uppgörelser. Det är viktigt att nå en balans mellan de egna och 

motpartens intressen för att i förhandlingar underlätta kreativa lösningar, eftersom ett för stort 

fokus på andras intressen (Galinsky, Maddux, Gilin & White, 2008, s.379) kan 

uppmuntra till för stora eftergifter och ett för stort fokus på sitt eget intresse kan leda till 

oresonlighet och växande aggression. Att effektivt reglera sina känslor gör det lättare att 
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bibehålla en samarbetsvillig och problemlösningsfokuserad attityd. Att uttrycka känslor på ett 

strategiskt sätt bidrar till en gemensam högre ekonomisk vinst. Förhandlare kan få eftergifter 

(Schlegel, Mehu, Van Peer & Scherer, 2018, s.7)) genom att kunna hantera sin motparts 

känslor och det i sin tur kan öka den individuella vinningen.  

 

En individs typiska beteende är högst varierande (Fleeson, 2004, s.83) och drag kan inte 

förutses eller påverkas, samtidigt är beteenden över längre tidsperioder stabila. En individ 

varierar beroende av vad denne känner och gör, baserat på den situation som vederbörande 

befinner sig i. Epstein (1979, s.1097) fann i sin studie att det är möjligt att förutse ett 

genomsnittligt beteende, om observationen sker över tid i olika situationer. En individs olika 

beteenden påverkas (Mischel, 2004, s.15-16) både av situationen och andra inblandade i 

kontexten. Personer kan uppfattas som sociala i en privat situation för att i en motsatt 

arbetsrelaterad situation uppfattas som det diametralt motsatta. Enligt DeRue et al. (2009, 

s.890) har förhandlare olika motiv, sociala eller rent egoistiska. Förhandlare med ett starkt 

tävlingsinriktat motiv kommer att försöka maximera sitt eget utfall utan en tanke på 

motparten, medan de förhandlare som har ett socialt motiv har som fokus att maximera 

utfallet både för sig själv och motparten. Den sociala inriktningen kan ha med situationen 

eller med individuella skillnader att göra. Individer med sociala motiv (De Dreu et al., 2000, 

s.889) agerar mer problemlösande och är mindre benägna att hamna i konflikter. De når också 

i en högre utsträckning förhandlingsutfall med gemensam vinning än de med egoistiska 

motiv. Det är mer troligt att de med egoistiska motiv fixerar sig vid värdet som ska delas 

mellan parterna och inte lyckas så bra med problemlösningen. 

  

Förhandling är en känslig upplevelse (Curhan, Elfenbein, & Xu, 2006, s.494) eftersom den 

kan involvera både konfrontation och sårbarhet inför andra som är involverade i 

sammanhanget. Känslor såsom glädje, irritation, överraskning eller intresse påverkar (Curhan 

et al., 2006, Schlegel, Mehu, Van Peer & Scherer, 2018, s.6) överenskommelser och resultat 

av förhandlingar. De skapar också förutsättningar för en bättre psykosocial miljö mellan 

parterna som bidrar till ett ökat förtroende, engagemang eller sympati. Om parterna visar upp 

negativa snarare än positiva känslor (Steinel, Van Kleef & Harinck, 2006, s.363) leder det 

mer sannolikt till en avslutad överenskommelse. Konflikter får fram starka emotionella 

reaktioner som kan påverka de inblandade mycket starkt, det involverar individer i olika 

samhällsskikt dagligen. Sammanfattningsvis menar Steinel et al. (2006, s.363) att det är 

viktigt att förstå att konflikter är laddade med känslor och att det kan påverka utvecklingen 
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och lösningen av dem. Om en motpart reagerar upprört över det bud som erbjudits (Steinel et 

al., 2006, s.363) så kan det leda till ett antagande om att budet är ofördelaktigt, och reciprokt 

kan motparten istället reagera med att visa sig nöjd om en positiv reaktion mottagits. 

 

Ett konstruktivt och vanligt sätt att lösa konflikter på är genom förhandling (Steinel et al., 

2006, s.362). En till synes bra strategi för att forcera fram eftergifter (Steinel et al., 2006, 

s.367) hos motparten är genom ilska. Det är ur ett praktiskt perspektiv viktigt att förstå att 

glädje eller vredesuttryck kan utgöra stora skillnader i vilken effekt det ger i en förhandling 

och beroende av vad som är målet för känslan. Om ilskan är riktad mot en förhandlares 

beteende (Steinel et al., 2006, s.362, s.368) kan det vara lönsamt att uttrycka den men om 

ilskan istället är riktad mot förhandlaren personligen är risken stor att en konkurrensinriktad 

reaktion framkallas hos mottagaren. Elfenbein et al., (2008, s. 1463-1475) menar att dominans 

är mer framträdande hos bättre förhandlare och att det visar sig genom att de pratar mer samt 

mer frekvent säger nej. 

 

För att skaffa sig en god förhandlingsposition i relation till sin motpart finns olika vägar att 

gå. Ett steg är att samla information (Adair & Brett, 2005, s.46) om motpartens intressen 

genom historisk information, gällande hur de agerat över tid. Ett andra steg är genom 

prioriterad direkt information, detta för att kunna välja hur de ska förhålla sig till de olika 

valen som behöver göras vid samverkan med motparten vid en förhandling. På så sätt skaffar 

sig förhandlaren en fördel i relation till andra förhandlare som inte har samma insikt i 

sammanhanget.  

2.4.1 Agreeableness kopplat till förhandling 

Personlighetsdraget ”agreeableness” är associerat till att vara samarbetsvillig och 

förtroendeingivande (Rothmann & Coetzer 2003, s.69, Wilson et al., 2016, s.4) vilket är 

positivt när en kollektiv vinning är det viktigaste. Individer med hög “agreeableness” beskrivs 

(Dimotakis et al., 2012, s.183, Costa & McCrae, 1992, s.15) som älskvärda, osjälviska och 

ivriga att hjälpa andra och vill också bli hjälpta i gengäld. De som har låg “agreeableness” 

(Costa & McCrae, 1992, s.15, Wilson et al., 2016, s.10) tenderar att vara egocentriska, 

skeptiska mot andras intentioner och mer tävlingsinriktade än samarbetsvilliga.   

”Agreeableness” utmärker sig (Amistad et al., 2018, s.437) genom att vara en nyckel till 

förståelsen för samarbete. Vid en förhandlingssituation kan det innebära att en individ inte är 

självcentrerad och inte enbart fokuserad på sina egna intressen (Barry & Friedman, 1998, 
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s.346) detta kan vid distributiva förhandlingar resultera i att individer med personlighetsdraget 

underminerar sina egna behov. 

“Agreeableness” har visat sig påverka förhandlingars utfall (Wilson et al., 2016, s.31-32) 

genom färre konflikter, positiva utvärderingar av den andra parten och att förhandlingar kan ta 

kortare tid. Det har också visat sig att individer med samma grad av draget påverkar hur 

utfallet blir. Om parterna befinner sig på samma nivå av “agreeableness” kan den positiva 

känslan och upplevelsen av förhandlingen maximeras. Individer med hög “agreeableness” kan 

bli påverkade av det första budet (Barry & Friedman, 1998, s.351), den så kallade 

ankareffekten och löper större risk att förlora sin position (Barry & Friedman, 1998, s.345, 

351) efter budet eftersom de har svårt att inte “fastna” i den presenterade utgångspunkten. 

Individer med draget har blivit associerade med tolerans samt att de undviker att argumentera 

och att de inte är fientliga. De anses därför vara mer mottagliga för ankareffekten (Amistad et 

al., 2018, s.438) och riskerar därmed att förlora mark under den initiala fasen. Då dessa 

personer mer sannolikt inte kommer försöka driva igenom sin egen vilja på motparten, så kan 

det bli en svår utmaning för denne att försöka etablera gemensamma intressen. 

Tävlingsinriktade och konkurrensmässiga beteenden återfinns hos individer som har en låg 

nivå av “agreeableness” (Dimotakis et al., 2012, s.184, Rothmann & Coetzer 2003, s.69, 

Wilson et al., 2016. s.7) och dessa personer passar bättre i distributiva förhandlingssituationer. 

I förhandlingar kan situationer uppstå för att skapa samarbete och bilda förtroende mellan 

parterna (Amistad et al., 2018, s.430) men situationer för att hämnas och utnyttja andra kan 

också uppstå. Det beteende som en förhandlare har påverkats av bemötandet från motparten 

(Amistad et al., 2018, s.430). Under förhandlingen kommer parterna bilda sig en uppfattning 

om varandra och detta kommer att påverka det ekonomiska utfallet av förhandlingen.  

Beroende på motpartens personlighet kan “agreeableness” antingen vara en tillgång (Amistad 

et al., 2018, s.437, DeRue et al., 2009, s.1033) eller en börda. En förhandling med en 

utnyttjande motpart (Amistad et al., 2018, s.437), ledde till ett sämre ekonomiskt utfall, 

medan det omvända, med en icke utnyttjande motpart resulterade i ett bättre ekonomiskt 

utfall. Om “agreeableness” är en börda eller en tillgång beror på förhandlingen, dess krav och 

utformning.  

Huruvida en förhandling har en integrativ potential eller inte (Dimotakis et al., 2012, s.184) 

beror på hur väl förhandlarna passar ihop med de krav som finns i förhandlingskontexten. Att 
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vara otrevlig kan resultera i ett högre värde i förhandlingssituationer med utnyttjande 

motparter (Amistad et al., 2018, s.437). Även om personer med draget “agreeableness” verkar 

“dra det kortaste strået” i relation till en utnyttjande motpart så betyder inte det att motparten 

nödvändigtvis vinner på det. Personer med draget verkar även vara mer känsliga (Amistad et 

al., 2018, s.437) för ett antisocialt beteende än andra och agerar om de känner sig utnyttjade 

genom att stänga av, snarare än att “slå tillbaka” mot motparten. 

Vid integrativa förhandlingar har personlighetsdraget en positiv korrelation med egen 

förmåga (Dimotakis et al., 2012, s.184, Amanatullah et al., 2008, s.723) och vid distributiva 

förhandlingar istället en negativ korrelation. Beroende av en förhandlings kontext så finns 

möjlighet (Dimotakis et al., 2012, s.190) att förutse hur individer med hög “agreeableness” 

beter sig och upplever en förhandling.  

2.4.2 Conscientiousness kopplat till förhandling 

De personliga egenskaper som är associerade med ”conscientiousness” (Barry & Friedman., 

1998, s.346) är effektivitet, hövlighet, att ha överseende och att vara tillmötesgående. 

Personer med dessa drag har en benägenhet (Rothmann & Coetzer 2003, s.69) att vara 

prestationsinriktade, noggranna och välplanerade. Dessa förmågor (Barry & Friedman, 1998, 

s.346) bidrar till framgång och bättre och mer fördelaktiga avtal för förhandlare. 

Det råder en övertygelse om att analyser och välplanerade förberedelser (Lim & Murnighan, 

1994, s.158) avsevärt ökar möjligheterna till en framgångsrik förhandling. Förberedelser av 

det första steget i en förhandling reducerar risken att bli negativt påverkad av motpartens 

första bud (Barry & Friedman, 1998, s.348), vilket är av vikt för att kunna stå emot en 

distributiv förhandlingsstrategi. 

2.4.3 Extraversion kopplat till förhandling 
“Extraversion” innebär att en individ är särskilt bra på det individuella samspelet (Costa & 

McCrae, 1992, s.15, Barry & Friedman,1998, s.346) i form av att vara bestämd, sällskaplig 

och inge förtroende. Social kompetens är en resurs (Barry & Friedman, 1998, s.346) och leder 

till fördelaktiga resultat vid informationsutbyte. De personer som har hög “extraversion” blir 

ofta beskrivna (Costa & McCrae, 1992, s.15) som omtyckta och arbetar bra i grupp. Medan 

introverta, de med låg “extraversion” (Wilson et al., 2016, s.10) är reserverade och mer 

självständiga. 
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Förhandlare med hög grad av ”extraversion” har visat sig kunna vara en börda (Barry & 

Friedman, 1998, s.351) och det visade sig när starkt konkurrensutsatta förhandlare med ett 

distributivt förhållningssätt var kutym. Flera undersökningar utfördes för att urskilja mönster 

kring lagda bud, för att hitta utfall som kunde härledas till de personliga egenskaperna i 

anslutning till olika faser av en distributiv förhandling. Det som framkom (Barry & Friedman, 

1998, s.351) vid flera utförda experiment var att individer med draget visade sig svaga i en 

förhandlings tidiga skede, då ankareffekten utgjorde ett presumtivt bekymmer. Det var 

däremot till fördel i den senare delen av förhandlingsfasen då andra strategier var mer 

betydelsefulla. Individer med hög “extraversion” har ofta positiva associationer till integrativa 

förhandlingar (Amistad et al., 2018, s.428) och goda ekonomiska utfall men en negativ 

association till distributiva förhandlingar och deras utfall. 

Med tanke på den mellanmänskliga och sociala kontexten av förhandling förväntas de med 

hög “extraversion” att kunna påverka (Wilson et al., 2016, s.7) de interaktioner som uppstår 

mellan människor. Det bidrar i sin tur till att båda parter får insikt om varandras attityder och 

preferenser gällande vad som är lämpligt. Om parterna vid en förhandling är lika höga eller 

lika låga i “extraversion” och “agreeableness” kan det resultera i (Wilson, et al., 2016, s.9-10) 

kortare förhandlingar, färre konflikter i relationen och mer positiva utvärderingar av den 

andra parten. En positiv association (Sharma et al. 2013, s.303, Amistad et al., 2018, s.428) 

kunde urskiljas till både “extraversion” och “agreeableness” vid förhandlares subjektiva 

resultat.  

2.4.4 Openness och neuroticism kopplat till förhandling 
Individer med personlighetsdraget “openness” kommer med idéer och nya infallsvinklar samt 

är nyfikna och mottagliga. De är också kreativa och fantasifulla (Sharma et al., 2013, s.303). 

Elfenbein (2018, s.9) menar därför att förhandlare med detta personlighetsdrag rimligen borde 

kunna åstadkomma ett mer fördelaktigt gemensamt resultat i en integrativ 

förhandlingskontext. Det beror på att dessa personer är bra på att finna kreativa lösningar 

såväl för dem själva som för motparten. Det har dock inte kunnat påvisas att samband finns 

(Sharma et al., 2013, s.303) mellan förhandlingars utfall och “openness”. Individerna är 

mindre benägna att låsa sig vid ett fastställt värde (Sharma et al. 2013, s.303) och är mer 

inställda på att skapa mervärde för sig själva och andra. Personlighetsdraget associeras starkt 

till ett högre intellekt och intolerans är således inte ett framträdande drag hos dem. 
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Individer med draget “neuroticism” beskrivs (Sharma et al., 2013, s.303) vara emotionellt 

instabila med höga nivåer av ångest, osäkerhet och vånda. De beskrivs även som att de lättare 

upplever negativa känslor, nedstämdhet och rädsla. De reagerar inte så väl på den osäkerhet 

som naturligt följer av en förhandlingsprocess. Sharma et al., (2013, s.303) menar också att de 

kan behöva anstränga sig både för att engagera sig i uppgiften och för att skapa en relation till 

motparten, för att inte skada vare sig relationen eller det ekonomiska utfallet. Även om det 

inte har kunnat påvisas att “neuroticism“ har någon påverkan vid förhandlingar menar 

Elfenbein (2008, s.1463-1475) att dessa individer har en större benägenhet att uppleva 

negativa känslor efter en förhandlingsprocess.  

2.4.5 Distributiv strategi kopplat till personlighetsdrag 
Att argumentera, referera till sin status, vilseleda parterna, prata mer och lämna fler bud är 

beteenden (Elfenbein 2017, s.30) som är kopplade till distributiv förhandlingsstrategi. Den 

distributiva förhandlingsstrategin innebär (Aslani, Ramirez-Marin, Brett, Yao, Semnani-Azad, 

Zhang, Tinsley, Weingart & Adair, 2016, s.1181) att på olika sätt försöka påverka motparten. 

Det görs med olika metoder (Elfenbein, 2010, s.30) för att kunna övertyga motparten, allt från 

hot till att motparten ska känna sympati. “Extraversion” och “agreeableness” har element som 

spelar in vid distributiva förhandlingar (DeRue et al., 2009, s.1033, Barry & Friedman, 1998, 

s.345) men inte vid integrativa förhandlingar. 

  

Personlighet och egen hög ambition kan förutsäga beteenden (Barry & Friedman, 1998, 

s.353) och utfall i distributiva förhandlingar. Individer med låg ambition löper högre risk att 

bli påverkade av sina personlighetsdrag, de faller så att säga offer för dem. Under 

konfliktfyllda distributiva förhandlingar (DeRue et al., 2009, s.891) försöker varje part att 

maximera sina fördelar genom olika handlingar, såsom att undanhålla information, 

manipulera situationer eller vilseleda sin motpart. Det kan också innebära att skapa en 

ofördelaktig uppfattning om sin motpart hos andra och skapa osäkerhet genom överraskningar 

och oförutsägbarhet. Individer med sociala motiv engagerade sig mer (DeRue et al., 2009, 

s.890) i problemlösning och nådde bättre gemensamma utfall än de med egoistiska motiv. 

 

2.4.6 Integrativ strategi kopplad till personlighetsdrag 
Renodlade integrativa förhandlingssituationer är ovanliga (Barry & Friedman, 1998, s.346) 

och i dessa behöver inga konflikter mellan parterna lösas. Förhandlare med en integrativ 
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strategi kan identifiera en motparts underliggande intressen och på så sätt försöka hitta 

ömsesidiga lösningar genom en god kommunikation. De karaktärsdrag som visar sig hos 

integrativa förhandlare är (DeRue et al., 2009, s.891) tillit och öppenhet. Detta har en 

inverkan på förhandlares sociala förmåga och tillvägagångssätt under en förhandling och 

bidrar till att de underliggande intressena framkommer. De integrativa förhandlarna utmärker 

sig genom delaktighet och engagemang och kräver i gengäld detsamma av både motparter och 

sig själva.  

 

Förhandlare som har sociala motiv (DeRue et al., 2009, s.891) utvecklar förtroende, positiva 

attityder och uppfattningar. De deltar även i konstruktiva utbyten av information, lyssnar och 

försöker förstå motpartens perspektiv. Dessa beteenden resulterar i att de mer troligt kommer 

att hitta möjligheter för utbyten och inse integrativa potentialer. Beteenden som används inom 

integrativa strategier (Aslani et al., 2016, s.1181) syftar till att extrahera fakta om intressen, 

parter och prioriteringar. Informationsdelning kommer ur frågor och svar samt påståenden 

som leder till samstämmiga intressen och avvägningar. Parter som delar information får större 

insikt i varandras behov (Aslani et al.2016, s.1186) och kommer troligen att finna 

gemensamma vinster lättare jämfört med förhandlare som har en annan förhandlingskultur, 

där mindre insikt i ömsesidiga behov och informationsdelning är praxis. 

 

2.4.7 Sammanfattande modell över teorin 

 

 
Modell 5. Sammanfattning av teorin (egen). 
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3. Metod  

3.1 Litteraturgenomgång 

Inledningsvis genomförde vi en litteraturgenomgång (Bryman & Bell, 2017, s.124) för att 

skapa oss en uppfattning om tidigare forskning och skaffa nödvändig grundläggande kunskap. 

Med detta som grund kunde problemformuleringen utformas och vi fann också det 

forskningsgap som vi utformat vårt syfte utifrån. Det är av vikt att de resonemang som förs 

stöds av tidigare forskning (Bryman & Bell, 2017, s.115), då det bidrar till uppsatsens 

trovärdighet och stärker resonemangen. Ett kritiskt förhållningssätt till teorin (Bryman & Bell, 

2017, s.117) har funnits i åtanke genom hela denna process. 

  

De artiklar som använts har främst återfunnits via “Google Scholar”, en databas som Google 

erbjuder och som innehåller vetenskapliga artiklar. Även databasen “Academic Search Elite”, 

som finns att tillgå via Högskolan i Gävle, har använts då det inte är att föredra att enbart 

(Bryman & Bell, 2017, s.129-130) använda en sökmotor. Samtliga artiklar har varit “peer 

reviewed” vilket innebär att de blivit granskade av ett antal forskare innan de publicerats. I 

huvudsak har primärkällor använts, då det varit viktigt att det inte funnits något 

tolkningsutrymme. De artiklar som har använts har varit publicerade i främst tidskrifterna: 

“Journal of Research in Personality” och “Journal of Personality and Social Psychology”. Vad 

gäller dessa tidskrifter är de väletablerade och har funnits sedan 1960- respektive 1980-talet. 

Olika sökord har använts, för att förfina sökningarna och för att lättare nå de artiklar som varit 

relevanta. Sökorden som användes var: “negotiation”, “distributive”, “integrative”, “The Big 

Five”, “personality traits”, “individual differences”, “phases”, “initial” “pre-negotiation” och 

“bargaining”. 

3.2 Forskningsansats 
En kvantitativ forskningsmetod användes eftersom den ansågs vara passande med tanke på 

studiens karaktär, som handlar om att mäta samband (Bryman & Bell, 2017, s.170) gällande 

förhandlingsfaser och personlighetsdrag. Mätningar innebär att skillnader kan förklaras 

(Bryman & Bell, 2017, s.169) gällande de variabler som väljs ut och fungerar därför som ett 

verktyg. Fokus var på siffror (Hartman, 1998, s.174, Yin, 2015, s.22) och statistiska analyser 

av våra data. Inom kvantitativa studier beskrivs också kausalitet (Bryman & Bell, 2017, 

s.179) som en viktig del, det är en viktig beståndsdel för att kunna förklara bakomliggande 
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orsaker och samband. Ett annat skäl till vald forskningsmetod är att tiden för att genomföra 

studien har varit snäv, andra metoder har förkastats (Eriksson & Hultman, 2014, s.90) av olika 

skäl då valmöjligheterna begränsats på grund av ekonomiska- såväl som tidsmässiga skäl. 

Studien har en deduktiv ansats vilket betyder att den bygger på teori som sedermera (Bryman 

& Bell, 2017, s.43,45) härleds till observationer, resultat och hypoteser. Ansatsen leder till en 

logisk slutsats (Sohlberg & Sohlberg 2013, s.143) antaget att förutsättningarna är korrekta. 

Studien är kumulativ (Sohlberg & Sohlberg 2013, s.124) eftersom den bygger vidare på 

tidigare forskning inom förhandling (Elfenbein et al., 2017, s.41-43, Elfenbein, 2015, s.133-

135) och individuella skillnader. Den kvantitativa metoden har sin grund i den ontologiska 

(Bryman och Bell 2017, s. 52) inriktning som kallas objektivism. Den innebär att det finns 

sociala omständigheter bestående av yttre fakta som inte kan påverkas. Det finns också en 

strävan att beskriva verkligheten ur ett objektivt perspektiv (Sohlberg & Sohlberg 2013, 

s.109) vilket även var målet med denna studie. Med objektivismen följer även en positivistisk 

utgångspunkt (Bryman & Bell, 2017, s.44, 49) då en förklarande form är central. I och med 

syftets omfattning har två frågeställningar formulerats (Bryman & Bell, 2017, s.30) baserat på 

studiens teoretiska referensram. 

3.3 Population och urval 

3.3.1 Population 
Studien är utförd på ekonomi- och fastighetsmäklarstudenter vid avdelningen för ekonomi på 

Högskolan i Gävle. Vi har i likhet med Elfenbein et al., (2017, s.37) valt vår population 

utifrån att dessa studenter studerar företagsekonomi, då dessa torde besitta 

förhandlingsfärdigheter som är relevanta för studien. De grupper med respondenter som väljs 

ut (Bryman & Bell, 2017, s.191) till en studie är dess population.  

Den totala populationen (Bryman & Bell, 2017, s.191, Trost, 2012, s.25) är cirka 1260 

studenter, fördelat på 900 ekonomistudenter och 360 fastighetsmäklarstudenter. Den totala 

populationen har dock varit svår att fastställa. Enligt Högskolan i Gävle (2019) är dessa aktiva 

studenter men populationen kan även inrymma studenter som har avbrutit sina studier utan att 

meddela högskolan. Ett vanligt problem är svårigheter med att få tillgång till en uppdaterad 

urvalsram (Trost, 2012, s.26), vilket kan handla om att exempelvis ett register inte är 

uppdaterat. En del individer som var inskrivna vid en viss tidpunkt kanske inte längre är 

verksamma medan andra individer som de facto är verksamma inte har registrerats än. 
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Denna problematik finns även för registrering av aktiva studenter på Högskolan i Gävle, 

enligt administrationen (Gävle, 2019). Detta medförde att antalet individer i den population 

som ligger till grund för studien inte är helt tillförlitlig. Trost (2012, s.28) nämner att detta är 

mycket vanligt och menar att ”inga urvalsramar stämmer helt med definitionen av 

populationen”.  

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018, s.103) skiljer på urvalsram och population och 

menar att det finns en skillnad mellan dessa och att de inte alltid överlappar varandra perfekt. 

Det kan vara fråga om en övertäckning som innebär att urvalsramen innehåller för många 

individer som inte hör hemma där. I vår studie är det inte sannolikt att vi har någon 

övertäckning då vi riktat oss specifikt mot eleverna inom företagsekonomi, då dessa genom 

frågealternativen i enkäten om vilket program de går varit obligatorisk att fylla i. Vi har därför 

haft möjlighet att räkna bort de respondenter som svarat “annat” som bortfall. Det kan också 

vara fråga om undertäckning (Djurfeldt et al., 2018, s.103). Med det menas individer som 

borde vara med i registret över inskrivna studenter inom företagsekonomi på Högskolan i 

Gävle men som av olika orsaker inte finns registrerade. 

3.3.2 Urval 
Beträffande urval (Hartman 1998, s.209) är det flera aspekter som är viktiga att ta hänsyn till, 

en av dem är vad som faktiskt är möjligt att kunna realisera. Det gäller vad som är ekonomiskt 

genomförbart (Trost 2012, s.29, Hartman 1998, s.209), tidsåtgången samt om just det urval av 

individer som är önskvärda är tillgängliga. Det urval som använts för studien benämns 

(Bryman & Bell, 2017, s.191) icke slumpmässigt urval.  

När ett urval görs så är det viktigt att kontrollera eventuella (Trost 2012, s.142) tekniska och 

programmeringsmässiga misstag eftersom de kan påverka resultatet. Det är viktigt att urvalet 

är representativt för populationen (Trost 2012, s.29) då den därmed fungerar som en 

förminskning av den. Vårt urval består av totalt 517 studenter från samtliga årskurser i 

företagsekonomi fördelat på fastighetsmäklarstudenter och ekonomistudenter. Att göra ett 

urval (Djurfeldt et al., 2018, s.101) eller ett utvalt prov av en population och genom det dra 

slutsatser som är representativt för hela populationen benämns även för ”statistisk inferens”. 

Det är enligt Trost (2012, s.37) mycket svårt att egentligen fastställa hur stort ett urval ska 

vara för att det ska vara representativt men hävdar att ett större urval är mer fördelaktigt. 



 

24 

3.4 Operationalisering 

3.4.1 Enkätutformning 
Vi har genomfört en undersökning (Bryman & Bell, 2017, s.80-81) med tvärsnittsdesign. Det 

innebär att data samlas in gällande mer än en grupp, med avsikt att generera tillräckligt med 

kvantifierbara data med koppling till flera variabler. Detta har genomförts genom att data 

samlats in från både ekonomer och fastighetsmäklare. Data som samlas in vid en viss tidpunkt 

granskas därefter (Bryman & Bell, 2017, s.81) för att kunna påvisa samband. 

Enkätundersökningar består ofta av en surveyundersökning då enkätundersökningar är ett 

vanligt förekommande sätt att samla in data. En enkät är en samling frågor (Bryman & Bell, 

2017, s.238) eller påståenden som respondenterna ska fylla i på egen hand och sedan lämna in 

till forskaren. Enkäten skapades i ett Google Forms-formulär, som finns att tillgå via Google, 

vilket är ett mycket smidigt och funktionellt verktyg som dessutom är lätt att besvara från en 

dator eller “smartphone”. 

Layouten (Bryman & Bell, 2017, s.244) är betydelsefull, att den upplevs inbjudande och lätt 

att svara på är en fördel. Det är viktigt att betänka hur enkäten utformas, det kan gälla 

huruvida frågorna är (Bryman & Bell, 2017, s.244) horisontellt eller vertikalt presenterade 

men också hur tekniken (Trost 2012, s.142,143) är beskaffad. Vi valde en vertikal layout 

eftersom enkäten i och med det blev lättöverskådlig och lättare kunde användas i en 

“smartphone”. Det är fördelaktigt att försöka använda program och finesser (Trost 2012, 

s.143) som inte är alltför uppdaterade så att så många som möjligt, utan tekniskt “krångel” 

kan svara på enkäten, för att undvika att behöva “ladda ned” ny programvara. Vårt val av 

undersökningsmetod baseras på de fördelar enkätundersökningar har. Bryman och Bell (2017, 

s.238) pekar på flera fördelar, exempelvis att de är lätta och billiga att administrera i och med 

att respondenterna kan nås via internet. Svaren behöver inte heller transkriberas och enkäten 

kan anpassas till respondenterna.  

3.4.2 Frågeformulering 
Enkätfrågorna baserades på både den initiala fasen och förhandlingsfasen. Jang (2016, s.131-

135) presenterar olika beteenden som kan vara framträdande vid de olika faserna, vilket var 

av vikt för vår studie, för att i förlängningen kunna besvara vårt syfte. Vi valde även att 

utforma ett antal extra frågor för att säkerställa att vi skulle erhålla tillräckligt med 

information gällande tillvägagångssätt vid de olika faserna. Anledningen till det var att vi 

ansåg att de frågor som Jang (2016, s.133-135) och Elfenbein et al. (2017, s.57) hade 
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formulerat inte var tillräckligt uttömmande med hänsyn till vårt syfte. Frågorna med koppling 

till den initiala fasen och till förhandlingsfasen resulterade i totalt 23 frågor. När det gäller den 

distributiva och integrativa strategin har vi utgått från Elfenbein et al. (2017, s.57) som 

beskriver specifika beteenden inom förhandling. Med detta som underlag kunde strategifrågor 

formuleras. Dessa delades upp efter typiska distributiva och integrativa tillvägagångssätt, och 

resulterade i totalt 10 frågor som vi bedömde vara tydliga och lättfattliga för våra 

respondenter. 

Det som var avgörande var att kompositionen av frågorna skulle generera den information 

som för syfte och frågeställningar var relevant. Detta kontrollerades både i den teoretiska 

referensramen och med hjälp av en löpande kontakt med handledaren. En förkortad variant av 

ett Big Five Inventory (BFI) test, (Lang, John, Schupp & Wagner, 2011, s.548-567) med 15 

frågor användes, baserad på en svensk version av BFI i översättning av John, O’Donahue och 

Kentle (1991) samt John, Naumann och Soto (2008, s.114-158). En avvägning gjordes 

gällande omfånget av antalet BFI frågor och efter kontakt med vår handledare valdes denna 

reducerade version, för att enkäten inte skulle bli för lång och därmed riskera att inte fullföljas 

eller, alternativt, bli avbruten av respondenterna. Vi valde att utforma enkäten så att den hölls 

anonym, vilket Trost (2012, s.144) belyser som en viktig aspekt att beakta i enkäter. Då vi 

inte efterfrågade mailadresser har vi därmed inte tagit del av någon information personlig 

information gällande respondenterna. Myers�Briggs Type Indicator, MBTI, (Stein & Swan, 

2019, s.1) är en metod som i likhet med femfaktorteorin också handlar om olika 

karaktärsdrag. Dock saknar metoden en vetenskaplig grund. Stein och Swan (2019, s.8) riktar 

stark kritik mot metoden och ifrågasätter dess relevans. Detta menar vi försvarar vårt val av 

ett BFI personlighetstest som upprepade gånger har visat vetenskapligt stöd för dess relevans. 

Då vi inledningsvis informerade om syftet med undersökningen anser vi att 

informationskravet (Bryman & Bell, 2017, s.141) får ses som uppfyllt som. Samtliga 

enkätfrågor var obligatoriska, för att inte riskera att någon fråga skulle förbises. Frågorna var 

dessutom slutna (Bryman & Bell, 2017, s.253) vilket innebär att respondenterna inte har fria 

svarsalternativ utan måste välja av de redan färdigställda svarsalternativen. Anledningen till 

detta är att det underlättar (Bryman & Bell, 2017, s.255) när svaren ska behandlas. Det bidrar 

också till att det blir lättare när svaren ska jämföras, det blir även smidigare för 

respondenterna att besvara enkäten, på så sätt blir tidsvinsten signifikant. Frågorna skrevs 

utan negationer (Bryman & Bell, 2017, s.262, Trost, 2012, s.82), för att undvika 

tolkningsutrymme och för att det är lätt att missförstå frågor med negationer. 
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Enkäten består av totalt 53 frågor (bilaga 1). Fyra av dessa frågor behandlar demografi; kön, 

ålder, var respondenten är uppväxt samt vilket program respondenten studerar. De 

demografiska frågorna placerades i början av enkäten. Dessa frågor användes för att kunna 

särskilja respondenterna. Vi formulerade även en kontrollfråga, för att kunna kontrollera att 

respondenterna (Ejlertsson, 2005, s.26) varit uppmärksamma när de besvarade den. Varje 

enkätfråga, förutom de demografiska, består av svarsalternativ (Bryman & Bell, s.171, Trost 

2012, s.167) enligt en Likertskala (Simms, Zelazny, Williams & Bernstein (2019, s.1). Den 

innehåller olika påståenden med liknande händelser och Likertskala är i vår studie sju-gradig 

(Simms et al., 2019, s.2) mest vanligt förekommande är dock en fem-gradig Likertskala. 

3.4.3 Pilotstudie 
För att kunna urskilja om några av frågorna var svåra att förstå samt hur lång tid det skulle ta 

att genomföra enkäten, lät vi några klasskamrater samt familjemedlemmar genomföra den. 

Det är ett bra verktyg att använda en pilotstudie (Yin, 2015, s.106) för att kunna iordningställa 

en slutlig version. Andra fördelar med en pilotstudie (Bryman & Bell, 2017, s.266) är att 

kunna få vetskap om den ordning som frågorna ställs är lyckosam eller inte samt om 

respondenterna har svårt att bibehålla intresset för att slutföra enkäten. En annan viktig 

funktion (Eriksson och Hultman, 2014, s.103) är att undvika otydligt formulerade frågor. 

Detta resulterade i att två frågor omformulerades och att en fråga togs bort. Med hjälp av den 

tid det tog att genomföra enkäten för dem som var med i pilotstudien, kunde en tidsram 

fastställas och användas i missivbrevet.  

3.4.4 Enkätutskick och påminnelseutskick 

Enkäten skickades ut tillsammans med ett missivbrev (Trost, 2012, s.110-111) och en 

närmare beskrivning av oss samt vårt behov av enkätsvar. Inledningsvis valde vi att enbart 

använda oss av Facebook, för att det är ett smidigt sätt att lätt nå ut till många respondenter 

och för att vi skulle kunna ta emot svaren snabbt. Vi använde oss av Facebookgrupper med 

fastighetsmäklarstudenter och ekonomstudenter som medlemmar från Högskolan i Gävle. Vi 

vände oss även till “Högskolemäklarna i Gävle” samt “Gavlecon”, som har ett stort antal 

medlemmar. Detta resulterade den första dagen i 36 stycken besvarade enkäter, vilket vi 

upplevde var en bra utdelning. Efter den första dagen minskade intresset för enkäten markant 

vilket resulterade i att antalet besvarade enkäter per dag minskade. En nackdel med att 

använda sig av Facebook och andra digitala plattformar är att inlägg snabbt blir inaktuella och 
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hamnar långt ned i flödet och därför inte uppfattas och blir lästa av så många respondenter 

som är önskvärt. 

Därefter valde vi att kontakta studenterna, vad vi ansåg mer direkt, genom att kontakta dem 

via deras skolmailadresser. Till en början vände vi oss till de studenter som är inskrivna via 

Blackboard och skriver C-uppsats inom företagsekonomi. Detta gav en bra utdelning och 

resulterade i totalt 16 enkätsvar. Att använda webbenkäter och därefter skicka påminnelser 

kan enligt Trost (2012, s.143) upplevas som mer “tjatigt” än en påminnelse som skickas som 

vanlig post. Vi valde även att kontakta ansvariga lärare för de kurser som de resterande 

studenterna i åk1-3 just nu läser; Byggnadsteknik, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A och 

Marknadsföring A för åk 1, Fastighetsförmedling B och Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 

för åk 2. Det resulterade i ytterligare 24 enkätsvar. Vi lyckades även få ett kursanslag 

publicerat på Blackboard, med hjälp av en ansvarig lärare för åk 2 i Fastighetsförmedling B. 

Som ett sista steg valde vi att närvara vid en föreläsning i Byggnadsteknik för åk 1, där 

studenterna fick möjlighet att på lektionstid besvara enkäten, detta gav utdelning och 

resulterade i 34 enkätsvar. Vi skickade sedan ut påminnelser i form av mail (Trost, 2012 

s.143) via Blackboard till studenterna och publicerade enkäten på nytt i samma 

Facebookgrupper vilket genererade totalt 14 enkätsvar. Vi hade därefter kontakt med vår 

handledare som ansåg att vi hade nått ett tillräckligt stort antal respondenter med 124 

besvarade enkäter. 

3.4.5 Bortfall  
Det är vanligt förekommande med bortfall (Bryman & Bell, 2017, s.202), särskilt vid 

webbenkäter (Trost, 2012, s.143), eftersom individer inte alltid är benägna att svara på dessa. 

Detta leder till problem i ett flertal länder (Bryman & Bell, 2017, s.202) då det med tiden blir 

allt svårare att få in enkätsvar vid studier. Andra anledningar till bortfall är att mail kan fastna 

i “spam” (Trost, 2012, s.143) men också att mailadresser kan vara felaktiga och att enkäten av 

dessa skäl aldrig når mottagaren. Ett annat vanligt skäl är att individer inte besöker den 

plattform som enkäten är publicerad på.  

Antalet enkätsvar som inkom för studien var totalt 124 till antalet varav 114 var användbara, i 

och med ett bortfall på 10 stycken (se modell 6). För att stärka validiteten av studien användes 

en kontrollfråga som löd; “Detta är en kontrollfråga, välj 4”. Frågan användes för att vi skulle 

kunna avgöra om respondenterna läst igenom frågorna ordentligt och för att kunna identifiera 
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de som snabbt bara fyller i enkäten utan vidare engagemang. De som inte uppmärksammade 

frågan (Ejlertsson, 2005, s.26), räknades som bortfall och togs bort ur undersökningen. I tre 

av enkäterna hade kontrollfrågan fyllts i felaktigt. Resterande sju bortfall gällde de som svarat 

“annat” på frågan “Vad studerar du?”, för att säkerställa att respondenterna enbart var 

studenter inom företagsekonomi på Högskolan i Gävle.  

Modell 6. Modell över svarsfrekvens (egen). 

3.4.6 Omkodning 
För att möjliggöra analyser i statistikprogrammet “Jamovi” (Navarro & Foxcroft, 2019) var vi 

tvungna att bearbeta vårt inkomna underlag och omkoda vissa variabler. Det empiriska 

underlaget var omfattande och det krävdes ett noggrant arbete med att strukturera kodningen 

av svarsmaterialet. Empirin delades in i; demografi, förhandling, som i sin tur delades in i fyra 

underkategorier: distributiv strategi, integrativ strategi, initiala fasen och förhandlingsfasen, 

samt personlighetsdrag enligt “Big Five”-modellen, som delades in i de fem 

underkategorierna “openness”, ”conscientiousness”, “extraversion”, “agreeableness” och 

“neuroticism”. Vi kodade även om en fråga gällande “neuroticism” som i annat fall hade visat 

på ett värde som varit motsatt. För att få en bättre överblick har vi sammanställt en tabell 

(tabell 1). 
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Tabell 1. Tabell av omkodning (egen).  

3.5Analysmetod 

3.5.1 Deskriptiv analys 
En beskrivande analys används för att utforska målgruppen närmare och för att kunna utläsa 

orsaker och samband (Djurfeldt et al., 2018, s.40, Navarro & Foxcroft, 2019, s.74) mellan 

olika variabler. Vi har valt att utforska ålder, kön, typ av utbildning och uppväxtort, då vi 

finner det relevant för att få en helhetsbild av vad som skiljer och enar olika variabler i 

grupperingarna. För att kunna tydliggöra vad våra data faktiskt visar (Navarro & Foxcroft, 

2019, s.60, 74) kommer vi att genomföra en deskriptiv analys för att sedan presentera 

deskriptiv statistik. För att visa tendenser av data finns flera mått att tillgå (Navarro & 

Foxcroft, 2019, s.82). Dessa är medelvärde, median och typvärde (Navarro & Foxcroft, 2019, 

s.62-63). Det finns också varians, som visar spridning av data (Navarro & Foxcroft, 2019, 

s.82) och de mått som används är vidd (som innefattar minimum och maximum), kvartil (som 

innebär tre punkter som delar upp data i fyra lika stora delar) och standardavvikelse (som 

visar hur mycket ett värde avviker från medelvärdet).  
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3.5.2 Korrelationsanalys 
En korrelationsanalys syftar till att finna samband mellan variabler, vilket visar sig i en 

korrelationskoefficient (Bryman & Bell, 2017, s. 175, 343-344), där 0 innebär avsaknad av ett 

samband och 1 innebär ett fullständigt positivt samband mellan variablerna. Ett samband är 

således starkare ju närmare 1 korrelationen kommer och svagare ju närmare 0 den infinner 

sig. Statistisk signifikans innebär nivån av risk (Bryman & Bell, 2017, s.344) som är 

acceptabel vid slutsatsen att ett samband existerar mellan dessa variabler. Olika risknivåer 

finns att utgå ifrån, en nivå på p<0,1, anges “*”med asterisk symbol, som är den högsta 

acceptabla risknivån  (Bryman & Bell, 2017, s.344), p<0,05 som anges  “**” med asterisk 

symboler. Den mest acceptabla nivån och med högst stringens och lägst felmarginal är p<0,01 

och anges med “***”. I vår studie visade resultatet ett flertal relevanta korrelationer med 

p<0,01 “***” och vi valde därför, på inrådan av vår handledare, att genomföra en 

faktoranalys, då en sådan bättre kunde hantera och presentera omfattande datamängd med ett 

stort antal variabler. 

3.5.3 Faktoranalys 
Vid multipla indikatormått (Bryman & Bell, 2017, s.185, Hartman, 1998, s.220) används 

faktoranalys som teknik för att kunna avgöra om det finns grupperingar bland indikatorerna så 

att faktorer bildas. I och med en faktoranalys blir data mer lättöverskådliga och antalet 

variabler kan reduceras. När en Likertskala har använts i en undersökning, används ofta en 

faktoranalys. Faktoranalysen är ett mycket praktiskt instrument (Navarro & Foxcroft, 2019, 

s.427, Trost, 2015, s.169) för att kunna utröna hur variabler kan kopplas till varandra. Det är 

även användbart för att tydliggöra en stor korrelationsanalys som innehåller många variabler 

och därmed (Trost, 2015, s. 169) tydliggör mönster. Detta bidrog till att vi fick en mer 

fördelaktig överblick över våra data. Analysformen beskrivs också som ett betydelsefullt 

verktyg (Williams, Onsman & Brown 2010, s.1) för att förbättra, analysera och utveckla mått 

och skalor. 

Med hjälp av Jamovi (Navarro & Foxcroft, 2019, s.427) har vi utfört faktoranalyser, där ett 

“Kaiser-Meyer-Olkin” test (KMO) och ett ”Bartlett test of Sphericity”, även kallat Bartletts 

test, genomfördes. Vad gäller dessa test finns rekommenderade nivåer som data bör befinna 

sig inom (Williams, Onsman & Brown 2010, s.5) för att kunna avgöra om en faktoranalys kan 

användas eller inte. KMO index ska befinna sig inom 0 - 1, över 0.50 är ett bra värde för en 

faktoranalys. Våra värden visar i den initiala fasen 0,707 och förhandlingsfasen 0,682, (se 
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bilaga 2). Beträffande Bartlett´s test så är signifikansnivån, <0,05. Våra data visade en nivå på 

0,01, vilket är en bra nivå, (se bilaga 2). En vanlig metod är att gränsen för “Eigenvalue” 

(Hayton, Allen & Scarpello, 2004, s.193) ska överstiga 1, för att faktorn ska vara relevant.  

Studiens ”Eigenvalue” beskrivs i tabell 1 och tabell 2. 

     
Tabell 2. Eigenvalue initiala fasen (Jamovi).                         

         
Tabell 3. Eigenvalue förhandlingsfasen (Jamovi). 

3.5.4 Reliabilitetsanalys 
Enligt Bryman och Bell (2017, s.175) är Cronbach´s alpha ett mått som framförallt mäter den 

interna reliabiliteten, vilket i vår studie visar att enkätfrågorna är välkonstruerade och 

välformulerade och därmed relevanta. Cronbach´s alpha bör befinna sig mellan 0,7-0,9 

(Tavakol & Dennik, 2011, s.53-55). Bryman och Bell (2017, s.175) menar att en riktlinje för 

värdet är 0,8, och vår studies Cronbach´s alpha är 0,805, vilket pekar på en hög intern 

reliabilitet.  

 

 
Tabell 4. Reliabilitetanalys (Jamovi). 
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3.6 Kvalitetskriterier 
Det finns flera kvalitetskriterier (Bryman & Bell, 2017, s.68) inom forskning, de som bedöms 

som viktiga är validitet, reliabilitet och replikerbarhet. Eriksson och Hultman (2014, s.113) 

menar att källkvalitén ska vara kopplad till de data som studien visar och ska därigenom leda 

fram till en hög validitet. 

3.6.1 Validitet 
Att lyckas mäta det som studien avser (Trost, 2012, s.63, Djurfeldt et al., 2018, s.104, 

Hartman,1998, s.207) baserat på den teoretiska referensramen och dess relevans, är vad 

validitet handlar om. I studien är en enkätundersökning genomförd med relevanta frågor 

baserade på tidigare studier utförda av prominenta forskare inom området, såsom Elfenbein 

(2015, 2017, 2018) och Jang (2016, 2018). Vi har gjort en replika av deras frågeformuleringar 

dels kring förhandlingsfaser, dels kring personlighetstyper kopplade till förhandling. För att 

säkerställa en så hög giltighet (Trost, 2012, s.63) som möjligt så har vi dessutom utökat 

frågebatteriet med fler frågor baserade på deras studier. För att kunna mäta respondenternas 

personlighetstyper har vi använt det validerade (Lang et al., 2011, s.548-567) 

personlighetstestet “Big Five”. 

 

Till följd av att vi genomförde en pilotundersökning (Djurfeldt et al., 2018, s.105), kunde vi i 

god tid reducera otydliga frågeformuleringar i akt och mening att undvika eventuella 

missuppfattningar. Det förebyggande arbetet är centralt för att skapa en så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt, för vår del var det avgörande då vi fick in innehållsrika svar som 

reflekterar det vi undersöker. Vi menar därför att vår studie har en hög validitet. Enligt 

Djurfeldt et al. (2018, s.104) minimeras därmed risken för systematiska fel. 

  

3.6.2 Reliabilitet  
Tillförlitligheten (Djurfeldt et al., 2018, s.104) i mätningarna är vad reliabilitet avser. Enligt 

Bryman & Bell (2017, s.174) görs skillnad på intern reliabilitet, som avser hur variablerna är 

relaterade till varandra, och interbedömarreliabilitet. Intern reliabilitet går att påvisa med hjälp 

av Cronbach´s Alpha (Tavakol & Dennik, 2011, s.53-55), som beräknar möjliga 

reliabilitetskoefficienter (Bryman & Bell, 2017, s.) det vill säga frågor som slumpmässigt 

delas upp i två grupper och sedan jämförs sinsemellan. Variationen är mellan 0-1 där siffran 
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0,8 anses vara en acceptabel nivå. Vår interna reliabilitet får anses vara hög, då Cronbach´s 

Alpha värde, som tidigare nämnts, visade sig vara 0,805.  

 

En annan beståndsdel som Bryman och Bell (2017, s.174) nämner är interbedömarreliabilitet, 

som innebär att tolkningar inte ska vara subjektiva. Då vi har slutna frågor i enkäten finns 

inget utrymme för detta, eftersom undersökningen genomförs med ett objektivt 

förhållningssätt. Enkätundersökningen med ett standardiserat frågeformulär (Djurfeldt et al., 

2018, s.105) är strikt utformat med förutbestämda påståenden och svarsalternativ enligt en 

Likertskala, vilket medför en hög reliabilitet.  

  

För att lyckas med en stabil mätning (Trost, 2012, s.61) är det viktigt att förutsättningarna är 

samma vare sig det gäller situation eller frågornas utformning och svarsalternativ. Detta 

bygger på olika faktorer där kongruens (Trost, 2012, s.62) syftar till att frågorna mäter det 

som avses. En annan faktor är precision och då är typografin betydelsefull, så att enkäten är 

lättförståelig och därmed lätt besvarad. Objektivitet handlar om att alla data registreras på 

samma sätt. Reliabiliteten får därmed anses vara hög, då detta gjordes omsorgsfullt och 

noggrant och våra data är förhållandevis lättöverskådliga.  

 

Vår undersökning påverkas inte av snabba förändringar och förutsätter att det som mäts inte 

ändras i närtid och vi menar därför att kravet på konstans uppfylls. Andra viktiga aspekter att 

ta i beaktande är att en individs personlighet inte ändras från en dag till en annan, och att 

femfaktorteorin är ett stabilt och väl beprövat mätinstrument. Samtliga nämnda komponenter 

bidrar till en ökad reliabilitet. 

 

3.6.3 Replikerbarhet  
Replikerbarheten av en studie är avgörande då den påverkar validiteten (Bryman & Bell, 

2017, s.181) av dess resultat. Det är centralt att operationaliseringen är pålitlig (Hartman, 

1998, s.207) och att det är möjligt att upprepa. En förutsättning för att göra en replikation 

möjlig (Bryman & Bell, 2017, s.69) är att en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt 

finns väldokumenterad. Vi menar att vår studie har en hög replikerbarhet då vi uttömmande 

har beskrivit vår metod.  

 

Vi har redogjort för population och urval, enkätutformningen finns väl beskriven och vi har 

förklarat både i text och med modeller hur undersökningen är sammansatt och hur 
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operationaliseringen har gått till. Vi har kontinuerligt källhänvisat och utförligt redogjort för 

de val vi gjort och de analyser vi har utfört.  

3.7 Metodkritik  
Valet av metod påverkas av olika anledningar där två (Eriksson & Hultman, 2014, s.91) 

återkommande faktorer är tid och pengar. Dessa skäl påverkade även oss i vårt val av 

undersökning, vi övervägde i planeringsstadiet en “mixed method” (McCusker & Gunaydin, 

2015, s.541), en kombinerad metod. De kvalitativa inslagen hade på sätt kunnat komplettera 

den kvantitativa undersökning som genomfördes. Ett annat tillvägagångssätt hade varit att 

utföra experiment i grupper och på sätt mäta faktiska resultat av förhandlingar. Denna studie 

bygger på självskattning av egenskaper och är därmed begränsad. 

För att nå ut med vår kvantitativa webbenkät beslutade vi oss för att publicera den 

inledningsvis på Facebook och senare distribuera den via mail. En nackdel med att använda 

sig av Facebook och andra digitala plattformar är att inlägg snabbt blir inaktuella och hamnar 

långt ned i flödet och därför inte uppfattas och blir lästa av så många respondenter som är 

önskvärt. Vi har fått en tämligen låg svarsfrekvens på vår webbenkät i relation till urval och 

population. Detta är ett utbrett och känt problem som särskilt (Eriksson & Hultman, 2014, 

s.103) drabbar webbaserade undersökningar. För att höja reliabiliteten hade ett större 

deltagarantal med fördel kunnat användas. Vi har använt ett icke slumpmässigt urval (Bryman 

& Bell, 2017, s.191) vilket tillsammans med svårigheter med att kunna begränsa bortfallet 

(Eriksson & Hultman, 2014, s.91, 102) har medfört att vår studie har varit svår att 

generalisera.  

I planeringsstadiet av vår undersökning arbetade vi utifrån att vi skulle genomföra en, Big 

Five Inventory, BFI-44. Vi insåg dock under tidens gång, när förhandlingsfrågor rörande den 

initiala fasen och förhandlingsfasen samt frågor om integrativa och distributiva strategier 

också skulle prepareras, att enkäten skulle bli orimligt lång med totalt 82 frågor. Vikten av att 

reducera mängden frågor poängterar även Trost (2012, s. 141), vi ville inte riskera 

svarsbortfall då vi insåg att respondenterna inte skulle orka ta sig igenom en så omfattande 

enkät. Vi beslutade då att använda oss av en reducerad Big Five Inventory, BFI-15, (Lang et 

al., 2011, s.548-567) istället. Detta har resulterat i att vi fått begränsad information om 

respondenternas personligheter. Å andra sidan har vi fått inblick i andra delar av deras 

beteende, då samtliga förhandlingsfrågor har kunnat få plats. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Deskriptiv statistik 
I vår studie ingick 114 respondenter från Högskolan i Gävle, av dessa är 64 respondenter från 

fastighetsmäklarprogrammet och 50 respondenter från ekonomprogrammet.  

 
Tabell 5. Descriptives (Jamovi) 

Könsfördelningen bland fastighetsmäklarstudenterna är 41 kvinnor och 23 män och bland 

ekonomstudenterna är det 32 kvinnor och 18 män. 

 
Tabell 6. Könsfördelning, man:0, kvinna:1. Utbildning: fastighetsmäklarstudent 1, ekonomstudent 2. (Jamovi).  
 

Ekonomstudenterna kommer i större utsträckning från en mindre ort medan 

fastighetsmäklarstudenterna i större utsträckning kommer från en större stad. 
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Tabell 7: 1.Mindre ort, 2.Större ort, 3.Mindre stad, 4.Större stad. Utbildning: fastighetsmäklarstudent 1, ekonomstudent 2. 

(Jamovi).  

Åldern varierar mellan de båda programmen och det som är framträdande är att 

fastighetsmäklarstudenterna som grupp är yngre och relativt lika i ålder medan 

ekonomstudenterna som grupp är något äldre och har en större spridning inom åldersspannet.  

 

 

Tabell 8: Utbildning: fastighetsmäklarstudent 1, ekonomstudent 2. (Jamovi).  

4.2 Faktoranalys 
Faktoranalys initiala fasen 
Sammanlagt visar faktor 1-5 i studien totalt 40,8 %, “total variance explained” (tabell 8) och 

visar den procentuella fördelningen för vardera faktor, baserat på varje respondents 

korrelationer gällande initiala förhandlingstillvägagångssätt, personlighetsdrag och 

strategival. Faktor 1: utgör 10,71 %, faktor 2: utgör 9,44 %, faktor 3: utgör 8,36 %, faktor 4: 

utgör 6,48% och faktor 5: utgör 5,85%. Se bilaga 3 för faktoranalys. 
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Tabell 9. Faktorstatistik för faktor 1-5 i initiala fasen, (Jamovi). 

4.2.1 Faktor 1 initiala fasen 

Många av de tillvägagångssätt som är typiska för den initiala fasen har en stark koppling till 

“conscientiousness”. Individerna tenderar att vara effektiva, överseende, artiga och 

tillmötesgående. De är även prestationsinriktade (Rothmann & Coetzer 2003, s.69) och 

noggranna. Dessa egenskaper (Barry & Friedman, 1998, s.346) förbättrar möjligheten till 

framgång och mer fördelaktiga avtal vid förhandling. Förberedelser av främst det första steget 

minskar också risken att bli påverkad negativt (Barry & Friedman, 1998, s.348) av det första 

budet från motparten. 

Respondenterna har dessutom en benägenhet att lägga upp en förhandlingsstrategi för att nå 

sina mål och tar även hänsyn (Jang, 2016, s.131-133) till motpartens intressen och mål. De 

förbereder sig (Jang 2016, s.7) inför en förhandling genom att samla in information (Adair & 

Brett, 2005, s.46) och etablerar regler och tillvägagångssätt. Övertygande argument (Jang, 

2016, s.131-133) förbereds noggrant för att presenteras för motparten. 

De distributiva strategier som visar sig i denna faktor är att individen tar första steget till 

förhandlingssamtal efter att ha “kallpratat” lite med motparten (Elfenbein et al., 2017, s.57) 

och kan också, vid de tillfällen det behövs, referera till sin egen status och position “vet du 

vem jag är?”. Den integrativa strategi som visar sig är att de har en benägenhet att ställa 

frågor (Elfenbein et al., 2017, s.57, Aslani et al.2016, s.1181) till sin motpart. 

4.2.2 Faktor 2 initiala fasen 
Det mest utmärkande draget i denna faktor är “openness” (McCrae & Costa, 1987, s.88), 

vilket innebär att en individ tenderar att vara originell och estetiskt lagd, och troligen 

uppskattar konst (Rothmann & Coetzer 2003, s.69). Dessutom har individerna en livlig fantasi 

(Barrick & Mount 1991, s.5). Det finns också spår av två andra personlighetsdrag, dels 
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“conscientiousness” där strävan efter att utföra ett arbete grundligt (Rothmann & Coetzer 

2003, s.69) återfinns och dels till “agreeableness” som associeras med (Costa Jr et al., 1991, 

s.888) att vara förlåtande.  

I den initiala fasen finns individer som har en benägenhet att hitta kreativa lösningar (Jang, 

2016, s.131-133) för att uppnå gemensamma mål i en förhandling. Andra tillvägagångssätt 

var att försöka övertyga motparten (Jang, 2016, s.10, 131-135) om att förhandling var 

nödvändigt, de försöker också förstå sin motparts känslomässiga inställning (Jang et al., 2018, 

s.321, Jang, 2016, s.7) till en förhandling. De integrativa strategier som utmärker sig är att de 

vill att det ska vara likvärdigt för alla parter (Elfenbein et al., 2017, s.57) under en förhandling 

och att alla ska komma till tals. 

4.2.3 Faktor 3 initiala fasen 
Det personlighetsdrag som framkommer i denna faktor är “agreeableness” som visar sig 

genom att de är omtänksamma (Barrick & Mount 1991, s.4), artiga och vänliga. Vid en 

förhandling kan det betyda att de inte bara fokuserar på sina egna intressen (Barry & 

Friedman, 1998, s.346), de är därmed inte självcentrerade. “Agreeableness ” utmärker sig 

enligt Amistad et al. (2018, s.437) genom att vara en nyckel till förståelsen för samarbete.  

“Agreeableness” påverkar förhandlingars utfall (Wilson et al., 2016, s.31-32). Genom färre 

konflikter och positiva utvärderingar av motparten kan förhandlingar ta kortare tid. Det har 

också visat sig att om parterna befinner sig på samma nivå av “agreeableness” kan den 

positiva känslan av förhandlingen stärkas. Personlighetsdraget kan antingen vara en börda 

(Amistad et al., 2018, s.437, DeRue et al., 2009, s.1033) eller en tillgång beroende på 

förhandlingen. Ett karaktärsdrag som svagt visar sig är “neuroticism” (Barrick & Mount 1991, 

s.3), där vederbörande oroar sig mycket.  

Det drag som visar sig i den initiala förhandlingsfasen är att de tar hänsyn (Jang, 2016, s.131-

133) till motpartens intressen och mål. Gällande strategier är det den integrativa strategin som 

är framträdande och visar sig genom att de tar hänsyn till reaktionerna (Elfenbein et al.,2017, 

s.57) från motparten och att de vill att det ska vara likvärdigt för alla parter under en 

förhandling. De skulle heller inte lura sin motpart (Elfenbein et al., 2017, s.57) vid en 

förhandling. Personer med draget tenderar att vara mer känsliga (Amistad et al., 2018, s.437) 

för ett antisocialt beteende än andra. Om de känner sig utnyttjade skärmar de av sig snarare än 
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att “slå tillbaka” mot motparten. Integrativa förhandlingar korrelerar (Dimotakis et al., 2012, 

s.184, Amanatullah et al., 2008, s.726) positivt med den egna förmågan. 

4.2.4 Faktor 4 initiala fasen 
Det som visar sig i denna faktor är personlighetsdraget “neuroticism”, de oroar (Barrick & 

Mount 1991, s.3, Rothmann & Coetzer, 2003, s.69) sig mycket och är nervösa. Det är ett 

personlighetsdrag (Barrick & Mount 1991, s.3) där ledsamhet, rädsla och nedstämdhet 

synliggörs. En individ med hög “neuroticism” är emotionellt instabil. Vid förhandling 

reagerar de inte så väl på den osäkerhet (Sharma et al., (2013, s.303) som naturligt följer av en 

förhandlingsprocess. Dessa individer tenderar att lättare erfara negativa känslor (Elfenbein, 

2008, s.1463-1475) efter en förhandlingsprocess. 

4.2.5 Faktor 5 initiala fasen 
Det visade sig att “extraversion” framkom först i denna faktor, här visar sig dock samtliga 

karakteristiska drag för “extraversion”. Dessa personer som har höga värden av draget blir 

ofta beskrivna (Costa & McCrae, 1992, s.15) som omtyckta och arbetar bra i grupp. De är 

utåtriktade (Rothmann & Coetzer 2003, s. 69, Barrick & Mount 1991, s.3), sociala samt 

pratsamma. De förväntas även ha inverkan på de interaktioner (Wilson et al., 2016, s.9-10) 

som uppstår mellan människor, med tanke på förhandlingens mellanmänskliga och sociala 

kontext. Detta resulterar i att de får insikt om den andra partens inställningar om vad som 

känns passande. Introverta, de med låg “extraversion” (Wilson et al., 2016, s.10), är 

självständiga och reserverade. 

4.2.6 Sammanfattning faktoranalys initiala fasen 
De resultat som visat sig i faktoranalysen gällande den initiala fasen ger information om hur 

en förhandlare går tillväga och vilka förhandlingsätt de föredrar. Det framgår också vilka 

personlighetstyper som utmärker sig och vilka strategier de ägnar sig åt i fasen.  

I de första två faktorerna visar sig de olika tillvägagångssätten och det som tydligast 

framkommer är att förhandlarna i faktor 1 lägger upp en förhandlingsstrategi för att nå sina 

mål. De tenderar även att sätta upp mål och prioriteringar inför förhandling tätt följt av att de 

är måna om att förbereda sig inför en förhandling. Endast ett personlighetsdrag visar sig i 

faktor 1 och det är “conscientiousness” vilket innebär att de är effektiva. Det som också visar 

sig är att de är mer distributiva än integrativa i det att de tar första steget till 

förhandlingssamtal. De refererar också till sin egen status “vet du vem jag är?”.  
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I faktor 2 utmärker sig “openness” med att de är originella, tätt följt av de har en livlig fantasi. 

Ett tillvägagångssätt som är vanligt för dessa individer är att de tenderar att hitta kreativa 

lösningar för att uppnå gemensamma mål i en förhandling. De hänger sig åt integrativa 

strategier genom att det ska vara likvärt och alla ska komma till tals. I faktor 3 visar sig 

“agreeableness” med karaktärsdraget att de är omtänksamma och artiga, det enda initiala 

tillvägagångssättet som framkommer är att de visar hänsyn till motpartens intressen och mål. 

De strategier som visar sig är integrativa och de vill att det ska vara likvärdigt för alla samt tar 

hänsyn till motpartens reaktioner. Det som framkommer i faktor 4 är personlighetsdraget 

“neuroticism” och i faktor 5 visar sig draget “extraversion”. 

 
4.3 Faktoranalys förhandlingsfasen 

Sammanlagt visar faktor 1-5 i studien totalt 37,9 %, “total variance explained” (tabell 9) och 

visar den procentuella fördelningen i vardera faktor, baserat på varje respondents 

korrelationer gällande förhandlingsfasens tillvägagångssätt, deras personlighetsdrag samt 

strategival. Faktor 1: utgör 10,42 %, faktor 2: utgör 9,03 %, faktor 3: utgör 8,05 %, faktor 4: 

utgör 5,21% och faktor 5: utgör 5,23%. Se bilaga 4 för faktoranalys. 

 

 
Tabell 10. Faktorstatistik för faktor 1-5 i förhandlingsfasen (Jamovi). 

4.3.1 Faktor 1 förhandlingsfasen 

“Agreeableness” visar sig i denna faktor och karaktärsdraget innebär att individerna är 

omtänksamma (Rothmann & Coetzer 2003, s.69) och vänliga. De beskrivs även som 

sympatiska (Costa Jr et al., 1991, s.888), samarbetsvilliga, flexibla och rättframma. Amistad 

et al. (2018, s.437) menar att det bidrar till förståelse mellan parterna vid samarbeten. I olika 

förhandlingssituationer kan draget visa sig genom att personen inte bara fokuserar (Barry & 

Friedman, 1998, s.346) på sina egna intressen. Personlighetsdraget påverkar förhandlingars 

utfall (Wilson et al., 2016, s.31-32) och visar sig genom positiva utvärderingar av motparten, 
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färre konflikter och genom att förhandlingarna kan gå snabbt. Individerna tenderar (Barry & 

Friedman, 1998, s.351) att bli påverkade av det första budet. Ett annat personlighetsdrag som 

framkommit i denna faktor är “conscientiousness”, (Barry & Friedman, 1998, s.346) som 

visar sig genom att respondenterna är effektiva. 

I förhandlingsfasen framkommer att respondenterna arbetar för goda relationer (Jang, 2016, s. 

133-135) mellan parterna. De vill även skapa och upprätthålla en positiv stämning (Jang, 

2016, s.133-135) under en förhandling och lyssnar noggrant för att förstå vad motparten vill 

säga. De lägger inte heller tid på att hitta fel (Jang, 2016, s.133-135) hos sin motpart. Det 

framkommer också önskemål om att alla parter ska komma till tals innan det första budet 

läggs vid en förhandling. Kommunikationen har en viktig och central roll (Barry & Friedman, 

1998, s.348) och bidrar till att underliggande intressen framkommer. Detta kan resultera i att 

parterna lättare kan lita (Amistad et al., 2018, s.437, DeRue et al., 2009, s.1035, Van Lange 

1999, s.337) på varandra. 

Majoriteten av de strategier som används är integrativa och visas genom att de tar hänsyn till 

reaktionerna (Elfenbein et al., 2017, s.57) från motparten och vill att det ska vara likvärdigt 

för alla parter. De skulle inte heller lura (Elfenbein et al., 2017, s.57) sin motpart. Integrativa 

förhandlingar innebär att värdeskapande är i fokus mellan parterna (Weingand et al., 2003, 

s.6, Schoop, 2004, s.190, Amanatullah et al., 2008, s.725) och att parterna avser att skapa en 

överenskommelse. 

4.3.2 Faktor 2 förhandlingsfasen 

Faktorns mest framträdande personlighetsdrag är “conscientiousness” vilket visar sig genom 

att individerna gör saker på ett effektivt sätt och inte är lata. De är inte neurotiska och behåller 

lugnet i spända situationer och blir heller inte nervösa. Personer med detta drag karakteriseras 

(Rothmann & Coetzer 2003, s. 69, Barrick & Mount 1991, s.4) av att de är strukturerade och 

har en stark vilja. Dessa individer beskrivs som effektiva (Barry & Friedman, 1998, s.346) 

och tillmötesgående. De bidrar till framgång genom fördelaktiga avtal vid förhandling. De 

beskrivs även som väl förberedda och organiserade, vilket ökar möjligheterna (Lim & 

Murnighan,1994, s.158) till en lyckad förhandling.  

I förhandlingsfasen framträder följande; de försöker ta så mycket som möjligt av det skapade 

värdet under en förhandling (Jang, 2016, s.133-135) och de använder strategier (Thompson, 

1990, s.516) för att övertyga motparten. De tenderar även att lägga det första budet (Jang, 
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2016, s.7), som kan vara extremt fördelaktigt för dem själva. De ställer frågor för att upptäcka 

(Jang, 2016, s.133-135) motpartens underliggande intressen.  

De förhandlingsstrategier som visar sig är distributiva. Respondenterna tenderar att ta första 

steget till förhandlingssamtal (Elfenbein et al., 2017, s.57) efter att först ha “kallpratat” och de 

diskuterar även med sin motpart. Den integrativa strategin som framkom är att de ställer 

frågor (Elfenbein et al., 2017, s.57) till motparten vid en förhandling. 

4.3.3 Faktor 3 förhandlingsfasen 

“Openness” visar sig i denna faktor genom att de är originella (Rothmann & Coetzer 2003, 

s.69), har en livlig fantasi (Barrick & Mount, 1991, s.5) och uppskattar konst. Även två andra 

personlighetsdrag visar sig; “agreeableness” genom att vara förlåtande (Barrick & Mount 

1991, s.4) och “conscientiousness” genom att de utför ett arbete (Rothmann & Coetzer 2003, 

s.69) grundligt. 

Förhandlingsfasens metoder framkommer genom att en positiv stämning (Jang, 2016, s.133-

135) skapas och upprätthålls under en förhandling. Förhandlaren lyssnar (Jang, 2016, s.7) 

också noggrant för att förstå vad motparten vill säga och försöker även att upptäcka 

motpartens (Jang, 2016, s.133-135) underliggande intressen genom att ställa frågor. De 

försöker även att formulera en lösning (Olekalns & Smith, 2003, s.102) på uppkomna 

problem i samråd med motparten. 

Integrativa strategier som visar sig är att de föredrar att det ska vara likvärdigt (Elfenbein et 

al., 2017, s.57) för alla parter under en förhandling samt att de vill att alla parterna ska komma 

till tals innan det första budet läggs. Den distributiva strategin som framkom var att de har en 

benägenhet att erbjuda ett enda bud (Elfenbein et al., 2017, s.57); “take it or leave it”. 

4.3.4 Faktor 4 förhandlingsfasen 

Denna faktor innehar samtliga neurotiska drag som innefattar att de oroar (Barrick & Mount 

1991, s.3, Rothmann & Coetzer, 2003, s.69) sig mycket och är nervösa och inte behåller 

lugnet i stressade situationer. I en förhandlingsprocess, där osäkerhet är en naturlig del 

(Sharma et al., 2013, s.303), trivs inte emotionellt instabila individer. Ett annat 

personlighetsdrag som mycket vagt visar sig i faktorn är “extraversion” (Rothmann & Coetzer 

2003, s.69, Barrick & Mount 1991, s.3) och det enda drag som fått genomslagskraft är att 

individerna är pratsamma. 
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I förhandlingsfasen tenderar individerna att låta sina känslor styra (Jang, 2016, s.133-135) på 

vilket sätt de genomför förhandlingen. Andra svaga indikationer i faktorn visar på att de vid 

förhandling tenderar att lägga ett första bud som är extremt fördelaktigt (Jang, 2016, s.133-

135) för dem själva.  

4.3.5 Faktor 5 förhandlingsfasen 

Personlighetsdraget “extraversion” är genomgående i denna faktor och de utmärkande dragen 

är att de är utåtriktade (Rothmann & Coetzer 2003, s. 69, Barrick & Mount 1991, s.3), sociala 

och pratsamma. Detta har en inverkan på samspelet mellan människor (Wilson et al., 2016, 

s.9-10) och förbättrar den sociala kontexten av en förhandling. De beskrivs även som 

sällskapliga och arbetar bra i grupp (Costa & McCrae, 1992, s.15).  

4.3.6 Sammanfattning faktoranalys förhandlingsfasen 
Resultaten som visat sig i faktoranalysen för förhandlingsfasen upplyser om vilka 

tillvägagångssätt en förhandlare föredrar. Det framgår också vilka strategier som de använder 

samt vilka personlighetstyper som är mest framträdande i de olika faktorerna. 

 

I faktor 1 är personlighetsdraget “agreeableness” mest framträdande i det att de är 

omtänksamma, sedan följer tillvägagångssättet att de arbetar för goda relationer mellan 

parterna nu och i framtiden. De skapar och upprätthåller en positiv stämning under en 

förhandling, andra tillvägagångssätt som framkommer är att de lyssnar noggrant på 

motparten. Den strategi som har genomslagskraft i denna faktor är den integrativa, där det är 

centralt att de tar hänsyn till sin motparts reaktioner, det ska vara likvärdigt för alla och alla 

ska komma till tals.  

 

I faktor 2 framträder personlighetsdraget “conscientiousness“ genom att de är effektiva vid en 

förhandling. De har en distributiv förhandlingsstrategi, då de tar första steget till ett 

förhandlingssamtal och att de tenderar att diskutera med sin motpart. De tillvägagångssätt 

som främst framkommer är att de försöker ta så mycket som möjligt av det skapade värdet 

och att de tenderar att lägga ett första bud som är extremt fördelaktigt för dem själva.  

 

I faktor 3 är personlighetsdraget “openness” mest framträdande, vidare har de en integrativ 

strategi där det är viktigt att det ska vara likvärdigt för alla parter samt att alla parter ska 

komma till tals innan det första budet läggs. Ett tillvägagångssätt som är märkbart är att de 
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formulerar en lösning på ett problem som uppkommit i samråd med motparten. I faktor 4 har 

personlighetsdraget “neuroticism” en central plats och tillvägagångssättet vid förhandling är 

att känslorna får styra samt att de tenderar att lägga ett bud som är extremt fördelaktigt för 

dem själva. I faktor 5 återfinns personlighetsdraget “extraversion” som innebär att individen 

är utåtriktad och social. 

5. Diskussion 
Ett område med relativt begränsad forskning är personlighetsdrag kopplat till de olika 

förhandlingsfaserna. I vår studie har vi jämfört och analyserat förhandlingsfaser gällande 

personlighetsdrag och strategier, baserat på ett forskningsgap uttryckt av Elfenbein et al., 

(2017). Med syftet som grund formulerades två frågeställningar; Hur förhåller sig de olika 

personlighetsdragen enligt femfaktorteorin till den initiala fasen och förhandlingsfasen samt 

hur kan integrativ och distributiv förhandlingsstrategi kopplas till den initiala fasen och 

förhandlingsfasen? 

 

Tidigare studier (Elfenbein 2015, Elfenbein 2010, Elfenbein 2017, Sharma et al., 2013, s.322, 

DeRue et al., 2009, s.1032) har kunnat påvisa individuella skillnader vid förhandling och dess 

utfall, vilket även konstaterats inom andra fält som arbetsprestation (Wilson et al., 2016, s.3), 

även om det också finns en del forskare (Barry & Friedman, 1998, s.345, Thompson, 1990, 

s.515, Lewicki & Litterer, 1985, s.276) inom förhandling som menar att individens påverkan 

vid en förhandling är svår att bevisa. Vi menar i likhet med Elfenbein att en individs 

karaktärsdrag har en inverkan under förhandlingsprocessen och dess olika faser, vilket i 

förlängningen kan resultera i olika utfall beroende på vilka individer som är delaktiga i 

processen. Förhandlingar innehåller strategier; integrativa eller distributiva (Barry & 

Friedman, 1998, s.348) eller en kombination (Dimotakis et al., 2012, s.184, Amistad et al., 

2018, s.437) av de båda, och beskrivs som viktiga “kärnaktiviteter” (Elfenbein et al 2010, 

s.5). Vi menar att även om dessa inte behöver vara uttalade, går det genom förhandlarens 

olika beteenden att utläsa vilka som används. Beroende på vilka strategier som används bidrar 

de till olika fokusområden och utfall av förhandlingen, relationsbyggande, samarbete, eller det 

motsatta - att kräva värde och ett mer tävlingsinriktat beteende.  
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5.1 Centrala faktorer i den initiala fasen och förhandlingsfasen  
Efter att ha analyserat variabler i den initiala fasen och jämfört dem med förhandlingsfasen, 

har både likheter och skillnader kunnat utläsas, detta har resulterat i tre förhandlingsprofiler i 

vardera fas med sinsemellan olika beståndsdelar.  

 

De mest dominerande personlighetsdragen och strategierna som visade sig i samtliga faktorer 

var i faktor 1 initiala fasen och faktor 2 i förhandlingsfasen, personlighetsdraget 

“conscientiousness”. Strategierna som används i faserna var både integrativa och distributiva 

men främst distributiva. Faktor 2 i initiala fasen och faktor 3 i förhandlingsfasen består av 

personlighetsdraget “openness” och enbart integrativa strategier förekommer. I faktor 3 i 

initiala fasen och faktor 1 i förhandlingsfasen återfinns “agreeableness” och även i denna 

faktor är det enkom integrativa strategier som visar sig.  

 

5.2 Framträdande personlighetsdrag och strategier i faserna  
Att “conscientiousness” visar sig vara framträdande i den initiala fasen anser vi vara föga 

förvånande, då detta personlighetsdrag i enlighet med Barry och Friedman (1998, s.346) 

bidrar till både framgång och mer fördelaktiga avtal. Eftersom dessa individer trivs bäst i 

denna fas av förhandling, menar vi att de procedurer i form av förberedelser, 

informationsinsamling och planering av strategier som hör fasen till överensstämmer med 

deras karaktärsdrag. Även Lim och Murnighan (1994, s.158) understryker vikten av 

välplanerade förberedelser då de är övertygade om att det ökar möjligheterna till en 

framgångsrik förhandling.  

 

I studien framkom ett överraskande resultat då “openness” visade ett starkt utfall i 

kombination med den integrativa strategin. Enligt Elfenbein (2018, s.9) borde dessa individer 

rimligen kunna åstadkomma ett mer fördelaktigt gemensamt resultat i en integrativ 

förhandlingskontext. Dock har inga samband kunnat påvisas enligt Sharma et al. (2013, s.303) 

mellan förhandlingars utfall och “openness”. Vår studies resultat har i enlighet med, det som 

Elfenbein (2018, s.9) förutspådde, visat att individer med draget “openness” har en given plats 

i förhandlingssituationer med integrativa strategier.  

 

Studien har i enlighet med tidigare forskning också kunnat bevisa att “agreeableness” är ett 

dominerande personlighetsdrag inom förhandling. Detta resultat styrks av Wilson et al. (2016, 
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s.31-32) forskning som visade att de påverkar förhandlingars utfall genom färre konflikter, att 

förhandlingar får en tidsvinst och positiva utvärderingar av motparten. Eftersom forskningen 

visar att förhandlingsparter trivs väl i sällskap av dessa individer i och med deras fokus på att 

skapa förtroende och välbefinnande, förväntade vi oss att individerna skulle ha ett starkare 

genomslag vid förhandlingar än vad som framkom. Det forskningen visar är att det kan finnas 

både för- och nackdelar som följer med “agreeableness”, Amistad et al. (2018, s.437) och 

DeRue et al. (2009, s.1033) menar att “agreeableness” kan vara en börda eller en tillgång 

beroende på förhandlingen, dess krav och utformning. Vi tror att en individ med draget bidrar 

till en god atmosfär vid förhandlingar. 

I en förenklad beskrivning av strategiernas koppling till förhandlingsfaserna kan vi konstatera 

att “conscientiousness” nästan uteslutande har distributiva inslag i båda faserna, den 

integrativa strategin visar enbart svaga tendenser. Den integrativa strategin visade sig ha mest 

genomslagskraft i både “agreeableness” och “openness”. Men som tidigare forskning (Barry 

& Friedman, 1998, s.348) visat så är förhandlingssituationer sällan enkom distributiva eller 

integrativa, vanligt förekommande är en blandning av de båda. Det vi kan urskilja från våra 

resultat i den initiala fasen är att det enbart förekommer integrativa strategier tillsammans 

med “agreeableness” och “openness”. Det är enbart i förhandlingsfasen som en blandning av 

strategierna ger utslag.  

Följaktligen anser vi att personer med draget “conscientiousness” som har ett distributivt 

tillvägagångssätt i den initiala fasen inte är förvånande, eftersom fokus för dessa individer är 

att komma vidare i förhandlingsprocessen, samt att struktur och planering följer tidsplan. Det 

är inte heller överraskande att strategin också används i förhandlingsfasen, då den är ett av 

flera tillvägagångssätt för att försöka nå en överenskommelse.  

5.3 Sammanfattande diskussion  
Det som är påtagligt i studien är att det förekommer såväl likheter som skillnader i 

förhandlingsfaserna. Syftet med studien, att analysera hur olika personlighetsdrag förhåller sig 

till förhandlingsfaser och strategier, har med hjälp av efterföljande frågeställningar som 

formulerats besvarats.  

Den första frågeställningen var1. Hur förhåller sig olika personlighetstyper till den initiala 

fasen och förhandlingsfasen?: Resultaten som har framkommit, visar att samma framträdande 
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personlighetsdrag finns i båda faserna, dessa är “conscientiousness”, “openness” och 

“agreeableness”. Det som skiljer dem åt är ordningsföljden. 

Den andra frågeställningen var, Hur kan olika personlighetstyper i den initiala fasen och 

förhandlingsfasen kopplas till integrativ och distributiv förhandlingsstrategi? Våra resultat 

visar att den initiala fasen i synnerhet består av integrativa strategier, medan det i 

förhandlingsfasen finns tendenser av distributiva strategier. Det är främst “conscientiousness” 

som kan sammankopplas med den distributiva strategin och det gäller både i den initiala fasen 

och i förhandlingsfasen. ”Openness” skiljer sig något i de olika faserna och visar i den initiala 

fasen endast integrativa tendenser. Däremot återfinns en knappt märkbar tendens till 

distributiv strategi i förhandlingsfasen tillsammans med det mest framstående strategin som är 

integrativ. 

 

  

 
Modell 7. Utvecklad modell efter resultat (egen).  
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6. Slutsats 

6.1 Uppsatsens teoretiska bidrag 
Studien tog sitt avstamp i ett forskningsgap uttryckt av Elfenbein et al., (2017, s.41-42). Då 

syftet och frågeställningar blivit besvarade, har vi därmed bidragit till forskningen inom 

förhandling kopplat till personlighetsdrag. Vår studie bekräftar den forskning som finns inom 

ämnet och även vi har funnit bevis för att “agreeableness” och “conscientiousness” är 

betydande personlighetsdrag inom området.  

Vi vill även framföra de nya fynd vi erhållit i och med studien och den empiriska 

undersökning som har utförts. Vi har funnit stöd för att personlighetsdraget “openness” är 

framträdande inom förhandling. Det har inte visat sig vara ett betydande personlighetsdrag i 

förhandling i tidigare forskning.  

 

Vi har funnit stöd för att både den initiala fasen och förhandlingsfasen kan kopplas samman 

med såväl integrativ som distributiv strategi. Vi har också sett att “conscientiousness” kan 

anknytas till distributiv strategi. I och med dessa fynd medverkar vi också till teoretiska 

bidrag till företagsekonomi som ämne. 

6.2 Uppsatsens praktiska bidrag 

Det är avgörande i en förhandlingssituation att rätt individer är på plats vid rätt tillfälle. För 

att lyckas i en förhandlingsprocess som kan vara komplex är det viktigt att identifiera de 

behov som behöver fyllas i de olika situationerna, detta medför att kunskap om vilka 

personlighetstyper som passar för just denna situation är en konkurrensfördel. Även om 

samtliga personlighetstyper förekommer i bägge förhandlingsfaserna, så visar studien att vissa 

personlighetstyper har en mer optimal genomslagskraft i olika faser. Dessa kunskaper är bra 

att nyttja och kan exempelvis gå att implementera på ett förhandlingsteam, där en uppdelning 

av förhandlare kan göras utefter de båda förhandlingsfaserna. På så sätt används de styrkor 

som finns inom förhandlingsteamet på bästa sätt. Studien har inte utförts i en specifik bransch 

men resultaten kan användas i de många situationer där förhandlingar äger rum. Det bidrar till 

en medvetenhet som i förlängningen kan mynna ut i spetskompetens. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 

• Studiens respondenter har varit begränsade i antalet, att utföra en mer omfattande 

undersökning tror vi skulle bidra till en fördjupad kunskap inom olika branscher.  

• För att kunna bidra till ökad kunskap inom förhandling och dess faser skulle en 

jämförelse mellan erfarna förhandlare gentemot studenter inom företagsekonomi vara 

givande. 

• Det skulle även vara intressant att låta en experimentgrupp utföra förhandlingar och 

låta dem genomföra en BFI-44. Det skulle möjliggöra en jämförelse av deras 

självskattade uppfattning baserat på BFI-44 med resultatet av förhandlingarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 

Enkät 
 
Demografiska frågor 
Kön 
Ålder 
Uppväxt i 
Vad studerar du?  

Samtliga frågor nedan inleds på samma sätt: “Jag ser mig själv som någon som…” 

1. Distributiva frågor: 
1. tenderar att diskutera med min motpart vid en förhandling. 
2. tenderar att referera till min egen status och position (“vet du vem jag är”). 
3. tenderar att lura min motpart vid en förhandling. 
4. tenderar att efter kallprat tar första steget till förhandlingssamtal. 
5. tenderar att erbjuda ett enda bud- (“take it or leave it”). 

2. Integrativa frågor: 
1. vill att det ska vara likvärdigt för alla parter under en förhandling. 
2. tenderar att ställa frågor till min motpart vid en förhandling  
3. tenderar att ta hänsyn till reaktionerna från motparten  
4. vill att alla parterna ska komma till tals innan det första budet läggs vid en förhandling. 
5. tenderar att lämna flera bud för att kunna komma överens. 

3. Initiala fasen: 
1. tenderar att ta hänsyn till motpartens intressen och mål.  
2. tenderar att hitta kreativa lösningar för att uppnå gemensamma mål i en förhandling. 
3. tenderar att övertyga motparten om att förhandling är nödvändigt. 
4. tenderar att förbereda övertygande argument att kunna presentera för motparten. 
5. tenderar att lägga upp en förhandlingsstrategi för att nå mina mål. 
6. tenderar att samla in information om förhandlingen. 
7. tenderar att etablera regler och tillvägagångssätt för förhandlingen.  
8. tenderar du att försöka förstå min motparts känslomässiga inställning till en förhandling. 
9. tenderar att sätta upp mål och prioriteringar inför en förhandling. 
10. tenderar att förbereda mig inför en förhandling. 

4. Förhandlingsfasen 
1. tenderar att försöka upptäcka motpartens underliggande intressen genom att ställa frågor.  
2. tenderar att undvika att förolämpa motparten genom att lägga extrema bud. 
3. tenderar att skapa och upprätthålla en positiv stämning under en förhandling. 
4. tenderar att arbeta för goda relationer mellan parterna nu och i framtiden.  
5. tenderar att lyssna noggrant för att förstå vad motparten vill säga. 
6. tenderar att lägga ett första bud som är extremt fördelaktigt för mig själv. 
7. tenderar att använda strategier för att övertyga motparten.  
8. tenderar att försöka ta så mycket som möjligt av det skapade värdet under en förhandling. 
9. tenderar att lägga tid på att hitta fel hos min motpart. 
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10. tenderar att låta mina känslor styra på vilket sätt jag förhandlar.  
11. tenderar att lägga första budet. 
12. tenderar att formulera en lösning på uppkomna problem i samråd med min motpart. 
13. tenderar att formulera en lista med frågor att förhandla om. 

Personlighet 
1. N- tenderar att oroa sig mycket  
2. N- lätt blir nervös 
3. N- behåller lugnet i spända situationer 
4. E-är pratsam 
5. E- är utåtriktad och social 
6. E- tenderar att vara reserverad 
7. O- tenderar att vara originell och kommer med nya idéer 
8. O- uppskattar konst, estetiska upplevelser 
9. O- tenderar att ha en livlig fantasi 
10. A- ibland är oförskämd mot andra 
11. A- tenderar att av naturen vara förlåtande 
12. A- är omtänksam och vänlig i princip mot alla 
13. C- tenderar att utföra ett jobb grundligt 
14. C- tenderar att vara lat 
15. C- gör saker på ett effektivt sätt 
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Bilaga 2. Bartlett´s test 

                
Tabell 11 studiens initiala fas (Jamovi).                         Tabell 12 studiens förhandlingsfas (Jamovi). 
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Bilaga 3. Faktoranalys initiala fasen 
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Bilaga 4. Faktoranalys förhandlingsfasen 
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Bilaga 5. Reliabilitetsanalys 

 

 


