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Sammanfattning 

Titel: Kunskapsvarians vid förhandlingar -en studie om hur kunskapsvarians påverkar 

förankringseffekten vid förhandlingar 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Patrik Jogedal och Alexander Engström 

Handledare: Lars-Johan Åge och Jonas Molin  

Datum: 2016-05-31 

 

Syfte: Denna uppsats behandlar en undermedveten kognitiv bias vilken benämns som ”anchoring 

effect” eller förankringseffekten. Effekten uppenbaras då människor tenderar att lägga för mycket 

tillit till den första informationen som görs tillgänglig vid olika typer av beslutsfattande. Teoriramen 

för detta forskningsområde är tämligen utbredd med drygt 40 år av studier som på senare tid börjat 

undersöka förankringseffektens påverkan vid förhandlingar. Dessutom finns utbredda 

konstateranden för att betydande kunskap inte lindrar effekten i någon större omfattning. Däremot 

föreligger bristande forskningsslutsatser kring hur kunskapsvarians vid förhandlingar  påverkar 

förankringseffekten. Till följd av detta avser studien att undersöka nedanstående syfte: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förankringseffekten påverkar utfallet i 

en förhandlingssituation, när kunskapsvarians råder mellan parterna gällande det 

aktuella förhandlingsområdet. 

Metod: I studien genomfördes ett experiment med totalt 44 deltaganden. Experimenten utgjordes 

av prisförhandlingar gällande en fiktiv bostad, där varje enskild deltagare fick genomgå två 

förhandlingar vardera. Den första förhandlingen avsåg en lägenhetsförsäljning och den andra en 

villaförsäljning där parterna agerade säljare respektive köpare. I experimentgruppen förelåg det 

kunskapsvarians då tredjeårsstudenter från fastighetsmäklarprogrammet mötte studenter med 

annan utbildningsbakgrund. I kontrollgruppen ställdes motsatsvis deltagare från samma utbildning 

mot varandra för att skapa mindre skillnader i kunskap beträffande det aktuella 

förhandlingsområdet. 

 



 
 

Resultat & slutsats: Resultatet i denna studie tyder på att deltagare vars kunskap stod dem till 

förfogande, alstrat förmånligare överenskommelser i jämförelse med deltagare med låg 

kunskapsnivå. Detta trots att deltagarna vars kunskapsnivå var låg, erhållit fördelen av 

förankringseffekten då de fick lägga det första budet. Resultatet indikerar därmed att 

förankringseffekten kan lindras till följd av kunskapsvarians vid förhandlingar. 

Förslag till vidare forskning: Vidare forskning bör utgå från liknande förhandlingsexperiment där 

forskaren i första hand eftersträvar att generera större kunskapsskillnader mellan parterna i 

förhandlingen. En större omfattning av denna studie torde således resultera i ökade statistiska 

klarheter vilket torde vara gynnsamt för det aktuella forskningsområdet.  

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag är att forskningsresultaten tyder på en lindring av 

förankringseffekten vid kunskapsvarians inom förhandlingar. Detta till skillnad från tidigare studier 

där olika kunskapnivåer inte visats ha någon större betydelse. I och med att ingen tidigare studie 

undersökt detta förhållande har denna studie lyckats identifiera ett tydligt forskningsgap som 

bidragits till. 

Nyckelord: Förankringseffekten, förhandling, första bud, förankringspunkt, kunskapsvarians, 

referenspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Knowledge variance and negotiations  -a study about how knowledge variance affects the 

anchoring effect within negotiations 

Level: Final assignment for Bachelor´s Degree in Business Administration 

Author: Patrik Jogedal and Alexander Engström 

Supervisor: Lars-Johan Åge and Jonas Molin 

Date: 2016-05-31 

Aim: This paper is about a subconscious cognitive bias referred to as "Anchoring Effect". The effect 

is revealed by the fact that people tend to put too much trust in the first information that is made 

available in different types of decision-making situations. The theory framework for this research 

area is fairly widespread with over 40 years of studies, and lately the research has begun examining 

the anchoring effect in different types of negotiation dyads. In addition, there are widespread 

findings that significant knowledge does not mitigate the effect in any notable degree. However, 

there is a lack of research findings regarding how differences in knowledge within negotiations 

might affect the anchoring effect. Therefore, this study intends to investigate the following: 

“The purpose of this study is to investigate how the anchoring effect is affecting the 

outcome of a negotiation, when the parties have different levels of knowledge 

regarding the negotiated area.” 

Method: This study has conducted an experiment with a total of 44 participants. The experiments 

have involved simulated price negotiations regarding a condominium and a residence property. 

Each participant performed two negotiations each, one for respective dwelling place. In the 

experimental group, there was a difference in knowledge when third year students from a real 

estate brokering program negotiated with students from other programs. In contradistinction to the 

experimental group, the control group included students with similar education background in order 

to create minor knowledge differences within the negotiated area. 

Result & Conclusion: The result of this study shows undeniably that the experiment participants 

with greater knowledge have generated more favourable agreements, compared to the participants 

with lower relevant knowledge. Even though the participants with lower knowledge had the 



 
 

advantage of presenting the initial offer in the experimental group. Thus, a mitigation of the 

anchoring effect has been identified as a result of differences in knowledge within the negotiations.  

Further research: Further research should be based on similar negotiation experiments with focus 

on creating greater differences in knowledge between the participants. This in combination with a 

larger replica of our study should enable increased statistical clarities with fruitful outcomes in this 

research field. 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution of our study is primarily the fact that the 

anchoring effect tends to be mitigated by variance in knowledge within negotiations. Considering 

that no previous studies have examined this before, we argue that a clear research gap have been 

identified and that our findings has contributed to the theoretical framework. 

Key word: Anchoring effect, negotiation, initial offers, anchor point, knowledge variance, reference 

point. 
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1. Inledning 

I denna inledande del av studien redogörs förankringseffektens översiktliga karaktärsdrag för 

att sedan belysa det forskningsgap som studien ämnar undersöka. Därtill behandlas även 

syfte, avgränsning och disposition. 

1.1 Bakgrund 

Människor ställs ständigt inför stora som små förhandlingssituationer i det vardagliga livet. 

Allt från diskussioner med familj och vänner till jobbrelaterade förhandlingar. Oavsett 

förhandlingens omfattning eller karaktär kommer någon av parterna förr eller senare att 

framföra ett första bud som motparten ska förhålla sig till. Det första budet leder antingen till 

accept, eller att personen i fråga svarar med ett motbud. I det här skedet finns stora 

möjligheter att påverka motparten till fördel för sig själv. Tänk dig makten att i förväg kunna 

förutse hur förhandlingsförloppet ska fortskrida genom att styra över motpartens 

invändningar, samtidigt som denne är omedveten om vad som försiggår. Detta är i viss mån 

möjligt med hjälp av en undermedveten kognitiv bias vid namn ”Anchoring effect” eller på 

svenska, förankringseffekten (Galinsky & Mussweiler, 2001). 

Förankringseffekten kan enklast definieras som människans tendens att lägga för mycket 

fokus på ett första informationsintryck (Wilson, Houston, Etling & Brekke, 1996). Denna effekt 

är ett fenomenen som är förhållandevis enkel att demonstrera. Detta har även gjorts i 

åtskilliga vetenskapliga studier, men forskare finner det däremot väldigt svårt att förklara hur 

effekten framstår (Strack & Mussweiler, 1997). De första att introducera förankringseffekten 

var Amos Tversky och Daniel Kahneman, (1974) som forskade inom den kognitiva psykologin. 

Ett klassiskt experiment de utförde var att två deltagargrupper ombads göra en numerisk 

uppskattning. Den första gruppen tilldelades en ekvation där siffrorna visades i stigande 

ordning (1x2x3x4x5x6x7x8) medan den andra fick se ekvationen i fallande ordning 

(8x7x6x5x4x3x2x1). För att inkludera en osäkerhetsfaktor i experimentet visades 

sifferföljderna enbart i 5 sekunder, därefter ombads deltagarna i de olika grupperna att 

uppskatta summan av ekvationen. Trots att summan är densamma för båda sifferföljderna 

visade det sig att den stigande sifferföljden bringat en betydligt lägre medeluppskattning (512) 

av svaret, i jämförelse med den fallande sifferföljden (2250). Tversky och Kahneman (1974) 
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visar här att de deltagande tydligt influerats av den första siffran de sett (nummer 1 eller 8), 

vilket kom att definieras som en förankringspunkt.  

Vidare utvecklar Tversky och Kahneman (1974) även förankringseffekten genom att påvisa en 

så kallad ”jämförande förankring”. I detta experiment ombads deltagare att uppskatta hur 

många procent av länderna i Förenta Nationerna (FN) som är afrikanska. Uppskattningen 

gjordes i förhållande till ett ”lyckohjul” som slumpmässigt visade ett nummer mellan 1-100. 

Resultatet konstaterade att deltagarna influerades av de givna talen även denna gång, trots 

att dessa var irrelevant i sammanhanget. Här sker således en jämförandeprocess till skillnad 

från experimentet dessförinnan, vilket påvisar olika typer av omedvetet beslutsfattande 

(Tversky & Kahneman, 1974). Senare forskning har även belyst ytterligare en dimension inom 

förankringseffekten. Wilson et al. (1996) menar att förankringspunkter även har inverkan trots 

att de är desinformativa. Med andra ord påverkas en person även undermedvetet på ett 

djupare plan av effekten, oavsett om själva förankringsvärdet är relevant för uppgiften eller 

inte.  

Av stycket ovan framgår grunderna beträffande förankringseffektens påverkansgrader när det 

kommer till beslutsfattande. Figur ett illustrerar vidare hur ett beslutsförlopp kan se ut där 

punkterna A och B kan representeras av exempelvis nummer ett och åtta i Tversky och 

Kahnemans (1974) undersökning gällande numerisk uppskattning. Dessa siffror fungerar 

således som förankringspunkter, där förankringspunkt A (nummer ett i Tversky och 

Kahnemans experiment från 1974) genererat en lägre uppskattning i förhållande till 

förankringspunkt B (nummer åtta i Tversky och Kahnemans experiment från 1974). Vid 

uppskattningsmoment där någon form av förankringseffekt närvarar kommer således 

förankringspunkterna att påverka den slutgiltiga uppskattningen. Förhållandet mellan 

startpunkten och den slutgiltiga bedömningen kommer nedan att benämnas som 

justeringsprocessen.  

 

Figur 1. Justeringsprocessen (egen) 
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1.2 Problematisering 

Som ovan nämnt uppdagas förankringseffekten främst vid numeriska uppskattningar när viss 

osäkerhet råder gällande det efterfrågade värdet, men enligt Jacowitz och Kahneman (1995) 

förekommer förankringar även vid fler situationer. Detta får även stöd av  Epley och Gilovich 

(2001) som belyser skillnaden mellan tillhandahållna- och självgenererade 

förankringspunkter. I Tverskys och Kahnemans studie från 1974 tillhandahålls  

förankringsvariabler vid summeringsexperimentet samt lyckohjulsexperimentet. Trots att 

detta resultat tydligt visar en förankringseffekt, menar Epley och Gilovich (2001) att 

självgenererade förankringspunkter mer distinkt belyser själva justeringsprocessen mellan 

förankringspunkten och det slutgiltiga svaret. De påstår att när människor som utifrån 

allmänbildning själv fastställer en förankringspunkt att förhålla sig till, leder detta till en mer 

påtaglig justeringsprocess.  

En fråga som exemplifierar detta är ”What is the freezing point of vodka?”. Respondenten vet 

förmodligen att vatten fryser vid minusgrader men är tämligen osäker på hur kallt det måste 

vara för att vodka ska frysa (Epley & Gilovich, 2001, s.395). Självgenererade 

förankringspunkter ses därför ofta som felaktiga från första början, vilket medför en större 

justering till skillnad från externt tillhandahållna förankringspunkter. De tillhandahållna 

förankringspunkterna upplevs mer trovärdiga i brist på kunskap enligt Epley och Gilovich 

(2001). Justeringsprocessen från ett initialt presenterat informationsvärde till en slutgiltig 

uppskattning kan således komma att variera beroende på om förankringspunkterna är 

självgenererade eller tillhandahållna. 

Ytterligare en form av tillhandahållna förankringspunkter är de som enbart uppdagas visuellt. 

En nyligen publicerad studie av Langeborg och Eriksson (2016) bidrar nämligen ytterligare till 

förankringseffektens utbredning. De kan bland annat fastställa att förankringseffekten visar 

fortsatt varaktighet trots visuella indikationer på det korrekta svaret. I studien visades 

nämligen bilder på utomstående personer när respondenter ombads uppskatta ålder, samt 

bilder på glasbehållare innehållandes olika ting vid antalsuppskattning. Utöver detta 

tillhandahölls höga såväl som låga förankringsvärden (i form av föreslagna värden) beroende 

på vilken testgrupp respondenten tillhörde. De uppskattningar som gjordes visade sig inte 

influeras av de visuella stimuli bilderna som visats, men desto mer påverkades 
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respondenterna av de förankringsvärden som presenterades. Visuella stimulis tycks således 

inte ha någon lindrande inverkan på förankringseffekten (Langeborg och Eriksson, 2016). 

Med hänsyn till de konstateranden som hittills gjorts är det således svårt att undkomma 

förankringseffektens påverkan, inte minst med tanke på dess undermedvetna inflytande. 

Northcraft och Neale (1987) beprövade redan år 1987 om kunskap kan lindra 

förankringseffekten. De studerade effekten genom en studie där aktiva fastighetsmäklare och 

vanliga lekmän ställdes inför en bostad vars värde skulle uppskattas. Till sin hjälp fick 

deltagarna ta del av samma informationsblankett innehållandes bland annat ett 

förankringsvärde, därtill visades även bostaden för de deltagande på plats. Resultatet tyder 

på att båda parter influerats av det tillhandahållna förankringsvärdet (Northcraft & Neale, 

1987). Kunskapsnivån har således enbart en smärre betydelse när det kommer till 

förankringens påverkan. Dessa resultat har även fått stöd av senare forskning där expertis i 

form av tidigare yrkeserfarenheter ställts inför förankringseffekten. Dessa resultat visar också 

att kunskap inte lindrar påverkansgraden av  effekten på experimentdeltagarna (Englich & 

Mussweiler, 2001; Englich, Mussweiler & Strack, 2006). 

Som tidigare anspelats i bakgrunden till arbetet, råder även förankringseffektens påverkan 

under förhandlingssituationer. Utifrån ett förhandlingsmässigt perspektiv förklarar nämligen 

Galinsky och Mussweiler (2001) förankringseffektens positiva följder av att lägga det första 

budet i en förhandlingsprocess. Detta visar att båda kan utsättas för effekten i positiv samt 

negativ mening, beroende på vem som väljer att lägga det första budet. Inom förhandlingar 

finns således stora möjligheter att i ett tidigt skede få ett övertag. Det är dock inte alltid som 

en part kan välja att framföra det första budet, vilket indirekt gör att personen i fråga startar 

i underläge. Trots förankringseffektens robusta effekt menar Galinsky och Mussweiler (2001) 

att den ändå kan lindras genom att lägga fokus på motpartens BATNA (best alternative to a 

negotiated agreement), reservationspris (sämsta tänkbara utfall) eller sitt eget 

förhoppningspris (bästa tänkbara utfall). Dessa resultat möjliggör därför att 

förankringseffekten inte bara kan användas offensivt, utan att rätt fokus kan fungera som en 

defensiv tillgång. 

Inom förhandlingar råder det således ingen tvekan om att ett första bud är en stor fördel för 

kommande överenskommelser (Kristensen & Gärling, 1997b; Galinsky & Mussweiler, 2001; 
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Krause, Terpend & Petersen, 2006). Flertalet forskare har därtill konstaterat att kunskap inte 

utesluter en undermedveten påverkan av förankringseffekten (Englich & Mussweiler, 2001; 

Englich et al., 2006; Northcraft & Neale, 1987). Indirekt betyder detta att exempelvis rutin och 

erfarenheter inte nödvändigtvis ger ett offensivt skydd. Beträffande de forskningsresultat som 

denna studie utgått från, är det därtill snarare regel än undantag att olika kunskapsnivåer 

gällande de deltagande inte definieras (se tabell 1).Till följd av detta finns inte heller någon 

existerande forskning kring hur förankringseffekten påverkar överenskommelser vid 

förhandlingar, där kunskapsvarians råder mellan parterna. Med tanke på att kunskap har en 

så pass central roll vid olika typer av förhandlingar krävs således vidare forskning för 

fastställandet av förankringseffektens påverkan under rådande kunskapsvarians vid 

förhandlingssituationer. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förankringseffekten påverkar utfallet i en 

förhandlingssituation, när kunskapsvarians råder mellan parterna gällande det aktuella 

förhandlingsområdet.  

1.4 Avgränsning 

I denna studie avgränsas experimentet till studenter vid Högskolan i Gävle. Då studiens syfte 

rör förankringseffekten vid förhandlingssituationer kan resultatet däremot komma att bli 

applicerbart på grupper utöver denna population. Inte minst med tanke på att 

förankringseffekten främst påverkar undermedvetet vilket argumenterar för att resultaten 

inte nödvändigtvis begränsas till enbart studenter. 

1.5 Disposition 

I det inledande teoriavsnittet återfinns en grundlig genomgång gällande aktuella studier 

rörande förankringseffekten. Till att börja med redogörs för existerande principer och 

grundförutsättningar beträffande förankringseffekten. Därefter redogörs för hur 

förankringseffekten fungerar inom förhandlingar. Denna del följs av studiens metodavsnitt där 

forskningsdesigner som använts vid framställandet av det empiriska materialet presenteras. I 

studiens fjärde kapitel behandlas resultaten från de experiment som utförts, för att sedermera 

analysera dessa med hjälp av SPSS och Excel. I studiens avslutande del återfinns summerande 

slutsatser samt förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 

I det här avsnittet presenteras en grundläggande redogörelse för rådande forskningsram 

beträffande förankringseffekten. Inledningsvis beskrivs de teoretiska utgångspunkterna inom 

förankringseffekten. Därefter behandlas förankringseffektens påverkan vid olika 

kunskapsförfaranden med avseende på förhandlingssituationer. 

2.1 Grundläggande teorier inom förankringsforskningen 

Inom forskning rörande förankringseffekten återfinns flertalet teorier och förhållningssätt 

som på ett eller annat sätt strävar efter att förklara förankringseffektens uppkomst. Det råder 

skilda synsätt på vad som kan anses vara viktigt vid studier av effekten, vilket med andra ord 

gör att vissa motsättningar råder mellan teoriernas ståndpunkter. Här återfinns även olika 

synsätt gällande såväl frågeställningar vid utformandet av experimentella designer, som de 

yttre påverkansfaktorer som kan ge upphov till missvisande forskningsresultat. 

2.1.1 Social Implications Theory 

Social Implications Theory  anser att förankring uppstår främst genom social kontakt. Detta 

innebär att människor tar till sig förankringspunkter med anledning av tilltro till den som 

tillhandahåller informationen (Epley & Gilovich, 2001). Det vill säga att informationen inte 

skulle presenteras om den inte var av relevans. Det råder ingen tvekan om att denna teori till 

viss del kan förklara förankringseffekten, då motparter som yttrar en startpunkt ger 

incitament till att denna är att beakta vid kommande uppskattningar (Jacowitz & Kahneman, 

1995). Det förekommer dock brister i teori. Det finns exempelvis ingen anledning att blint lita 

på motparten när det kommer till förhandlingar, inte heller kan teorin appliceras på studier 

som innefattar slumpmässiga moment (Orr & Guthrie, 2005).  

2.1.2  Conversational Inferences 

Denna teori påminner till viss del om Social Implications Theory. Respondenter influeras av 

konversationer vilka äger rum inför själva uppskattningsmomentet. En sådan konversation kan 

exempelvis utspela sig mellan respondenten och personen som genomför experimentet eller 

undersökningen (Schwarz, 1994). I och med dessa samtal utgår respondenten från de givna 

förankringsvärden som presenteras, och relevansen av värdet anses vara hög då 

tillhandahållaren uppfattas som kunnig inom området (Mussweiler & Strack, 1999). Således 
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menar Mussweiler och Strack (1999) att forskningsresultat kan vara missvisande i de fall 

förankringspunkten har direkt koppling till det efterfrågade uppskattningsvärdet.  

2.1.3 Insufficient Adjustment Theory 

En av de mest kända teorierna är den som Tverskys och Kahnemans (1974) studie präglats av. 

Teorin gör gällande att förankringseffekten framkommer genom bristfälliga justeringar i 

förhållande till förankringspunkten. Med justering syftar forskare till det övervägande som 

människor gör vid försök att uppskatta ett så korrekt svar som möjligt. Chapman och Johnson 

(2002) menar att människor först fokuserar på själva förankringspunkten, för att sedan göra 

bristfälliga justeringar mot ett uppskattat värde. På grund av rådande osäkerhet som 

framförallt visas i Tverskys och Kahnemans (1974) experiment gällande numerisk 

uppskattning, justerar människor mot förankringspunkten. Även denna teori kan motbevisas. 

Englich och Mussweiler (2001) undersökning visar nämligen att trots betydande expertis inom 

ett visst område, så påverkar förankringseffekten. Detta betyder att förankring även är 

tillämplig på situationer där osäkerhet inte är en bidragande påverkansfaktor. 

2.1.4 Numeric Priming Theory 

Numeric Priming Theory bygger framförallt på en undermedveten process där människor 

influeras av en första numerisk förankringspunkt, oavsett dess relevans. Wilson, Houston, 

Etling och Brekke (1996) har påvisat detta i sin studie där respondenter påverkas av irrelevanta 

förankringspunkter. Detta trots att respondenterna blivit förvarnade gällande 

förankringseffektens påverkan. Resultatet får även stöd av Thorsteinson, Breier, Atwell, 

Hamilton och Privette (2008) som även de visat att förankring sker trots irrelevanta 

förankringspunkter. Dessa studier kan därtill konstatera att förankringseffekten inte blir lika 

tydlig om den givna förankringspunkten inte är direkt hänförlig till det värde som ska 

uppskattas. Detta visas tydligt i Strack och Mussweilers (1997) studie när studenter delas in i 

två olika grupper. Den ena gruppen uppmanades uppskatta höjden och den andra gruppen 

skulle uppskatta bredden på stadsporten Brandenburger Tor i Berlin. Dessförinnan hade 

respondenterna låtits göra en uppskattning genom att besvara om de trodde att 

Brandenburger Tor var högre eller lägre än 150 meter (högt förankringsvärde) alternativt 25 

meter (lågt förankringsvärde). Inga förankringsvärden gavs för bredden. Förankringseffekten 

visade sig kraftfull så länge det var samma dimension, det vill säga i den grupp som 

uppskattade höjden. I den grupp som skulle bedöma bredden var effekten nästan obefintlig. 
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Deltagarna såg således inte relevans i jämförelsen mellan bredden och höjden (Strack & 

Mussweiler, 1997). 

2.1.5 Information Accessibility Theory 

Den kanske vanligaste teorin är enligt Orr och Guthrie (2005) Information Accessibility Theory, 

vilken kan ses som en berikad version av Numeric Priming Theory. Inom denna teori återfinns 

relevant information i de förankringspunkter som ges, som exempelvis höjd, bredd eller ålder 

som också fungerar som ett potentiellt svar (Jacowitz & Kahneman, 1995). I och med att 

personen i fråga lagt märke till förankringspunkten på egen hand, sker nu antingen en 

undermedveten eller medveten bedömning av dess relevans i förhållande till en kommande 

uppskattning. Enligt Strack och Mussweiler (1997) fungerar detta som en hypotestestande 

strategi som kan leda till vidare inverkan på personens beslutsfattande. Ett citat från Strack 

och Mussweiler (1997, pp.444-445) påvisar teorins ståndpunkt: 

”Unlike in other judgmental heuristics, there exists no better, systematic way to solve 

the problem. Even under optimal circumstances, judges will use the most accessible 

evidence. Moreover, because the biasing information is not provided by an 

environmental source but is generated by judges themselves, participants may not be 

aware of the contaminating influence and may fail to engage in correction.” 

Strack och Mussweiler (1997) menar alltså att förankringspunkter som personer tar till sig, 

trots irrelevans, påverkar beslutsfattandet. Detta med anledning av att de bevisligen använder 

sig av den mest tillgängliga informationen för den aktuella uppskattningen/uppgiften som ska 

lösas. Undermedvetet väljer således människor att använda sig av första bästa information 

trots att denna kan innebära felaktiga uppskattningar. 

 

Figur 2. Teoriöversikt (egen) 
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Sammanfattningsvis kan ovan nämnda teorier inom förankringsforskningen kategoriseras i tre 

underrubriker (se figur 2). Sociala faktorer är hänförliga till att förankringspunkters 

påverkansgrad kan styras utifrån sociala aspekter som exempelvis tilltro till motparten. 

Numeriska faktorer syftar till att numeriska förankringspunkter har stor genomslagskraft när 

uppskattningsuppgiften i fråga präglas av osäkerhet gällande svaret som efterfrågas. Den sista 

kategorin kan i viss mån appliceras på de andra teorierna med tanke på att denna menar att 

människor tenderar att påverkas av den mest lättillgängliga informationen som finns tillhanda 

för de uppskattningsmoment som efterfrågas. 

2.2 Genrer och frågeformuleranden 

2.2.1 Allmänbildning 

Utifrån ovan nämnda teorier har forskare studerat och bevisat förankringseffektens 

utbredning vid beslutsfattande i olika situationer. Dessa studier kan följaktligen kategoriseras 

genom olika genrer som har ursprung i skilda frågeställningar. När det kommer till 

allmänbildande frågeställningar ombes respondenter att uppskatta saker som de enkelt kan 

relatera till. Epley och Gilovich (2001) ställer bland annat frågan ”When was Washington 

elected president?” till respondenter. Här vet de flesta att USA självständighetsförklarades år 

1776, vilket då fungerar som en självgenererad förankringspunkt vilken sedermera står som 

grund för respondenternas slutgiltiga uppskattning. McElroy och Dowd (2007) har även de en 

liknande forskningsdesign där respondenter ombads att uppskatta längden på 

Mississippifloden utifrån givna förankringspunkter som tillhandahölls innan 

uppskattningsmomentet. 

2.2.2 Uppskattningsmomentet 

Den tydligaste illustrationen innefattandes ett uppskattningsmoment är återigen Tverskys och 

Kahnemans (1974) studie gällande numerisk uppskattning vilken presenterats tidigare. 

Ytterligare ett exempel där forskaren använder sig av uppskattningsbaserade frågeställningar 

är Chapman och Johnson (1999) som bett respondenter uppskatta hur troligt det är att 

amerikanska trupper kommer sändas till före detta Jugoslavien inom det närmsta året. Här 

tillhandahålls således uppskattningsramar till deltagarna att förhålla sig till. Ytterligare en 

studie som använder sig av uppskattningar har gjorts av Langeborg och Eriksson (2016). 

Skillnaden i denna studie är att stimulis ges i form av visuell karaktär genom bilder som 

respondenterna baserar sina uppskattningar utifrån. 
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2.2.3 Värderingar/köpbeslut 

Under denna genre ligger fokus på att respondenter ska värdera olika saker. I en studie utförd 

av Mussweiler, Strack och Pfeiffer (2000) uppmanas exempelvis bilmekaniker att värdera en 

bil utifrån givna premisser. Ariely, Loewenstein och Prelec (2003) undersöker vidare 

deltagares ”willingness-to-pay”, det vill säga till vilket pris de kan tänka sig att köpa olika 

produkter. Gemensamt för ovan nämnda genrer vad gäller frågeformulering är att de fortsatt 

påvisat förankringseffektens robusta influerande på människors undermedvetna 

beslutsfattanden. Samtliga resultat stämmer sålunda överens med Tverskys och Kahnemans 

(1974) ursprungliga studie. 

2.3 Irrelevanta förankringspunkter 

Förankringspunkter kan som sagt vara självgenererade (Epley & Gilovich, 2001) eller 

tillhandahållna (Strack & Mussweiler, 1997). Gemensamt för dem båda är dess fortsatt starka 

effekt på människors beslutsfattande. Vad dessa studier också har gemensamt med större 

delen av förankringsforskningen är att forskaren tillkallar deltagares uppmärksamhet till själva 

förankringspunkten vilket kan ses som en svaghet gällande resultatens trovärdighet (Critcher 

& Gilovich, 2008). Om experimentdeltagandes uppmärksamhet påkallas i för stor grad finns 

risk att de i enlighet med exempelvis Social Implications Theory påverkas av 

förankringspunkten av fel anledning.  

En studie av Critcher och Gilovich (2008) kan däremot bevisa att förankringseffekten kvarstår 

när förankringspunkterna är mer ”oskyldigt” presenterade för respondenten, vilket inte kan 

ge upphov till förvrängda forskningsresultat. Detta gjordes genom tre studier där den första 

studien visar att respondenter uppskattar en fotbollsspelares kommande prestation högre, 

om denne har ett högt nummer på sin matchtröja. Därefter visade sig även att säljprognoser 

för en produkt var större beroende på dess produktnummer, och slutligen uppskattade 

respondenter att de skulle spendera mer pengar på en restaurang vid namn ”Studio 97” 

snarare än ”Studio 17” (Critcher & Gilovich, 2008). Forskarna menar att denna upptäckt 

öppnar upp för en ny sorts ”självgenererade förankringspunkter” vars undermedvetna 

påverkan är starkare än vad någon tidigare trott (Critcher & Gilovich, 2008). 

Irrelevanta förankringspunkter är således inte beroende av att personen i fråga fokuserar på 

dessa, vilket tidigare forskning hävdat (Wilson et al. 1996). När däremot två värden ställs mot 
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varandra som i exemplet ovan gällande uppskattning av höjden och bredden på 

Brandenburger Tor i Berlin, kvarstår de faktum att respondenten kan komma att bortse helt 

från de irrelevanta höjdvariablerna vid uppskattning av dess bredd (Strack & Mussweiler, 

1997). Utöver dessa hållfasta undermedvetna kopplingar mellan förankringspunkter och 

uppskattningar finns även forskning som påvisar dess beständighet. Mussweiler (2001) har 

exempelvis låtit göra ett experiment där respondenter uppmanades uppskatta åldern på det 

fiktiva objektet ”Xiang Longs” med förankringsvärdena 2000 år respektive 60 år. Den första 

gruppen gav sin bedömning direkt, och den andra efter en vecka. Resultatet visar att 

förankringseffekten är bestående över tid, då endast en smärre minskning av effekten visade 

sig på de bedömningar som gjorts med en veckas uppehåll (Mussweiler, 2001). 

Gällande självgenererade- och tillhandahållna förankringspunkter menar Epley och Gilovich 

(2005) att incitament till att motverka förankringseffekten inte motverkar respondenters 

felaktiga slutsatser. Däremot tyder deras resultat på att självgenererade förankringspunkter 

faktiskt påverkas av förvarningar. De respondenter som förvarnades gällande 

förankringseffektens påverkan kunde vid uppskattningar genom självgenererade 

förankringspunkter lindra effekten. Detta till skillnad mot respondenter som förvarnades, men 

som baserade sina uppskattningar på tillhandahållna förankringspunkter. Epley och Gilovich 

(2005) menar således att förvarningar bara är effektiva om en medvetenhet kring den egna 

förankringsprocessen föreligger, vilket öppnar för möjlighet att kontrollera det 

undermedvetna beslutsfattandet gällande självgenererade förankringspunkter. 

2.4 Expertis 

Domstolars beslut gällande straff ska i högsta möjliga mån styras av reell fakta, men detta är 

inte fallet enligt Englich et al. (2006). De sätter expertis på prov genom att utsätta rättsliga 

proffs för förankringseffekten. Till en början låter de erfarna åklagare ställas inför ett scenario 

där de ska bedöma omfattningen på ett fiktivt fängelsestraff. Därefter ges förutsättningar som 

säger att en journalist ringer vid rättegångspausen och frågar om de tror att straffet för 

brottslingen kommer bli högre eller lägre än 1- (testgrupp 1) respektive 3år (testgrupp 2). Även 

denna tillsynes harmlösa händelse visade sig ha inverkan på åklagarnas slutgiltiga bedömning 

av fängelsestraffets tidsomfattning (Englich et al. 2006). Vidare fann de i samma studie stöd 

för att rättsliga experter därtill influerades av förankringspunkter som de själva åstadkommit 

genom att slå tärning. I likhet med den första studien presenterades också nu ett fiktivt 
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rättsfall, men innan den slutgiltiga domen ombads respondenterna kasta två tärningar vars 

poäng sedermera skulle summeras. Trots att respondenterna ombads att bortse från detta 

steg i enkäten så påverkades de ändå av den totala summan vid det slutgiltiga domslutet 

(Englich et al. 2006). 

Ovan nämnda resultat får även stöd i tidigare forskning gjord av Englich och Mussweiler (2001) 

samt Wistrich, Guthrie och Rachlinski (2005). Englich och Mussweiler (2001) har provat 

huruvida åklagare kan påverka domare under rättegångar. Detta har de gjort utifrån så kallat 

”jämförande förankring” som grundar sig på själva uppskattningsmomenten i likhet med 

Tversky och Kahneman (1974). Deltagare i studien var tyska domare inom straffrätt. Samtliga 

domare ställdes inför ett och samma rättsfall med åklagarens begärda straffomfattande som 

oberoende variabel (förankringspunkten). Resultatet visar att det finns en direkt koppling 

mellan åklagarens krav och den slutgiltiga domen. För att jämföra olika expertisnivåer utfördes 

även experiment där studenters uppskattningar ställdes emot rutinerade domare vars 

medelerfarenhet var mer än 15 år. Resultatet visade också här på liknande påverkansgrader 

av förankringseffekten, vilket gör att expertis i detta fall inte lindrat förankringseffektens 

påverkansgrad (Englich & Mussweiler, 2001).  

Även senare forskning kan konstatera att domares specialistkompetens inte spelar någon roll 

i sammanhanget. Bennett (2014) menar till och med att domare som uppmärksammats om 

förankringseffekten inte varit förmögen att undgå dess påverkan. Däremot kan domarna 

identifiera undermedvetna processer hos andra individer, men inte hos sig själva. Bennet 

(2014) menar följaktligen att detta beror på domarnas tendens att överskatta sin egen 

förmåga, vilket indirekt leder till förbiseende av existerande undermedvetna processer. Denna 

rådande överkonfidens bland domare har konstaterats av Rachlinski, Johnson, Wistrich och 

Guthrie (2009). De bad domare att under en konferens uppskatta hur bra de anser sig kunna 

bortse från fördomar vid beslutsfattande, i jämförelse med de andra domarna.  97% placerade 

sig över medel och hälften av de tillfrågade ansåg sig vara i den övre kvartilen (Rachlinski et 

al. 2009). 

Ytterligare forskning som berör kunskaps inverkan har däremot kommit fram till att 

förankringseffekten kan lindras för de som besitter goda förhandlingskunskaper inom ett 

område, trots att det är marginellt (Northcraft & Nelae, 1987). I experimentet ställdes aktiva 
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fastighetsmäklare mot vanliga lekmän vid värdering av en bostad, deltagarna fick dels besöka 

bostaden och därtill tillhandahölls ett informationsblad. I detta informationsblad fanns en 

variabel i form av ett förslaget försäljningspris (förankringspunkten) vilket visade sig påverka 

lekmän såväl som erfarna fastighetsmäklare. Till skillnad från Englich och Mussweiler (2001) 

och Englich et al. (2006) fann Northcraft och Neale (1987) däremot en smärre lindring av 

förankringseffektens inverkan på fastighetsmäklarna som anses vara experter inom området. 

Däremot kan denna avvikelse inte ses som definitiv vilket gör att slutsatserna ändock visar på 

att förankringseffekten påverkat trots betydande kunskap hos experimentdeltagarna. 

Kaustia, Alho och Puttonen (2008) konstaterar att förankringseffekten definitivt kan lindras 

genom tidigare erfarenheter inom uppskattningsområdet. I denna studie uppmanades 

yrkesverksamma experter inom finansmarknaden att uppskatta aktieportföljers framtida 

avkastning utifrån olika förankringsvärden. Dessa jämfördes sedan med studenter som deltog 

i samma experiment. Det visade sig att studenterna (låg expertis jmf experterna) påverkades 

i större utsträckning av de givna förankringsvärdena (Kaustia et al. 2008). Faktum kvarstår 

dock, de yrkesverksamma finansexperterna såväl som fastighetsmäklarna i Northcraft och 

Neales (1987) studie har influerats av förankringseffekten. Ytterligare en intressant aspekt är 

att de fastighetsmäklare som deltog i Northcraft och Neales (1987) undersökning, till skillnad 

från lekmännen vägrade att erkänna att de blivit påverkad av det manipulerade värdet. Detta 

tyder på att förankringseffektens undermedvetna process som påverkat utöver 

fastighetsmäklarnas yrkeskunskaper (Northcraft & Nelae, 1987). 

Inom forskning kring förankringseffekten diskuteras som ovan nämnt skillnaderna mellan 

självgenererade förankringspunkter och tillhandahållna förankringspunkter (Critcher & 

Gilovich, 2008; Epley & Gilovich, 2001; Langeborg & Eriksson, 2016). Skillnader mellan dessa 

har visat sig vara att självgenererade förankringspunkter ger upphov till större justeringar till 

det slutgiltigt uppskattade värdet enligt Epley och Gilovich (2001). Dowd, Petrocelli och Wood 

(2014) kan genom sin studie påvisa förhållandet mellan tillhandahållna förankringspunkters 

trovärdighet och självsäkerhet. De menar att respondenter lägger mer vikt vid 

förankringspunkter som sägs komma från en trovärdig källa, vilket indirekt stimulerar 

förankringseffekten. Dessa resultat säger således emot Wilson et al. (1996) och Thorsteinson 

et al. (2008)  när det kommer till förankringsvärdets beständiga påverkan trots irrelevans i 

förhållande till det uppskattade värdet. Som tredje part kan även Langeborg och Eriksson 
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(2016) i kontrast till Dowd et al. (2014) påvisa att tillhandhållna förankringspunkter, som sagts 

komma från experters uppskattningar, inte påverkat respondenterna i någon större 

utsträckning i förhållande till förankringspunkter som sagts vara slumpmässigt utvalda. 

2.5 Referenspunkter 

För att förstå förankringseffekten krävs också förståelse för de så kallade referenspunkter som 

influerar människors beslutsfattande. Dessa referenspunkter kan enklast definieras som olika 

aspekter beslutsfattaren väger in i bedömningsprocessen innan ett beslut fattas (Krause et al. 

2006). Referenspunkter vägleder därmed beslutsfattare mellan önskvärda och icke önskvärda 

utfall. Inom litteraturspannet för den existerande förankringsforskningen behandlas 

framförallt fyra olika referenspunkter som anses ha störst inverkan på beslutsfattande. Dessa 

benämns som förhoppningspunkt-/pris, reservationspunkt-/pris, öppningsbud och 

marknadsinformation (Krause et al, 2006). 

Vid framförallt förhandlingar har varje part en medveten eller omedveten förhoppning om 

vad som skulle vara den optimala utgången av förhandlingen, vilket då innefattar en 

överenskommelse med motparten (Kristensen & Gärling, 1997c; Van Poucke & Buelens, 2002; 

White & Neale, 1994). I motsats till en förhoppningspunkt förekommer människors 

reservationspunkter. Dessa symboliserar istället ett sämsta utfall av en förhandlingsprocess, 

där personen i fråga är likställd till att neka eller acceptera ett visst bud (Blount, Thomas-Hunt, 

& Neale, 1996; Galinsky & Mussweiler, 2001; Van Poucke & Buelens, 2002).  

Ovan nämnda referenspunkter symboliserar positiva och negativa följder av en förhandling. 

Beroende på motpartens förhoppningar och reservationer uppfattas exempelvis ett första 

bud på olika sätt enligt (Kristensen & Gärling, 2000). Ett öppnande bud har därför stor inverkan 

på förhandlingars utfall. Galinsky och Mussweiler (2001) menar att detta även kan användas 

som ett strategiskt verktyg vid förhandlingar för att utge en första informationsståndpunkt för 

motparten att ta ställning till. Krause et al. (2006) hävdar vidare att förhandlare i förväg bör 

bestämma sig för vad de kommer att yttra för första bud. Detta för att vara förberedd på olika 

scenarier som kan uppstå under förhandlingens gång.  Den fjärde och sista aspekten bland de 

vanligast förekommande referenspunkterna benämns som marknadsinformation. Krause et 

al. (2006) skriver att sådan information dels kan innefatta interna variabler 

(produktmarginaler, budget m.m.) men också externa variabler (prisjämförelser, 
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internetinformation, rekommendationer m.m.). Dessa tillsammans utgör 

marknadsinformation vilket syftar till en jämförelse av vad exempelvis liknande objekt eller 

produkter nyligen sålts för, med andra ord sakers marknadspris (White, Valley, Bazerman, 

Neale & Peck, 1994).  

Inom begreppet referenspunkter ryms således betydelsefulla begrepp som tillsammans 

påverkar förhandlare mer eller mindre under förhandlingsprocessen. Forskare har dock 

delade meningar gällande vilken av referenspunkterna som har störst påverkan på 

förhandlares beslutfattande. White et al. (1994) menar nämligen att människor omedvetet 

tenderar att fokusera på en av dessa, vilken på så vis har markant inverkan på förhandlingens 

utgång. Följaktligen hävdar White et al. (1994) i enighet med Kristensen och Gärling (1997a) 

att reservationspris är den mest dominanta aspekten vid personers beslutsfattande. 

Motsatsvis hävdar Van Poucke och Buelens (2002) att hela 57% av påverkansfaktorerna vid 

förhandlingssituationer kan förklaras genom säljares och köpares tilltänkta öppnande bud. 

Ytterligare forskning visar att olika prisnivåer genererar olika värderingar av referenspunkter. 

Blount et al. (1996) anser att fokus under lågprisförhandlingar med låg varians i 

prisförhandlingen oftast präglas av marknadsinformation som referensbas. Under 

förhandlingar där hög varians i prisnivåer infinner sig är referenspunkter fortsatt en dominant 

aspekt vilket ligger som jämförelsebas för ett slutgiltigt beslutfattande (Blount et al. (1996). 

2.6 Referenspunkter vid förhandlingar 

Trots de skilda uppfattningarna gällande vilken referenspunkt som har störst inverkan på 

parter inom förhandlingsprocessen, är det ändock viktigt att förstå sambandet mellan dessa 

och förankringseffekten. Kristensen och Gärling (1997b) fastställer nämligen till att börja med 

att ett första bud i en förhandlingssituation fungerar som en förankringspunkt i förhållande 

till motparten. Vidare konstaterar de i samma studie att förankringspunkter i samråd med 

referenspunkter påverkar motpartens motbud. I och med att förankringseffekten även kan 

tillämpas vid förhandlingssituationer kan den part som väljer att lägga det första budet dra 

nytta av denna effekt. Därtill menar Kristensen och Gärling (2000) att öppnande bud vilka 

upplevs som positiva i regel leder till ett högre slutpris i förhandlingar, samt att fler 

överenskommelser träffas.  
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Ovan nämnda slutsatser får även stöd av Ku, Galinsky och Murnighan (2006) som påvisat att 

lägre utgångspriser skapar ett ökat intresse för ett objekt. Detta mäts genom att studenter 

deltar i en budgivningssituation där utgångspriset är variabeln. Ett lågt utgångspris kan således 

jämföras med ett utgångspris som uppfattas som positivt. Detta skapar hängivenhet och 

intresse vilket ökar antalet bud från spekulanterna. Vilket leder till högre slutpriser på 

objekten till skillnad från höga utgångspriser som inte genererar samma intresse (Ku et al. 

2006).  

När förhandlingar istället sker mellan två parter tyder andra forskningsresultat i motsats på 

att låga förankringspunkter i form av första bud ger signifikant lägre slutpriser (Krause et al. 

2006; Galinsky & Mussweiler, 2001). Diekmann, Tenbrunsel, Shah, Schroth och Bazerman 

(1996) påvisar referenspunkters inverkan på första bud genom att demonstrera 

marknadsinformationens inverkan vid bostadsköp. Forskarna använde sig av tidigare 

försäljningspriser för en aktuell bostad som variabel vilket benämns som ”sunk cost”. Även 

här konstaterades det att säljarens tidigare förvärvspris av bostaden tydligt påverkar köparens 

första bud. Det var även märkbart att detta påverkade slutpriset då respondenterna gjorde 

uppskattningar baserade på förankringspunkten (Diekmann et al. 1996). 

Vidare konstaterar Krause et al. (2006) att distributiva förhandlare som står fast vid ett högt 

första bud kan uppnå överlägset högre slutpriser i förhållande till de som istället värdesätter 

motpartens önskemål. Detta i och med att framförallt integrativa förhandlare tenderar att 

överge sin förhoppningspunkt under förhandlingens gång, till skillnad från distributiva 

förhandlare som behållit ett fast mål (Krause et al. 2006). Denna omedvetna justering av 

referenspunkter har även uppenbarat sig i en tidigare studie av Kristensen och Gärling (1997c). 

Vidare kan även Moosmayer, Chong, Liu och Schuppar (2013) i likhet med Krause et al. (2006) 

fastställa förhoppningspunkter som en starkt förutsägande faktor vid förhandlingars utfall. 

Detta bland annat genom att analysera data från 284 business-to-business relationer mellan 

köpare och säljare, där säljares reservationspris, förhoppningspris och första bud var de 

huvudsakliga faktorerna som undersöktes (Moosmayer et a. 2013). 

Under förhandlingssituationer sker ofta ett maktspel mellan delaktiga parter. Schaerer, Swaab 

och Galinsky (2014) hävdar att människor logiskt sett tenderar till att föredra att ha lite makt 

istället för ingen makt överhuvudtaget. Nyttan av denna inställning sätter de på prov genom 



 

17 
 

att bevisa förankringseffektens effektgenomslag vid första bud. Studiedeltagarna gavs här 

olika förutsättningar inför förhandlingar där deras BATNA (Best Alternative to a Negotiated 

Agreement) manipulerades som variabel. Resultatet visade att deltagare som 

implementerades med svagt BATNA (lite makt) förde fram ett lägre första bud i förhållande 

till de som inte hade någon BATNA överhuvudtaget (obefintlig makt). I och med den starka 

effekt som ett första bud medför blev även slutpriset påverkat i negativ mening för de 

deltagare med låg BATNA, medan deltagarna ”utan” makt la högre första bud vilket gav bättre 

förhandlingsmöjligheter (Schaerer et al. 2014). Förankringseffekten väger på så vis tyngre än 

själva maktspelet som råder vid förhandlingar vilket återigen påvisar förankringseffektens 

starka påverkan (Schaerer et al. 2014). 

Figur tre illustrerar hur en positiv förhandlingszon kan se ut. Denna förhandlingszon utgörs av 

parternas reservationspriser enligt Krause et al. (2006). Det är således inom detta intervall 

som en överenskommelse kan komma till stånd. Om dessa intervall är för långt från varandra 

finns risk att parterna inte kan komma överens. I dessa fall utgörs förhandlingsspannet av en 

negativ förhandlingszon (Krause et al, 2006). Vidare  benämns förhållandet mellan parternas 

reservationspriser och förhoppningspriser som dennes förhoppningszon. Det är även inom 

denna zon som ett första bud kan komma att framföras, vilket sedermera fungerar som en 

förankringspunkt gentemot motparten (Kristensen & Gärling, 1997b).  

Figur 3. Förhandlingszon (Krause et al. 2006) 
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2.6.1 Första bud, nivå och tajming 

Att första bud påverkar och förutsäger förhandlingars överenskommelser råder det tillsynes 

ingen tvekan om (Kristensen & Gärling, 1997b; Galinsky & Mussweiler, 2001; Krause et al. 

2006). För att utveckla dessa konstateranden har Gunia, Swaab, Sivanathan och Galinsky 

(2013) berikat tidigare forskning genom att demonstrera att förankringseffekten även är 

bestående över olika förhandlingskulturer. Detta visar sig även vara fallet när förhandlare med 

låg makt lägger ett första bud, vilket i enighet med Schaerer et al. (2014) även bringar 

fördelaktiga följder av överenskommelser. De konstaterar även i samråd med tidigare 

forskning (Krause et al. 2006; Gunia et al. 2013) att distributiva förhandlare kan dra större 

nytta av förankringseffekten i förhållande till integrativa förhandlingsstilar. 

Effekterna av första bud är enligt Schweinsberg, Ku, Wang och Pillutla (2012) begränsade på 

så vis att det finns en högsta gräns vilken infinner sig ovanför motpartens reservationspris. De 

håller emellertid med Krause et al. (2006) och Gunia et al. (2013) gällande att distributiva 

förhandlingsstilar gynnas av att lägga första bud. Schweinsberg et al. (2012) varnar för att 

alltför extrema första bud kan uppfattas stötande av motparten vilket i sin tur leder till att 

överenskommelse uteblir. Dessa slutsatser visar återigen vikten av att motparten måste 

uppleva ett första bud som mer eller mindre positivt för att förankringseffekten ska få optimal 

effekt (Kristensen & Gärling, 1997d). Därigenom belyser Schewinsberg et al. (2012) vikten av 

att lägga ett väl avvägt första bud.  

Definitionen av ett väl avvägt första bud är inte alltid lätt att fastställa, därför menar Sinaceur, 

Maddux, Vasiljevic, Nückel och Galinsky (2013) att förhandlare med fördel ska avvakta med 

sitt första bud. Tajming beskrivs även vara viktig. Deras studie visar att förhandlingssituationer 

där första bud introducerades senare bringade större informationsutbyte mellan parterna 

vilket i sin tur leder till större flexibilitet och kreativitet under förhandlingen (Sinaceur et al. 

2013). De slutliga effekterna av förankringseffekten var således betydligt mindre när första 

bud introducerades tidigt. En av de bakomliggande aspekterna till dessa slutsatser är enligt 

Sinaceur et al. (2013) att dolda intressen hos motparten tydligare visade sig om det första 

budet presenterades senare. Vilket på så vis ger förhandlare chans att justera motpartens 

förhoppningspunkter (Krause et al. 2006; Kristensen & Gärling, 1997b) som i sin tur öppnar 

möjligheter till ett mer fördelaktigt avvägt första bud som uppfattas som positivt (Kristensen 

& Gärling, 1997d). 



 

19 
 

Enligt Janiszewski och Uy (2008) finns det ytterligare sätt att förstärka förankringseffekten 

utöver att överväga dess tajming och nivå. De menar att förankringspunktens precision har 

betydelse. Utifrån Tversky och Kahnemans (1974) förankrings- och justeringsteori visar det sig 

att avrundade förankringspunkter influerade respondenter till att göra större justeringar av 

deras uppskattningar i jämförelse med precisa förankringspunkter (Janiszewski & Uy, 2008). 

Respondenterna har i deras studie bland annat uppskattat inköpsvärdet av en tv-apparat hos 

en återförsäljare utifrån försäljningsprisen ($5,000/$4,988/$5,012). Respondenterna som 

ställdes inför förankringen $5,000 uppskattade inköpspriset till $4,158, vilket är en justering 

om $842. Till skillnad från de icke avrundade förankringspunkterna som gav uppskattningar 

som genererade genomsnittliga justeringar om $429 respektive & $434 (Janiszewski & Uy, 

2008).  

Ovan nämnda slutsatser får även stöd av Mason, Lee, Wiley och Ames (2013) som konstaterat 

liknande resultat under förhandlingssituationer. De kan återigen påvisa att precisa första bud 

leder till mindre justeringar utifrån förankringspunkten i jämförelse med avrundade 

förstabud. Detta i samråd med att precisa bud även visade sig ge ett mer trovärdigt och påläst 

intryck på mottagaren, ger incitament att som förhandlare inte framföra exakta förstabud om 

maximal förankringseffekt eftersträvas (Mason et al. 2013). 

Den existerande vanan av att första bud alltid ska vara avrundade visar sig således vara fel 

enligt Mason et al (2013). Därtill är det även bevisat att ”moderata” förankringspunkter, som 

infinner sig emellan precisa och avrundade förankringspunkter (Moderata: €135/€145 

Avrundade: €140/€120 Precisa: €118.63/€121.37) också förstärker förankringseffekten, men 

i något lindrigare grad (Loschelder, Stuppi & Trotschel, 2014). För att uppnå optimal 

förankringeffekt bör förhandlare såldes överväga att presentera precisa bud under 

förhandlingar om optimal effekt eftersträvas (Mason et al. 2013; Loschelder et al. 2014). 

2.7 Motverkan och användning 

Förankringseffektens inverkan kan som tidigare konstateras vara robust vid beslutsfattande 

inom flertalet olika situationer. Allt från irrelevanta till visuella förankringspunkter har bevisats 

påverka människors undermedvetna beslut (Tversky & Kahneman, 1974; Wilson et al. 1996; 

Thoirstensson et al. 2008; Critcher & Gilovich, 2008). Vidare tycks förankringseffekten även 
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råda över människors tidigare erfarenheter och kunskaper vid uppskattningar (Northcraft & 

Neale, 1987; Wistrich et al. 2005; Englich et al. 2006).  

Till sist kan förankringseffekten även uppstå vid förhandlingssituationer där ett första bud kan 

likställas med en förankringspunkt (Kristensen & Gärling, 1997b). Dessa första framföranden 

av bud visar sig sedermera påverka förhandlingars överenskommelser med markant fördel till 

initiativtagaren (Galinsky och Mussweiler, 2001; Orr & Guthrie, 2005; Krause et al. 2006; 

Mason et al. 2013; Gunia et al. 2013). Utifrån ovan nämnda slutsatser ges därför möjligheter 

till offensivt såväl som defensivt användande av förankringseffekten inom förhandlingar, med 

förutsättning att personen i fråga är medveten om dess omedvetna påverkan. 

2.7.1 Offensivt användande 

Till att börja med kan en förhandlare förbereda sig genom att sätta höga mål 

(förhoppningspunkter) gällande det mest önskvärda utfallet av förhandlingen, vilket enligt 

White och Neale (1994) ger stora fördelar gentemot motparten. Sedan kan förhandlaren 

under förhandlingen försäkra sig om att lägga det första budet, högt såväl som lågt (Galinsky 

& Mussweiler, 2001; Orr & Guthrie, 2005; Krause et al. 2006; Mason et al. 2013; Gunia et al. 

2013). Viktigt att tänka på vid framförandet av budet är dock enligt Sinaceur et al. (2013) att 

inte presentera det för tidigt om denne vill uppnå maximal effekt. Som tidigare nämnt bör det 

introducerande budet inte heller vara alltför extremt vilket logiskt sätt kan avskräcka 

motparten (Schweinsberg et al. 2012). För att maximera förankringseffekten ytterligare bör 

buden inte heller framföras i avrundad form, istället ska buden vara precisa enligt Janiszewski 

och Uy (2008). Detta konstaterande får även stöd av Mason et al. (2013) som därtill också 

påvisar kunskapsmässiga fördelar som visar sig genom precisa bud i förhandlingar. 

2.7.2 Defensivt användande 

Att använda sig av förankringseffekten i offensivt syfte är betydligt enklare än att skydda sig 

mot den, då det bevisligen inte är tillräckligt att vara medveten om dess inverkan genom 

exempelvis förvarningar (Chapman & Johnson, 2002; Bennet, 2014). Förhandlare bör istället 

använda sig av andra mentala förhållningsstrategier som exempelvis ”Consider the opposite”-

strategin. Denna strategi har utvecklats av Lord, Lepper och Preston (1984) och går ut på att  

”överväga motsatsen” för att minska felbedömningar. I en senare studie gjord av Mussweiler 

et al. (2000) sattes denna strategi på prov genom att bilmekaniker och bilförsäljare 
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uppmanades uppskatta värdet på en bil. Innan själva uppskattningsmomentet fick deltagarna 

tänka på anledningar till varför det givna förankringsvärdet kan vara opassande. Forskarna 

ställde följande fråga till deltagarna: 

 ”A friend of mine mentioned yesterday that he thought this value is too high/low. 

What would you say argues against this price?” (Mussweiler et al, 2000, p. 1145).  

Resultatet visade att felaktiga justeringar utifrån förankringsvärden minskat radikalt vid de 

tillfällen som respondenterna bads överväga motsatsen, vilket även tyder på att denna 

strategi är applicerbar på verkliga situationer (Mussweiler et al. 2000). 

Ytterligare strategier som kan användas för att lindra effekten är genom att vidga sina 

perspektiv. Kahneman och Lovallo (1993) menar att beslutsfattare i allmänhet har en stark 

tendens att se problem som unika, vilket leder till förbiseende av rationellt tänkande utifrån 

tidigare erfarenheter. Vid beslutfattande inom förhandlingar menar Galinsky och Mussweiler 

(2001) att det finns tre sätt att lindra förankringseffekten. Först beskrivs en förmildrande 

påverkansgrad av förankringseffekten för de som övervägt och reflekterat över motpartens 

BATNA, därefter beaktas även motpartens reservationspunkt och den egna 

förhoppningspunkten som två starka tillgångar. Nyckeln är enligt Galinsky och Mussweiler 

(2001) att antingen fokusera på motpartens nedre referenspunkter (BATNA eller 

reservationspris) eller sina egna övre referenspunkter. Detta visar sig nämligen eliminera 

förankringseffekten i sin helhet. Dessa slutsatser är inte heller begränsade till förhandlingar 

där parter möts personligen, samma effektlindring visade sig nämligen även vid e-

mailkonversationer (Galinsky & Mussweiler, 2001).  

Galinsky och Mussweiler (2001) får även stöd av Bottom och Paese (1999) som fastställt 

sambandet mellan lyckosamma förhandlingar och optimism. De menar att förhandlare som är 

optimistiska genom starka förhandlingsståndpunkter i jämförelse med motparten, har större 

möjligheter att nå sina mål (Bottom & Paese, 1999). Denna optimism påverkar vidare 

parternas olika maktpositioner under förhandlingen vilket enligt Schaerer et al. (2014) har en 

betydande roll för vem som kommer gå vinnande ur förhandlingen. En negativ effekt av att 

lägga för mycket vikt vid sina förhoppningspunkter är att personens uppfattade nöjdhet blir 

lidande efter förhandlingens avslut. Men denna nöjdhetssvacka kan däremot snabbt 

återställas genom att i efterhand reflektera över sitt eget reservationspris vilket då möjliggör 
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reflektioner av exempelvis ett lyckat förhandlingsresultat Galinsky, Mussweiler och Medvec 

(2002). 

2.8 Kritik mot rådande forskning 

Förankringseffekten beskrivs ofta som strikt och robust (Mussweiler et al. 2000; Wilson et al., 

1996). Faktum är att den i det närmaste är omöjlig att reducera såvida personen i fråga inte 

är medveten om dess påverkan (Epley & Gilovich, 2005; Galinsky & Mussweiler, 2001).  

Mussweiler (2002) menar däremot att vissa forskningsresultat bör granskas kritiskt. Med 

utgångspunkt i att respondenter använder sig av ett ”hypotestestande” förhållningssätt vid 

beslutsfattande, följer också att de aktivt söker och bearbetar information som kan vara av 

relevans. Detta leder i sin tur till att forskares inverkan kan komma att förstärka 

förankringseffekten (Epley & Gilovich, 2001; Mussweiler & Strack, 1999).  

Vidare menar Mussweiler (2002) således att förankringseffekten är relativt formbar, vilket 

förklaras genom ett experiment där respondenter uppmanas fokusera på likheter respektive 

skillnader vid olika uppskattningsscenarios. Resultatet visar på att respondenterna har 

betydligt enklare att fokusera på likheter, därför kan förankringseffektens påverkan variera 

beroende på vad respondenten uppmanas fokusera på. I och med detta visar sig 

förankringseffekten vara mer formbar och lättpåverkad av subtila influenser än vad som 

tidigare var känt (Mussweiler, 2002). 

När det kommer till förankringsforskning inom förhandlingar ses första bud som en stark 

indikator och förankringspunkt vilken kan förutsäga en slutlig överenskommelse (Kristensen 

& Gärling, 1997b; Krause et al. 2006; Galinsky & Mussweiler, 2001; Gunia et al. 2013). Som 

tidigare nämnts menar Moosmayer et al. (2013) att förhoppningspris är den absolut starkaste 

faktorn vilken påverkar förhandlingars utgång. De hävdar nämligen att studenter, som är den 

vanligaste målgruppen som forskare söker sig till vid experiment,  i allmänhet inte besitter de 

grundkunskaper som behövs för att få tillräcklig validitet och sammanhang i studieresultaten. 

Moosmayer et al. (2013) har till skillnad från många andra istället inhämtat empiriskt material 

från verkliga situationer vilket enligt dem ger ett mer trovärdigt resultat.  
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2.9 Teorisammanfattning och hypoteser 

Som redovisats i ovanstående teoriavsnitt finns utbredda konstateranden kring 

förankringseffektens olika påverkansgrader. Effekten återfinns därtill såväl i vardagliga 

situationer som vid mer komplexa beslutsfattanden (Orr & Guthrie, 2005; Kaustia et al. 2008). 

Förankringseffekten uppdagas genom att värden tillhandahålls i form av exempelvis siffror, 

eller genom själgenererade värden baserat på tidigare erfarenheter och lärdomar (Chapman 

& Johnson, 1999; Nicholas Epley & Gilovich, 2001). Detta i kombination med en 

undermedveten påverkan som inte tycks motverkas av kunskap eller förvarningar gör att 

förankringseffekten kan ses som en robust kognitiv bias (Englich et al. 2006; Northcraft & 

Neale, 1987). Till följd av detta finns således begränsade slutsatser med avseende på defensiva 

användningsområden vilket gör det svårt att undkomma dess påverkan vid exempelvis 

förhandlingar, där motparten presenterar ett första bud.  

Som det framgår av denna studies problematisering och syfte finns i dagsläget inte några 

konstateranden för hur kunskapsvarians påverkar förankringseffekten vid förhandlingar. 

Detta styrks av tabell ett (se nedan) som påvisar detta teorigap. Gällande kunskapsnivåer i 

form av relevant erfarenhet är det endast 6/21 artiklar som specificerat detta, men ingen av 

dem har definierat hur eventuell kunskapsvarians kan påverka resultatetens utfall. På så vis 

finns inte heller någon studie vars resultat bidragit till att undersöka hur förankringseffekten 

ter sig vid kunskapsvarians inom förhandlingar.  

Utifrån de observationer som gjorts utöver förhandlingsrelaterade experiment är forskningen 

därtill rörande överens om att förankringseffekten påverkar oberoende av kunskapsnivå eller 

tidigare erfarenheter. Med anledning av ovanstående resonemang samt rådande teoriram 

som presenterats i avsnitt 2 Teori, har vi utformat följande nollhypotes (H0) som avses 

beprövas genom den alternativa hypotesen (H1): 

H0: Förankringseffektens påverkan är fortsatt konstant, oberoende om personen i fråga 

besitter mer relevant kunskap inom det aktuella förhandlingsområdet, i jämförelse med 

motparten. 

H1: Förankringseffekten kan lindras för den part som i en förhandlingssituation besitter mer 

relevant kunskap inom det aktuella förhandlingsområdet, i jämförelse med motparten. 
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Som tidigare nämnts har existerande forskning konstaterat att kunskap inte nödvändigtvis 

lindrar förankringseffekten i någon större utsträckning (Englich & Mussweiler, 2001; Englich 

et al. 2006; Northcraft & Neale, 1987). Detta utgör således grunden till nollhypotesen (H0). 

Ponera att förankringspunkt A i figur ett nedan utgör en persons beslutsfattande vid en 

pågående förhandling. Personen i fråga besitter mer relevant kunskap inom det aktuella 

förhandlingsområdet i jämförelse med motparten, men påverkas ändå av förankringspunkten 

(ett första bud)  vilket resulterar i ett irrationellt beslutfattande i förhållande till det verkliga 

värdet. 

För att motsatsvis illustrera den alternativa hypotesen (H1) utgör förankringspunkt B i figur ett 

beslutsfattande av samma karaktär. Ponera också denna gång att personen i fråga besitter 

mer relevant kunskap inom det aktuella förhandlingsområdet i jämförelse med motparten. 

Enligt den alternativa hypotesen som studien avser att undersöka kommer kunskapsvariansen 

istället bidra till en lindring av förankringseffekten. Till följd av detta påverkas 

justeringsprocessen positivt vilket leder till ett rationellt uppskattat värde som inte är allt för 

långt ifrån det ”verkliga värdet”. Inom förhandlingar finns det däremot inte alltid ett verkligt 

värde som vid övrigt beslutsfattande i exempelvis Tversky och Kahnemans (1974) studie 

gällande numerisk uppskattning. Detta värde bestäms således utifrån den person som 

presterat bäst i förhållande till parternas reservationspris (se figur 3, förhandlingszon Krause 

et al. (2006). Således kommer det verkliga värdet i figur ett utgöras av överenskommet pris i 

det för denna studies utförda experiment som följer i kommande avsnitt. 

 

 

Figur 1. Justeringsprocess (egen) 
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Tabell 1. Artikelöversikt förhandlingar (egen) 

Artiklar Utförande-

inriktning 

Deltagare Relevant 

erfarenhet 

Kunskaps-

varians 

(White et al. 1994) Förhandling MBA students 3,6 års arbetserfarenhet Låg 

(White & Neale, 1994) Förhandling MBA students Ospecificerad Låg 

(Diekmann et al, 1996) Förhandling MBA students Ospecificerad Låg 

(Blount et al. 1996) Förhandling MBA students Minst 2 år Låg 

(Kristensen & Gärling, 

1997a) 

Förhandling Business administration 

students 

Ospecificerad Låg 

(Kristensen & Gärling, 

1997b) 

Förhandling Business administration 

students 

Ospecificerad Låg 

(Kristensen & Gärling, 

1997c) 

Förhandling Business administration/ 

psychology students 

Ospecificerad Låg 

(Kristensen & Gärling, 

1997d) 

Förhandling Students Ospecificerad Låg 

(Kristensen & Gärling, 

2000) 

Förhandling Business administration 

students 

Ospecificerad Låg 

(Bottom & Paese, 1999) Förhandling MBA students Ospecificerad Låg 

(Galinsky & Mussweiler, 

2001) 

Förhandling Business administration 

students 

Ospecificerad Låg 

(Van Poucke & Buelens, 

2002) 

Förhandling Ospecificerat Några års erfarenhet Låg 

(Krause et al. 2006) Förhandling Negotiating course students 3 veckor förhandlingskurs Låg 

(Schweinsberg et al. 

2012) 

Förhandling Students, London Business 

School 

Ospecificerad Låg 

(Ku et al. 2006) Förhandling MBA students Ospecificerad Låg 

(Mason et al. 2013) Förhandling Participants from Mechanical 

Turk 

Ospecificerad Låg 

(Loschelder et al. 2014) Förhandling Participants from a webb-

based buy- and sell site 

Ospecificerad Låg 

(Sinaceur et al. 2013) Förhandling Business students Ospecificerad Låg 

(Gunia et al. 2013) Förhandling 1:Government officials 

2:MBA students 

3:Experienced managers 

Stor erfarenhet vid studie 

1 och 3 

Låg 

(Moosmayer et al. 2013) Förhandling B2B sales of a chemical 

industry in Germany 

Stor erfarenhet Låg 

(Schaerer et al. 2014) Förhandling Participants from Mechanical 

Turk 

Ospecificerad Låg 
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3. Metod 

Detta avsnitt behandlar de metodologiska utgångspunkterna som studien grundas på. Nedan 

följer således en redogörelse för arbetets forskningsansats och de tillvägagångssätt som 

använts vid alstrandet av det empiriska materialet.  

3.1 Forskningsansats 

Vid framställandet av datamaterialet har en kvantitativ forskningsmetod med en klassisk 

experimentell forskningsdesign använts. Inom den kvantitativa forskningen kategoriseras 

forskningsprojekt som antingen deskriptiva eller explanativa (Olsson & Sörensen, 2011). 

Forskningsprojektet representeras således av det sistnämnda då studien primärt är 

orsakssökande/förklarande och inte beskrivande. Enligt Bryman och Bell (2013) betonar den 

kvantitativa forskningen en kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Vidare 

kännetecknas ansatsen av ett deduktivt synsätt vilket är en naturvetenskaplig modell som har 

en ontologisk inriktning med grund i objektivism. Det vill säga en uppfattning om att den 

sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet (Bryman & Bell, 2013).  

Inom förankringseffektens forskningsområde finns i dagsläget många studier där de flesta är 

av experimentell karaktär, inte minst gällande de studier som inriktat sig på förhandlingar. 

Den främsta anledningen till detta är att förankringseffekten är en undermedveten kognitiv 

bias för beslutsfattande (Tversky & Kahneman, 1974), vilket således kräver 

verklighetsbaserade förhandlingar mellan två eller flera individer. Experimentella designer kan 

ofta ses som ovanliga när det kommer till företagsekonomisk forskning menar Bryman och 

Bell (2013). Däremot ses experimentella studier som mycket trovärdiga vilket ofta leder till att 

dessa används som jämförelsestudier för icke experimentell forskning (Bryman & Bell, 2013).  

Som tidigare nämnts utgår studien från hypoteser som sedermera ska sättas på prov. Studien 

inkluderar initialt en nollhypotes baserad på tidigare forskning och teoretiska antaganden 

vilken avses beprövas med en alternativ hypotes. Den alternativa hypotesen förutsätter som 

tidigare nämnt att  förankringseffekten kan lindras för den part som i en förhandlingssituation 

besitter mer relevant kunskap inom det aktuella förhandlingsområdet, i jämförelse med 

motparten. Kjellberg och Sörqvist (2015) menar att hypotesen i fråga bör vara formulerad som 

ett påstående snarare än en fråga, då detta underlättar arbetet med att pröva huruvida 
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hypotesen är sann eller falsk. Ovanstående är något som har beaktats vid utformningen av 

den alternativa hypotesen H1.  

Björkqvist (2012) skriver vidare att den kvantitativa forskningsmetoden är oumbärlig i ett 

hypotestestande skede av ett forskningsprojekt. Detta har sin förklaring i att det annars inte 

är möjligt att använda statistiska metoder. Vidare skriver Olsson och Sörensen (2011) att det 

kvantitativa arbetssättet därtill förutsätter att forskaren i största möjligaste mån, förhåller sig 

neutral och har en formell interaktion med de deltagare som ingår i experimentet. Detta för 

att möjliggöra att forskaren behåller ett utomstående perspektiv där det subjektiva inslaget 

minimeras vid datainsamlandet som sedermera kvantitativt ska bearbetas och analyseras 

(Olsson & Sörensen, 2011). 

Den kvantitativa data som studien alstrat  har formen av siffror vilket primärt också associeras 

med forskningsstrategier som surveyundersökningar och experiment, samt 

forskningsmetoder som frågeformulär och observation (Denscombe, 2009). Samtidigt 

beskriver Olsson och Sörensen (2011) att den kvantitativa bearbetningen av de insamlade 

rådata numera vanligtvis sker via statistikprogram i datoriserad form. Utifrån denna 

kvantitativa forskningsmetod har olika typer av hjälpmedel och forskningsstrategier använts 

vid framställandet av det empiriska materialet. 

3.2 Forskningsdesign 

Studien har nyttjat en experimentell inompersonsdesign där utformningen gällande 

forskningsexperimentet anpassats för att direkt svara mot teoridelen av arbetet. Yin och 

Nilsson (2007) beskriver att forskningsdesign i en grundläggande bemärkelse kopplar samman 

empiriska data med undersökningens initiala forskningsfrågor och slutsatser. Samtidigt 

informerar Kjellberg och Sörqvist (2015) om att en inompersonsdesign råder när ett 

experiment innehåller två eller flera betingelser och där grupperna som deltar i dessa 

betingelser består av samma människor. Vidare exemplifierar Kjellberg och Sörqvist (2015) en 

inompersonsdesign med två lägen i den oberoende variabeln där alla försökspersoner är med 

i båda lägena. Denna exemplifiering är synonym med forskningsdesignen då experimentet 

innefattar två skilda förhandlingar för att testa den beroende variabeln. Detta genom 

förändringar i den oberoende variabeln i de båda fallen.     
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3.3 Experiment- och kontrollgrupp  

Studien avser att pröva existerande teorier gällande kunskaps inverkan på 

förankringseffekten. Denna ambition ligger i linje med vad Denscombe (2009) hävdar gällande 

forskningsexperiment. Detta på grund av att  forskaren informerar om att syftet i dessa 

sammanhang är att antingen upptäcka nya förhållanden eller egenskaper i det material som 

undersöks, eller att pröva existerande teorier.  

Enligt Denscombe och Larson (2004) är poängen med experiment dessutom att kontrollera 

variabler och faktorer som kan anses ha inverkan på händelsekedjan. Oberoende av 

experimentets bakomliggande syfte innefattar experimenten således alltid en 

experimentgrupp som genomgår den experimentella manipulationen, vilket i studien 

utmynnar i kunskapsvarians vid förhandlingar. Kjellberg och Sörqvist (2015) gör skillnad 

mellan experiment- och kontrollgrupper, genom att beskriva den grupp som genomgår den 

experimentella manipulationer som experimentgrupp. Den andra gruppen som inte genomgår 

denna manipulation kallas motsatsvis för kontrollgrupp. Mot bakgrund av detta kommer 

således kontrollgruppen för den experimentella manipulationen studien inte att innefatta 

kunskapsvarians. Det vill säga att förhandlingsparterna istället har liknande kunskapsnivåer 

inom det aktuella området. 

I forskningsexperimentet används således kontrollgrupper för att säkerställa manipulationens 

inverkan på en beroende variabel. Förändringen i den oberoende variabeln består i 

experimentet av den varierande kunskapsnivå som råder mellan de olika studenterna. I och 

med att syftet är att undersöka hur kunskapsvarians inom förhandlingar ter sig i förhållande 

till förankringseffekten, återfinns manipulationen i de förhandlingar där 

fastighetsmäklarstudenter möter andra studenter.  

I experimentgruppen ingår följaktligen en fastighetsmäklarstudent och en student med annan 

utbildningsbakgrund då den oberoende variabeln ska manipuleras. Detta för att kunna 

identifiera och analysera eventuell påverkan på den beroende variabeln som i detta fall utgörs 

av det överenskomna priset i förhandlingen. Kontrollgruppen kommer däremot utgöras av 

studenter med samma utbildningsbakgrund där det inte råder kunskapsvarians. På detta vis 

kan en experiment- och kontrollgrupp ställas emot varandra vilket möjliggör mätbara analyser 

av de resultat som genereras via förhandlingarna. 
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3.4 Urval  

Inför denna studie behandlades urvalet av försökspersoner noggrant innan det till slut blev 

aktuellt att använda de två icke-slumpmässiga urvalsteknikerna; typiskt urval och 

bekvämlighetsurval. Det typiska urvalet användes till experimentgruppen för att säkerställa 

att deltagare med relevant kunskap för det aktuella experimentet inkluderades, med andra 

ord tredjeårsstudenter från fastighetsmäklarprogrammet i Gävle. Bekvämlighetsurvalet 

användes till kontrollgruppen där det enda kriteriet för medverkan var att studenten ifråga 

inte hade samma utbildningsbakgrund som fastighetsmäklarstudenterna.  

Mer konkret innebär detta att de tredjeårsstudenter från fastighetsmäklarprogrammet som 

var närvarande i miljön där experimentet ägde rum, tillfrågades att medverka. Till denna grupp 

av medverkande studenter användes alltså ett typiskt urval grundat på en subjektiv 

bedömning. Detta innebär att deltagarna förväntades motsvara den bakomliggande 

populationen av individer som studien avser att undersöka, nämligen de med relevant 

kunskap inför den aktuella experimentförhandlingen.  

Vad gäller segmentering av deltagare till experimentet är det endast kunskapsnivå som varit 

av intresse, då detta utgör den oberoende variabeln i experimentet. Det betyder att andra 

parametrar som ålder och kön var sekundärt. Denscombe (2009) menar att det är fördelaktigt 

att välja undersökningspersoner via en slumpvalsmetod, då icke-avgörande faktorer tenderar 

till att upphäva sig själva. I och med att den oberoende variabeln i experimentet utgörs av 

kunskapsvarians var det dock nödvändigt att ena gruppen av försökspersoner utgjordes av 

enbart fastighetsmäklarstudenter där dessa representerar gruppen med kunskap och tidigare 

erfarenheter kring bostadsaffärer. Denna grupp har följaktligen inte kunnat baseras på ett 

slumpmässigt urval i experimentet, då det var av intresse att inkludera de 

fastighetsmäklarstudenter med störst kunskapsbas. 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Vid varje experimenttillfälle har två skilda experimentförhandlingar utförts av deltagarna. 

Båda experimenten utgör förhandlingar av en fiktiv bostad, med samma syfte att undersöka 

hur förankringseffekten ter sig i förhållande till kunskapsvarians. Den primära anledningen till 

att två likartade experimentförhandlingar utförts på samma deltagare är främst 

möjliggörandet av rolldifferentiering. Köpare och säljare har som tidigare nämnts i teoridelen 
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olika maktpositioner under förhandlingar vilket yttrar sig i olika beteenden (Krause et al. 2006; 

Kristensen & Gärling, 1997b). För att skapa största möjliga tillförlitlighet i resultatet utsattes 

således experiment- och kontrollgrupperna för köpar- såväl som säljarroller. 

Inför varje förhandling gavs deltagarna ett informationsblad gällande de förutsättningar som 

berör experimentet (se bilaga 2-5). I informationsbladet angavs även vilken roll (köpare eller 

säljare) som personen i fråga skulle agera utifrån. Därtill tillhandahölls tio minuter som 

förberedelsetid inför respektive experimentförhandling där de även hade möjlighet att ställa 

frågor vid eventuella oklarheter. Till att börja med inleddes informationsbladet med ett 

försättsblad som innefattade en försäkran gällande att forskningsetiska regler kommer att 

följas, samt att de deltagande när som helst kan avsluta experimentet om de så önskar. Här 

uppmanades även de deltagande att ange namn och telefonnummer om de ville ha chans att 

vinna en biobiljett. Därtill ifylldes kön, ålder och utbildning. 

Nästkommande informationsblad utgör förutsättningarna för själva experimentet. Här 

upplystes säljar- och köparparterna om rådande marknadssituation samt vilket bostadsobjekt 

som förhandlingen kommer att handla om. Utöver denna övergripande information gavs även 

konkreta förhoppningspris (bästa tänkbara pris) och reservationspris (sämsta tänkbara pris). 

Dessa referenspunkter är i sig en nyckelroll då differensen mellan parternas reservationspriser 

utgör det spann där förhandlingen kommer att äga rum (Krause et al. 2006). För att efterlikna 

en verklig situation utelämnades sådan information om motparten.  

Ytterligare en viktig aspekt i experimentet var att en av parterna alltid ombads lägga det första 

budet i förhandlingen. I och med denna manipulation möjliggjordes kontroll över vem som 

utsattes för förankringseffektens påverkan. Vid förhandlingsscenario ett är det första budet 

avrundat till 750 000 kr men i förhandlingsscenario två är budet av precis karaktär  

(4 995 000 kr). Anledningen till detta är att det möjliggör en bredare verkningsgrad av 

förankringspunkterna, då det som tidigare nämnt finns skillnader mellan precisa och 

avrundade förankringspunkter enligt Janiszewski och Uy (2008) samt Mason et al. (2013). 

Som incitament för att genomföra en seriös och verklighetstrogen förhandling infördes även 

ett poängsystem vid bedömningen av deltagarna. Poängsystemet grundar sig framförallt på 

parternas förmåga att förhandla där det överenskomna priset ska vara så långt ifrån det egna 

reservationspriset som möjligt (se figur 3, Krause et al, 2006). Därtill har även poäng erhållits 
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utifrån hur bra motparten anser att vederbörande utfört förhandlingen. Följderna av detta 

bedömningssystem innebär att deltagarna måste föra sin talan väl. Att agera distributivt i 

förhandlingen, enbart för att uppnå maximal poäng, kommer således inte att löna sig. 

Följaktligen har de tre deltagande som presterat bäst vid experimentet belönats med varsin 

biobiljett. Huvudsyftet med detta poängsystem var således att skapa incitament för att 

deltagarna skulle ta förhandlingarna på allvar. Följaktligen finns inga kopplingar mellan 

poängsystemet och förankringseffektens påverkan. Vidare möjliggör detta ett fastställande 

gällande huruvida de deltagande upplever motparten som mer kunnig än sig själv. 

Tillsammans med deras tidigare specificerade erfarenheter blir detta således en tydlig 

indikator på om kunskapsvarians vid förhandlingarna har uppnåtts eller inte. 

För att bepröva hypotesen gällande hur förankringseffekten ter sig vid kunskapsvarians inom 

förhandlingar har studien utgått från nedanstående upplägg där varje enskild förhandling i 

snitt tagit tolv minuter, vilket betyder att respektive deltagare totalt förhandlade i ca 24 

minuter. Vid varje enskilt tillfälle har fyra personer deltagit, två fastighetsmäklarstudenter 

samt två studenter från annan utbildning (se tabell 2). 

Tillfälle 1 Hög Kunskapsvarians (Experimentgrupp) Låg Kunskapsvarians (Kontrollgrupp) 

Förhandlings-

scenario 1 

Mäklarstudenter vs Studenter*  

Förhandlings-

scenario 2 

 Student vs Student* och 

Mäklarstudent vs Mäklarstudent* 

 

Tabell 2. Datainsamlingsdesign, förhandlingar (egen) 

  

3.5.1 Oberoende och beroende variabler 

Tabell två ovan illustrerar förhållandena mellan experiment- och kontrollgruppen som 

undersökts. Den oberoende variabeln infinner sig när fastighetsmäklarstudenterna möter 

andra studenter i de förhandlingarna som är hänförliga till experimentgruppen. Vid 

förhandlingarna som utförs inom kontrollgrupperna finns inte längre samma kunskapsvarians 

Tillfälle 2 Hög Kunskapsvarians (Experimentgrupp) Låg Kunskapsvarians (Kontrollgrupp) 

Förhandlings-

scenario 1 

 Student vs Student* och 

Mäklarstudent vs Mäklarstudent* 

Förhandlings-

scenario 2 

Mäklarstudenter vs Studenter*  

*Lägger det första budet 
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då fastighetsmäklarstudenter ställs emot fastighetsmäklarstudenter och övriga studenter mot 

övriga studenter. I och med att denna oberoende variabel är kopplad till den enskilde 

deltagarens egenskaper rör det sig om en så kallad individvariabel enligt Svartdal (2001).  

I experimentgruppen kommer det första budet alltid att framföras till 

fastighetsmäklarstudenterna, med anledning av förankringseffektens önskade närvaro 

(Krause et al, 2006; Galinsky & Mussweiler, 2001). För möjliggörandet av mätbarhet med 

avseende på den beroende variabeln (överenskommet pris) var det första budet 

förutbestämt. Således utgör det första budet inte någon variabel i sig. Däremot spelar det 

första budet en viktig roll i experimentet med tanke på att det är denna summa som utgör 

förankringspunkten. Beroende på manipulation av den oberoende variabeln (se figur 4) 

varierar också det överenskomna priset som utgör den beroende variabeln. 

 

Figur 4. Variabelöversikt (egen) 

3.5.2 Enkätutformning 

I experimentet har även en enkät inkluderats, vilken samtliga experimentdeltagare fyllt i direkt 

efter varje enskild förhandling. Således fick varje deltagare fylla i en och samma enkät två 

gånger eftersom varje person genomförde två förhandlingar. Syftet med enkäten var att ta 

reda på mer information om deltagares åsikter genom att ställa frågor om hur de upplevde 

sin motpart i förhandlingen, samt vilken roll de anser att kunskap och tidigare 

yrkeserfarenheter spelade i förhandlingstillfället.  

Enkäten bygger på en sjugradig likertskala från ett (1) till sju (7) där ett är lägst och 

representerar svaret ”instämmer inte alls” och sju är högst och representerar svaret 

”instämmer helt”. Enkäten innehåller totalt sju frågor varav den sista frågan gällande tidigare 

yrkeserfarenheter anges med egna ord. Björkqvist (2012) påpekar att likertskalan är 

fördelaktig på flera sätt, bland annat på grund av att den är känsligare än andra typer av skalor 

då den har graderade svarsalternativ och inte enbart ja- och nejalternativ. Detta faktum torde 

dessutom generera en mer målande och nyanserad bild av verkligheten med större spridning 

av svaren vilket sedermera har underlättat vid enkätanalysen. 
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3.6 Procedur 

Experimenten ägde rum i biblioteket för Högskolan i Gävle där studien utfördes under dagarna 

måndag den 18/4 till och med torsdag den 21/4 2016. Till experimentet konstruerades en 

fyrapersonsdesign vilken har använts under samtliga experimentdagar. Konkret innebär 

denna design att varje sittning innefattade fyra studenter åt gången enligt tabell två (se ovan), 

där varje enskild deltagare fick genomföra två förhandlingar vardera. Vid en sittning uppstod 

således totalt fyra unika förhandlingar. När parterna genomfört förhandling ett bytte de 

således motpart inför förhandling två. Till experimenten nyttjades dagligen två separata 

grupprum i högskolans bibliotek där förhandlingarna ägde rum. Detta för att parterna skulle 

kunna genomföra respektive förhandling i lugn och ro utan yttre miljöpåverkan.  

Vid tillfälle ett innefattade den första förhandlingen en fiktiv bostadsrättsförsäljning där den 

ena parten var fastighetsmäklarstudent och motparten student med annan 

utbildningsbakgrund. Således rådde det här en kunskapsvarians vilket eftersträvades i 

experimentgruppen. Inför den andra förhandlingen vid tillfälle ett bytte två personer 

förhandlingsrum för att därigenom möjliggöra en förhandling där det inte rådde någon 

kunskapsvarians, genom att fastighetsmäklarstudent mötte fastighetsmäklarstudent och vice 

versa. Denna förhandling utgick istället ifrån en fiktiv villaförsäljning och utgjorde alltså 

kontrollgrupp (se tabell 2).  

Tillfälle två inleddes också med att parterna förhandlade om en bostadsrätt men denna gång 

möttes studenter med samma kunskapsnivå till skillnad från vid tillfälle ett. Således 

förhandlade fastighetsmäklarstudenter med varandra respektive övriga studenter med 

varandra. På detta vis skapades en kontrollgrupp för den första förhandlingen vid tillfälle ett. 

Den andra förhandlingen vid tillfälle två handlade precis som vid tillfälle ett om 

villaförsäljningen med den enda skillnaden att fastighetsmäklarstudenten mötte en student 

från annan utbildningsbakgrund (se tabell 2). 

3.6.1 Bortfall 

I studien förekom ett bortfall i samband med att två parter inte kom överens och en 

bostadsförsäljning kom således inte till stånd. Detta bortfall skedde i kontrollgruppen där 

kunskapsnivån mellan parterna var densamma, således påverkades inte experimentgruppen 

av detta bortfall.  
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3.7 Kvalitetsmått 

Enligt Bryman och Bell (2013) används tre kriterier vid fastställandet av kvaliteten av 

forskningsresultats tillförlitlighet vilka benämns som reliabilitet, validitet och replikerbarhet. 

Dessa kriterier diskuteras nedan tillsammans med reflektioner gällande studiens 

generaliserbarhet. 

3.7.1 Reliabilitet 

I experimentet användes endast en variabel som manipulerades (kunskapsvarians). Detta 

innebär att kunskapsnivåer måste fastställas, vilket också gjorts genom att dels ställa 

fastighetsmäklarstudenter mot vanliga studenter men också genom att låta dem ranka 

varandra utifrån uppskattad kunskap efter experimentet. Detta är dock inte tillräckligt då 

personer alltid kan ha olika subjektiva uppfattningar om varandra.  

Reliabilitet kan enklast definieras som en grad för hur väl mätningar med samma 

mätinstrument överensstämmer (Olsson & Sörensen, 2011). Med andra ord ska resultaten av 

en studie bli desamma om studien utförs på nytt utifrån samma metod. Om ett experiment 

kan genomföras om och om igen och generera samma resultat, betyder detta således att 

studiens reliabilitet är hög. Enligt Bryman och Bell (2013) får resultatet inte heller påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga variabler om det ska anses vara tillförlitligt.  

Då ambitionen var att höja reliabilitetsnivån ytterligare har deltagarna uppmanats att 

definiera huruvida de haft nytta av sin tidigare utbildning, alternativt om de har haft 

erfarenheter som är hänförliga till förhandlingar. Här skapas en tvåvägsbedömning gällande 

kunskapen eftersom att den sammanvägda kunskapsnivån fastställs utifrån någon annans 

bedömning, såväl som sin egna. Därför kan reliabiliteten anses vara hög i studien. För att höja 

reliabiliteten ytterligare hade med fördel ett större deltagarantal kunnat användas. 

3.7.2 Validitet 

I studien ifrågasätts sambandet mellan kunskapsvarians och överenskommet pris. Då 

deltagarna tillhandahölls samma referenspunkter (reservations- och förhoppningspris) inför 

varje experiment, torde det inte ges utrymme för någon annan betingelse att förvränga 

resultatet. Därtill kontrolleras även det första budet vilket också det bidrar till en jämn 

påverkansnivå av förankringseffekten. Inom experimentell forskning är det av högsta relevans 

att hitta kausala samband mellan olika variabler enligt Bryman och Bell (2013). Det är också i 
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detta skede som validitet blir aktuellt. Saunders, Lewis och Thornhill (2003) menar att 

validiteten är ett mått på huruvida resultat av en studie är hänförliga till vad som uppges.  

Å ena sidan kan de definitiva kunskapsnivåerna hos deltagarna inte mätas då dessa enbart 

grundas på uppskattningar, vilket inte är optimalt. Å andra sidan är syftet med studien att 

enbart undersöka huruvida kunskapsvarians kan lindra förankringseffekten eller inte. 

Kunskapsskillnader såväl som kunskapslikheter var således den enda variabel vars närvaro 

kunde påverka det överenskomna priset. Bryman och Bell (2013) för en diskussion kring 

variablers påverkan vilka drar slutsatser som utmynnar i att experiment tenderar till att bringa 

mycket hög intern validitet. Till följd av att variablerna är tydligt specificerade och att inga 

yttre betingelser kan förvränga förhandlingsresultaten, finns anledning att hävda goda 

validitetsnivåer i den utförda studien. 

3.7.3 Replikerbarhet 

Vad gäller replikeringar av studier skriver Kjellberg och Sörqvist (2015) att det vanligtvis är att 

se som en nödvändighet för att ett forskningsresultat ska bli allmänt accepterat. Bryman och 

Bell (2013) påpekar däremot att det inte är särskilt vanligt med replikering inom 

företagsekonomisk forskning, men att möjligheten till upprepning av en studie ändock 

uppskattas av forskare inom den kvantitativa forskningen. Detta experiment tillåter andra 

forskare att med enkelhet tillämpa den experimentella forskningsdesignen då dess utformning 

är tydligt angiven. Vidare kan experimentet genomföras i större omfattning genom att 

inkludera fler undersökningsdeltagare. Dessutom är det enkelt att modifiera designen i ett 

eventuellt uppföljningsexperiment. Därigenom går det exempelvis att testa 

generaliserbarheten av forskningsresultatet, vilket är vanligt enligt Kjellberg och Sörqvist 

(2015). Mot bakgrund av detta kan studiens replikerbarhet betraktas som god. 

3.7.4 Generaliserbarhet 

Figur fem visar tydligt tillvägagångssättet för att uppnå en så god generalisering som möjligt. 

Den population som studien har utgått från är studenter i Sverige, men som tidigare nämnt 

har även ett delvis selektivt urval gjorts gällande fastighetsmäklarstudenter. Detta stickprov 

har enbart varit selektivt så till vida att denna deltagandegrupp studerat tredje året på 

fastighetsmäklarprogrammet i Gävle.  
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Hög extern validitet (generaliserbarhet) infinner sig när ett resultat kan generaliseras utöver 

den specifika undersökningskontexten och där forskningsresultaten kan tillämpas på andra 

exempel av företeelsen (Bryman & Bell 2013; Denscombe 2009). Det finns framförallt två 

aspekter som talar för att studiens resultat är generaliserbart. Till att börja med utförs två 

experiment som onekligen baseras på vad som skulle kunna vara en verklig händelse. Av 

denna anledning är det också enkelt för de deltagande att reflektera och gå in i den 

efterfrågade förhandlingsrollen.  

För att exemplifiera en förhandling som motsatsvis kan bringa missvisande resultat hänvisas 

till Galinsky och Mussweiler (2001), experiment ett. Här ombads nämligen studenter att ikläda 

sig roller som köpare och säljare av en läkemedelsfabrik, värdet av denna uppges vara $26 

miljoner. Därtill ges bristfällig referensinformation med syfte att vägleda studenterna under 

förhandlingen. I detta fall torde det vara svårt för studenterna att kunna relatera till 

komplexiteten av en kommersiell fastighetsaffär, vilket minskar experimentets trovärdighet. 

Detta är en av anledningarna till varför studien utformats efter förhandlingsscenarion som är 

enklare för studenterna att relatera till (se bilaga 2-5). Detta i kombination med den andra 

aspekten, förankringseffektens undermedvetna påverkan (Tversky & Kahneman, 1974), 

innebär att resultaten av studien kan breddas utöver de experimentella förhållningsramar 

som används i de olika förhandlingsscenariorna. Mot bakgrund av ovanstående torde studien 

innefatta god generaliserbarhet. 

 

Figur 5. Generalisering (egen) 

3.8 Dataanalysmetod 

Efter att forskningsexperimentet slutförts analyserades datamaterialet elektroniskt. Det 

statistiska datorprogram som använts för att genomföra analysen av resultatet är IBM SPSS 

Statistics 22. Via detta program analyserades resultaten genom t-test samt en 

korrelationsanalys. Därtill har även Excel används vid skapande av illustrativa diagram. 
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3.8.1 T-test 

Ett t-test kan anses utgöra det mest lämpliga statistiska testet för att genomföra ett  

signifikanstest, där eventuella skillnader mellan två grupper undersöks (Denscombe, 2009). 

Eliasson (2010) menar vidare att t-testet används för att undersöka skillnader mellan variabler 

och grupper när det gäller intervall- och kvotvariabler. Med tanke på att studien syftar till att 

jämföra experimentgruppen med kontrollgruppen lämpar sig därför denna analysmetod.  

Denscombe (2009) påtalar också att t-testet lämpar sig särskilt bra för småskalig forskning och 

menar att det finns i synnerhet två uppenbara fördelar med denna teknik. Dessa är att t-testet 

fungerar bra med små urval, det vill säga färre än 30 stycken samt att grupperna som jämförs 

inte behöver ha samma storlek. Även detta talar för användandet av t-tester inte minst med 

tanke på att undersökningen har gjorts i förhållandevis liten skala.  

3.8.2 Korrelationsanalys 

Syftet med korrelationsanalysen i denna studie är att undersöka huruvida det finns ett 

samband mellan kunskap och förhandlingsframgång. Med tanke på att kunskapsvariansens 

närvarande är högst önskvärt vid förhandlingarna inom experimentgruppen, faller det sig 

naturligt att även fastställa korrelation mellan dessa aspekter. Till skillnad från t-testet är 

korrelationsanalysen ämnad att finna eventuella likheter mellan grupper eller variabler 

(Björkqvist, 2012). Författaren menar vidare att sambandet mellan två variabler grafiskt både 

kan vara linjärt och kurvlinjärt och att sambandet mellan dessa variabler anges med 

korrelationskoefficienten (r) (Björkqvist, 2012). Gällande korrelationskoefficienten skriver 

Eliasson (2010) att denna beskriver samband för intervall- och kvotvariabler samt mäter hur 

utspridda värdena är i förhållande till varandra och därigenom undersöker den hur starkt 

sambandet mellan de två variablerna är.    

3.9 Metodkritik 

Under arbetets gång har det uppdagats ett antal svårigheter vilket ökat förståelsen och insikt 

kring vilka utmaningar den experimentella forskningsdesignen bringar. Initialt kan 

urvalsmetoden för studien nämnas som en problematisk och känslig del. Till studien har som 

redan nämnts, två olika urvalsprocesser använts vilka grundar sig på ett typiskt urval och ett 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman och Bell (2013) medför detta faktum vissa risker som bland 
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annat grundar sig i att eventuella skillnaderna i urvalsprocessen kan resultera i missvisande 

forskningsresultat. 

Vidare skriver Olsson och Sörensen (2011) att risken med ett icke slumpmässigt urval är att 

detta kan avvika från populationen vilket leder till begränsningar i studiens generaliserbarhet. 

Denna urvalsmetod förutsattes ändock vara lämplig, då studiens syfte krävde ett aktivt 

sökande efter fastighetsmäklarstudenter med hög kunskapsnivå. Ett subjektivt urval kan 

dessutom medföra vissa fördelar. Denscombe (2009) påpekar nämligen att denna typ av urval 

tillåter forskaren att närma sig människor och företeelser som hen på goda grunder kan anta 

vara avgörande för undersökningen.  

När det kommer till bekvämlighetsurvalet framgår det av litteraturen att de stickprov som görs 

inte blir representativt för populationen, men att denna urvalsmetod trots detta används ofta 

vid experimentella studier (Kjellberg & Sörqvist, 2015). Å andra sidan informerar Kjellberg och 

Sörqvist (2015) också att ett bekvämlighetsurval kan rättfärdigas i just sådana sammanhang 

där en icke-deskriptiv studie av experimentell art är för handen. Detta på grund av att syftet 

med studien inte är att beskriva hur personer i en population fördelar sig i en viss variabel 

utan snarare undersöka effekten av en förändring i den oberoende variabeln (Kjellberg & 

Sörqvist, 2015) 

Fortsättningsvis hade det varit fördelaktigt om studien lyckats med att enbart inkludera 

tredjeårsstudenter i expertisgruppen i enlighet med den ursprungliga ambitionen. Dessvärre 

krävdes inkludering av fyra andraårsstudenter från fastighetsmäklarprogrammet för att 

möjliggöra ett så stort stickprov som möjligt. Detta torde dock inte påverka det slutliga 

resultatet då kunskapsvariansen ändå infunnit sig i experimentgruppen. 

Vad gäller deltagarantalet hade det varit önskvärt att involvera fler deltagare i det för studien 

aktuella forskningsexperimentet, men experimentens tidskrävande natur samt den för 

uppsatsen begränsade tidsram tilläts studien inte att skala upp experimentet och öka dess 

omfattning. Ambitionen var initialt att skapa 30 experimentförhandlingar som då skulle lägga 

grunden till ett bra statistiskt underlag för senare analyser. Istället lyckades studien skapa 28 

experimentförhandlingar med 16 tillhörande kontrollgrupper. Däremot frångicks det 

ordinarie tillvägagångsättet under torsdag 21/4 då samtliga förhandlingar under denna dag 

kan hänföras till experimentgruppen. Detta resulterade i en ny fördelning från 16 
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experimentförhandlingar och 16 kontrollförhandlingar, till det slutgiltiga antalet om 28 

experimentförhandlingar och 16 kontrollförhandlingar.  

Avslutningsvis har varje enskild individ som deltagit i experimentet  fått genomföra två stycken 

förhandlingar. Detta skulle kunna betraktas som ett olämpligt upplägg då försökspersonen 

efter den första förhandlingen skaffar sig kunskap och erfarenhet till den andra 

förhandlingsomgången. Bryman och Bell (2013) beskriver att en så kallad testningseffekt kan 

uppstå där deltagarna blir mer erfarna och kan räkna ut syftet med studien. Med hänsyn till 

förankringseffektens undermedvetna påverkan torde denna brist dock inte påverka det 

slutgiltiga resultatet i denna studie. Därtill ges även samtliga parter samma förutsättningar 

inför förhandling två vilket har genererat möjligheten till att dra samma lärdomar från 

föregående förhandling.   
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4. Resultat och Analys 

I detta avsnitt redovisas de resultat som uppkommit genom de utförda 

förhandlingsexperimenten. Dessa resultat kommer därefter ställas mot nollhypotesen vilken 

avses beprövas med hjälp av den alternativa hypotesen. 

4.1 Undersökningsdeltaganden 

I denna forskningsstudie ingick totalt 44st studenter från Högskolan i 

Gävle. Dessa deltagare har i sin tur genererat samma antal 

förhandlingar. Detta till följd av att varje enskild experimentdeltagare 

genomfört två simulerade bostadsförhandlingar vardera genom de två 

skilda experimentscenarierna (se bilaga 2-5).  

Av dessa experimentdeltagare var hälften fastighetsmäklarstudenter. 

Resterande del representerades av andra studenter från olika 

utbildningsprogram på lärosätet. De personer som deltog i 

experimentet var mellan 20 och 29 år gamla med en medelålder om 23,7 

år. Könsfördelningen på de deltagande var 25 män och 19 kvinnor. Av 

de 44 utförda förhandlingarna utgjorde 28st deltagare 

experimentgruppen och  16st kontrollgruppen i enlighet med figur sju.  

Då syftet med studien är att undersöka hur kunskapsvarians påverkar 

förankringseffekten, krävs att det råder kunskapsvarians vid 

förhandlingarna. Därför kommer resultaten av enkätformulären som deltagarna fyllt i efter 

respektive förhandling att presenteras först då enkäten avsett att fastställa detta. Det är 

viktigt att poängtera att ingen av deltagarna blivit informerade om motpartens utbildning eller 

tidigare erfarenheter, vilket är en förutsättning i strävan mot verklighetstrogna enkätsvar.  

De empiriska resultaten har i huvudsak analyserats i statistikprogrammet SPSS genom utförda 

t-tester för att mäta om signifikanta skillnader mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen uppdagats. Därtill har även en korrelationsanalys genomförts för att 

säkerställa ett samband mellan kunskap och förhandlingsframgång. Som komplement till SPSS 

har även dataprogrammet Excel använts i illustrativt syfte vid skapandet av diagram.  
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4.2 Enkätfrågor 

Vid sammanställandet av enkätfrågorna (se nedan) har svaren utformats genom att alla parter 

gjort en bedömning i vardera förhandling, vilken är direkt hänförlig till motparten gällande 

fråga 1 till 4. På så vis kommer fastighetsmäklarstudenternas enkätpoäng från de andra 

studenternas bedömning, och vice versa. Fråga 5 och 6 är däremot direkt kopplad till 

respondenterna själva. Vidare kan experimentgrupper och kontrollgrupper inte urskiljas i 

dessa enkätdiagram. Detta till följd av att det är kunskapsförhållandena mellan de olika 

utbildningsbakgrunderna som är det primära intresset i denna del av experimentet. De gröna 

diagramstaplarna avser fastighetsmäklarstudenter och de blåa staplarna symboliserar 

studenterna med annan utbildningsbakgrund. 

4.2.1 Enkätfråga 1 

”Motpartens agerande var professionellt” 

Vid bedömning av motpartens agerande finns enbart 

små skillnader mellan fastighetsmäklarstudenterna 

och studenter från andra program. Majoriteten av 

fastighetsmäklarstudenterna har dock bedömts vara 

professionella i sitt agerande. Detta gäller även de 

andra studenterna med några få undantag som 

brustit i sitt agerande enligt motparten. I och med att 

de båda studentgrupperna överlag bedömts vara 

professionella i sitt agerande, finns anledning att hävda 

goda nivåer gällande seriositeten i de förhandlingar som utförts. Med andra ord har 

deltagarna tagit förhandlingen på allvar vilket ökar tillförlitligheten i de svar som insamlats. 

Figur 8. Enkätdiagram 1 
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4.2.2 Enkätfråga 2 

”Jag anser att motparten besitter goda 

förhandlingskunskaper” 

Denna fråga är den första enkätfrågan tillsammans 

med fråga fyra, fem och sex som avser att undersöka 

kunskapsskillnaderna mellan de olika 

utbildningsbakgrunderna. Till att börja med avser 

således denna fråga att undersöka hur parterna i 

förhandlingarna uppfattat förhandlingskunskaperna 

hos motparten. Svaren visar på tydliga skillnader 

mellan de olika utbildningsbakgrunderna, trots att det inte 

enbart är fastighetsmäklarstudenterna som bedömts vara goda förhandlare. Däremot så har 

ingen av fastighetsmäklarstudenterna bedömts med något negativt betyg till skillnad från 

studenterna med annan utbildningsbakgrund. Dessa har istället en större spridning över de 

olika enkätsvaren vilket återspeglar en större variation i förhandlingskunskaper.  

4.2.3 Enkätfråga 3 

”Jag är nöjd med motpartens agerande gentemot 

mig”  

En av de enkätfrågor som genererat minst skillnader 

mellan de deltaganden är hur nöjd deltagarna är med 

motpartens agerande. Av tabellen framgår att 

majoriteten anser sig vara nöjda med de 

förhandlingar som genomförts. Endast ett fåtal har 

upplevt missnöje vid någon av förhandlingarna. I viss 

mån har dessutom studenter från annan utbildning 

genererat högre grad av nöjdhet gällande det högsta 

betyget (svarsalternativ sju i enkäten). Denna skillnad torde dock inte vara av signifikans utan 

endast en tillfällighet. I samråd med enkätfråga ett kan också dessa svar antyda att goda 

förhandlingar ägt rum där ett allt för distributivt förhållningssätt inte förekommit.  

Figur 9. Enkätdiagram 2  

Figur 10. Enkätdiagram 3  
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4.2.4 Enkätfråga 4 

 ”Motparten besitter mer relevant kunskap inom 

förhandlingsområdet i förhållande till dig själv.”  

Den andra kunskapsrelaterade enkätfrågan är av stor 

vikt för kunskapsfastställandet. Detta med tanke på 

att den konkret efterfrågar om motparten har mer 

relevant kunskap i förhållande till personen själv. Till 

följd av detta blir också diagrammet till höger 

aningen svårtolkat då respektive student oberoende 

av förhandlingsbakgrund någon gång mött en person 

som hypotetiskt sett, har lika mycket kunskap respektive 

mer eller mindre kunskap i någon av förhandlingarna. Det mest intressanta svarsalternativet i 

detta diagram är det ”neutrala” som visas i mitten. Här framgår att flertalet deltagare har 

bedömt sig vara lika kunniga som motparten. Vidare återfinns större delen av 

fastighetsmäklarstudenterna på den jakande sidan vilket indikerar på att dessa bedömts ha 

mer relevant kunskap inom förhandlingsområdet. För att tydliggöra ytterligare gällande 

staplarna så är de gröna hänförliga till fastighetsmäklarstudenterna, men svaren grundas på 

förhandlingsmotpartens bedömningar. Detta till skillnad från enkätfråga 5 och 6 som där 

experimentdeltagarna bedömt sig själva utifrån egna premisser. 

4.2.5 Enkätfråga 5 

”Jag hade nytta av min utbildning vid detta 

experiment”  

Då vi valt att skapa kunskapsvarians genom att dela 

upp förhandlingsparterna utifrån utbildning faller det 

sig naturligt att efterfråga deltagarnas egen 

uppfattning om hur stor nytta de haft av sin 

utbildning vid experimentet. Denna tredje 

kunskapsrelaterade enkätfråga påvisar tydliga 

skillnader i deltagarnas svar. Detta tyder framförallt 

på att fastighetsmäklarstudenterna anser sig ha nytta av 

Figur 11. Enkätdiagram 4  

Figur 12. Enkätdiagram 5  
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sin utbildning på Högskolan i Gävle när det kommer till bostadsrätts- och 

villafastighetsförhandlingar. Motsatsvis har studenterna från andra program inte samma 

utbildningsnytta vilket inte är helt oväntat. Slutsatserna av denna enkätfråga blir således att 

ytterligare grunder finns för antagande att önskvärd kunskapsvarians uppnåtts vid 

förhandlingarna i experimentgrupperna. 

4.2.6 Enkätfråga 6 

”Jag hade nytta av mina tidigare erfarenheter vid 

detta experiment” 

Den sista kunskapsrelaterade frågan fungerar som 

en kontrollfråga gällande tidigare yrkeserfarenheter 

som kan vara av relevans vid förhandlingar. För att 

eliminera eventuella osäkerheter kring 

erfarenhetsrelaterade faktorer ombads därför 

deltagarna att ange detta. Av diagrammet framgår 

att det finns några studenter som anser sig ha haft 

nytta av sina tidigare erfarenheter utöver 

fastighetsmäklarstudenterna. I Bilaga 7 finns en fullständig sammanställning av dessa 

erfarenheter, här framgår att de förhandlingsrelaterade yrkena framförallt kan kopplas till 

någon form av försäljningsyrke. 

4.3 T-test kunskapsvarians 

Avsikten med t-test är att fastställa om det finns signifikanta skillnader mellan två grupper. 

Detta kan fastställas om medelvärdet mellan dessa variabler statistiskt skiljer sig åt, vilket i sin 

tur avgör om nollhypotesen kan förkastas eller ej. Det första t-testet avser att fastställa om 

det finns signifikanta skillnader i de enkätdiagram som presenterats ovan. De variabler som 

kommer att ställas mot varandra är således enkätsvaren för de olika utbildningsbakgrunderna. 

Av enkätdiagrammen som presenterats i föregående avsnitt framgår enbart att skillnader och 

likheter finns. För att se om dessa är av signifikant karaktär, det vill säga uppfyller minimikravet 

om 95% (Sig.=0,05) har vi utfört ett t-test (Körner & Wahlgren, 2010). I tabellen Group 

Statistics framgår medelvärdet för respektive enkätfråga uppdelat på de olika 

Figur 13. Enkätdiagram 6  
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utbildningsbakgrunderna. Under kolumnen ”Mean” visas enkätfrågornas medelvärden, det är 

således utifrån dessa värden som själva t-testet grundar sig på. 

Group Statistics 

  Utbildning N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Fråga 1.Professionellt agerande 
Mäklarstudent 44 5,77 0,886 0,134 

Annan student 44 5,27 1,5 0,226 

Fråga 2. Förhandlingskunskaper 
Mäklarstudent 44 5,95 0,888 0,134 

Annan student 44 4,89 1,45 0,219 

Fråga 3. Nöjdhet 
Mäklarstudent 44 5,91 1,053 0,159 

Annan student 44 5,82 1,334 0,201 

Fråga 4. Relevant kunskap 
Mäklarstudent 44 5,09 1,626 0,245 

Annan student 44 3,61 1,674 0,252 

Fråga 5. Utbildningsfördelar 
Mäklarstudent 44 6,18 0,843 0,127 

Annan student 44 2,68 1,667 0,251 

Fråga 6. Erfarenhetsfördelar 
Mäklarstudent 44 5,64 1,036 0,156 

Annan student 44 3,84 1,867 0,281 

      

Tabell 3. Group Statistics Enkätfrågor 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Fråga 1.Professionellt 
agerande 

  14,779 0 1,904 86 0,060 0,500 0,263 -0,022 1,022 

      1,904 69,736 0,061 0,500 0,263 -0,024 1,024 

Fråga 2. 
Förhandlingskunskaper 

  14,763 0 4,167 86 0,000 1,068 0,256 0,559 1,578 

      4,167 71,272 0,000 1,068 0,256 0,557 1,579 

Fråga 3. Nöjdhet 
  2,36 0,128 0,355 86 0,724 0,091 0,256 -0,418 0,600 

      0,355 81,579 0,724 0,091 0,256 -0,419 0,601 

Fråga 4.Relevant 
kunskap 

  0 0,983 4,200 86 0,000 1,477 0,352 0,778 2,176 

      4,200 85,928 0,000 1,477 0,352 0,778 2,176 

Fråga 5. 
Utbildningsfördelar 

  18,271 0 12,427 86 0,000 3,500 0,282 2,940 4,060 

      12,427 63,627 0,000 3,500 0,282 2,937 4,063 

Fråga 6. 
Erfarenhetsfördelar 

  22,971 0 5,577 86 0,000 1,795 0,322 1,156 2,435 

      5,577 67,2 0,000 1,795 0,322 1,153 2,438 

Tabell 4. T-test Enkätfrågor 

Av t-testet ovan framgår att fyra av sex enkätfrågor uppnått signifikanta skillnader mellan 

fastighetsmäklarstudenterna och de andra studenterna. Som figur åtta och tio också indikerat 

på är det enkätfråga ett och tre som inte uppnått signifikans i svaren. Av resterande frågor 

finns däremot stora skillnader som därför är gulmarkerade i tabell fyra. De frågor som uppnått 

signifikanta skillnader är också kunskapsrelaterade. Till följd av detta kan 

kunskapsskillnaderna som uppdagats i föregående avsnitt bekräftas då samtliga enkätfrågor 

avseende detta uppnått signifikanta värden. 
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Till att börja med visar fråga två att fastighetsmäklarstudenterna blivit bedömda som goda 

förhandlare, om detta även återspeglas i de överenskomna priserna återstår att se. Enkätfråga 

fyra fastställer att fastighetsmäklarstudenterna rankats betydligt högre i jämförelse med de 

andra studenterna när det kommer till relevant kunskap. Som angivit gäller även detta för 

enkätfråga fem där deltagarna rankat sig själva utifrån sina utbildningskunskaper.  

Som tidigare nämnts fanns det vissa studenter från annan utbildning som ansåg sig ha nytta 

av sina tidigare yrkeserfarenheter enligt enkätfråga sex (se bilaga 7). Nog för att detta kan ha 

bidragit till förhandlingsresultaten, så torde det inte vara i någon större utsträckning då även 

denna fråga visar på signifikanta skillnader i tabell fyra. Därför finns ingen anledning att 

misstänka eventuella resultatbrister till följd av svaren för enkätfråga sex. 

För att slutgiltigt fastställa att rådande kunskapsvarians inom förhandlingarna har uppnåtts 

har enkätfråga fyra delats upp i experiment- och kontrollgrupp (figur 14). Viktigt att åter igen 

poängtera är att denna fråga bedömts av motparten, vilket ger en högre grad av tillförlitlighet 

till svaren då deltagarna inte ”missbedömer” sig själva. Varje tabell utgör ett medelvärde av 

de enkätsvar som är hänförliga till respektive deltagargrupp. De blå staplarna i diagrammet 

nedan utgör fastighetsmäklarstudenterna och de studenter med annan utbildningsbakgrund 

som deltog i experimentgruppen. Som tabellerna visar råder stor kunskapsvarians inom 

experimentgruppen där fastighetsmäklarstudenterna blivit högt rankade av sina motparter, 

samtidigt som de i sin tur gett en betydligt lägre medelpoäng.  

 Figur 14. Diagram kunskapsvarians Experiment- vs Kontrollgrupp 
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De gula staplarna utgör också de fastighetsmäklarstudenter och andra studenter, men denna 

gång gällande kontrollgruppen, där förhandlingar på så vis skett mellan personer med 

liknande utbildningsbakgrund. Medelpoängen för fastighetsmäklarstudenterna i 

kontrollgruppen tangerar precis svarsalternativ fyra vilket betyder att det inte bedömts 

föreligga några kunskapsskillnader överhuvudtaget, enligt dem själva. Detsamma gäller för 

den del av kontrollgruppen som utgörs av studenter från andra utbildningar. Också här visar 

medelpoängen på att kunskapsvarians inte funnits inom dessa förhandlingar. Med stöd av 

detta tillsammans med den signifikans som påvisats i t-testet kan vi således bekräfta att 

önskvärda kunskapsskillnader har uppnåtts i experimentgruppen, samt att det inte finns några 

kunskapsskillnader inom kontrollgruppen. 

4.4 Förhandlingsframgång och förankringseffekten 

När kunskapsnivåerna mellan deltagarna visats vara signifikant skilda från varandra, 

möjliggörs vidare analyser med avseende på hur denna kunskapsvarians påverkar 

förankringseffektens inverkan vid själva förhandlingen. Med andra ord syftar detta avsnitt till 

att fastställa huruvida nollhypotesen nedan kan förkastas eller ej. 

H0: Förankringseffektens påverkan är fortsatt konstant, oberoende om personen i fråga 

besitter mer relevant kunskap inom det aktuella förhandlingsområdet, i jämförelse med 

motparten. 

H1: Förankringseffekten kan lindras för den part som i en förhandlingssituation besitter mer 

relevant kunskap inom det aktuella förhandlingsområdet, i jämförelse med motparten. 

Med tanke på att syftet ämnar undersöka förankringseffektens påverkan under förhandlingar, 

måste hänsyn tas till vem som lägger det första budet. Ytterligare en aspekt att beakta är om 

det är säljaren eller köparen som lagt det första budet eftersom att detta skiljer sig från de 

olika förhandlingsscenarierna. För att möjliggöra mätbarhet av justeringsprocessen utifrån ett 

första bud används därför ett procentuellt värde som nedan benämns som 

förhandlingsframgång. Detta är en fristående variabel vilken tar hänsyn till säljar- och 

köparroller samt hur stor del av själva förhandlingsutrymmet som respektive part tagit. Detta 

möjliggör mätning gällande vilken part som ”vunnit” respektive ”förlorat” förhandlingen.  
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Som tidigare nämnts i teoriavsnittet utgör en förhandlingszon spannet mellan två parters 

reservationspunkter eller ”sämsta tänkbara” utfall för en överenskommelse (Se figur 3, Krause 

et al, 2006). I förhandlingscenario ett utgör denna zon 100 000kr (900 000-800 000) och i 

förhandlingscenario två är zonen 200 000kr (4 895 000-4 695 000). Den sammanlagda 

förhandlingszonen som parterna har till förfogande blir således 300 000kr (se bilaga 2-5). Om 

överenskommelse träffats vid hälften av varje förhandlingszon (850 000 respektive 4 795 000) 

har ingen av parterna lyckats bättre än den andre. Givet detta blir således den totala 

förhandlingszonen 300 000kr med en mittpunkt om 150 000kr. Vidare illustrerar figur 15 ett 

räkneexempel gällande uträkningsförfarandet för variabeln Förhandlingsframgång vilken 

kommande diagram och analyser baserats på. I exemplet har säljaren tagit 65% av 

förhandlingsutrymmet vilket betyder att denne ”vunnit” större delen av den förhandlingsbara 

summan om 100 000kr.  

 

                                                      Figur 15. Räkneexempel förhandlingsframgång 

Tabellen nedan visar hur stor del av den totala förhandlingszonen om 300 000kr som parterna 

lyckats förhandla till sig. Fastighetsmäklarstudenterna har i genomsnitt tagit 22,7% mer av 

förhandlingszonen i jämförelse med övriga studenter. Detta trots att deras motparter med 

annan utbildning haft fördelen av att lägga det första budet inom experimentgruppen. Med 

andra ord har fastighetsmäklarstudenterna i genomsnitt förhandlat sig till 68 100kr 

(0,227*300 000) mer av förhandlingsutrymmet i jämförelse med de andra studenterna. 

 

  Figur 16. Medeljustering förhandlingszon, Mäklarstudent vs Annan student 
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Group Statistics 
 

4.5 T-test förhandlingsframgång 

För att fastställa om skillnaderna i förhandlingsframgång är av signifikant karaktär har 

ytterligare ett t-test utförts. T-testet jämför fastighetsmäklarstudenterna i förhållande till de 

andra studenterna, oberoende om resultaten är hänförliga till experimentgruppen eller 

kontrollgruppen. Som tidigare nämnts har fastighetsmäklarstudenterna tagit 22,7% större del 

av förhandlingsutrymmet i jämförelse med de andra studenterna, vilket också visar sig i 

kolumnen för ”Mean Difference” nedan. I detta t-test visar de gulmarkerade kolumnerna att 

skillnaden mellan grupperna kan anses vara signifikant. Med andra ord har 

fastighetsmäklarstudenterna statistiskt sett presterat bättre än studenter med annan 

utbildning. Men som det framgår av tabellen ”group statistics” så går det inte att urskilja vilka 

förhandlingar som kan kopplas till experimentgruppen eller kontrollgruppen. 

 

Tabell 5. T-test Förhandlingsframgång, Mäklarstudent vs Annan student 

4.6 Korrelationsanalys  

Så långt går det att konstatera signifikanta skillnader mellan parternas kunskapsnivåer (tabell 

4). Vidare kan konstateras att fastighetsmäklarstudenterna i genomsnitt förhandlat 22,7% 

bättre än studenterna med annan utbildning. För att säkerställa att dessa variabler hänger 

ihop så har även en korrelationsanalys utförts. 

Det gulmarkerade värdena i tabell sex nedan påvisar att det finns en relation mellan 

förhandlingsframgång och de kunskapsrelaterade enkätfrågorna.  Däremot är det inte möjligt 

att med säkerhet säga vilken av dessa variabler som påverkat den andra, det går enbart att se 

 Utbildning N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Förhandlingsframgång Mäklarstudent 42 ,61595 ,396546 ,061188 

Annanstudent 44 ,38932 ,310256 ,046773 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Förhandlings-

framgång 

 
2,019 ,159 2,959 84 ,004 ,226634 ,076583 ,074341 ,378928 

   2,943 77,638 ,004 ,226634 ,077018 ,073292 ,379976 
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att dessa korrelerar. Men logiskt sett torde det vara hög kunskap som har en direkt påverkan 

på individernas förhandlingsframgångar och inte tvärt om.  

Samtliga kunskapsrelaterade frågor kan anses vara en orsak till god förhandlingsframgång, 

vilket också visat sig i svaren för enkätfråga två, fyra, fem och sex där 

fastighetsmäklarstudenterna erhållit betydligt högre medelvärden i jämförelse med de andra 

studenterna (se tabell 4). Till följd av de signifikanta värden som uppkommit av 

korrelationsanalysen finns således anledning att hävda kunskap som en enskild variabel vars 

inverkan huvudsakligen påverkat utfallet av förhandlingarna. 

Correlations 

Spearman's rho 
Förhandlings-
framgång 

F2. 
Förhandlings-
kunskaper 

F4. 
Relevant 
kunskap 

F5. 
Utbildnings-
fördelar 

F6. 
Erfarenhets
-fördelar 

 Förhandlings-
framgång 

Correlation Coefficient 1,000     

Sig. (2-tailed) .     

N 86     

Fråga 2. 
Förhandlings-
kunskaper 

Correlation Coefficient ,421** 1,000    

Sig. (2-tailed) ,000 .    

N 86 88    

Fråga 4. 
Relevant 
kunskap 

Correlation Coefficient ,388** ,478** 1,000   

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 .   

N 86 88 88   

Fråga 5. 
Utbildnings-
fördelar 

Correlation Coefficient ,353** ,338** ,395** 1,000  

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,000 .  

N 86 88 88 88  

Fråga 6. 
Erfarenhets-
fördelar 

Correlation Coefficient ,263* ,239* ,238* ,627** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,014 ,025 ,025 ,000 . 

N 86 88 88 88 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 6. Korrelationsanalys Enkätfrågor vs Förhandlingsframgång 

4.7 T-test förhandlingsframgång, experiment- och kontrollgrupp 

Utifrån de analyser som redovisats ovan har slutligen ett t-test genomförts, med avsikt att 

undersöka om de signifikanta skillnaderna i förhandlingsframgång även kan återfinnas mellan 

experiment- och kontrollgruppen. Denna jämförelse har genomförts utifrån vilken av parterna 

som inte lagt det första budet i förhandlingarna, det vill säga de deltagande som utsatts för 

förankringseffekten. I experimentgruppen utgörs de 28 deltagarna således av 

fastighetsmäklarstudenter eftersom att studenterna med annan utbildningsbakgrund alltid 

haft fördelen av att lägga det första budet i denna grupp. Som konstaterat i avsnitt 4.3 T-test 

kunskapsvarians ovan råder hög kunskapsvarians inom experimentgruppen. I kontrollgruppen 

har däremot studenter med liknande kunskapsnivåer mötts i förhandlingarna, vilket då 
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representerar låg kunskapsvarians i t-testet. Också här utgörs deltagarna av de som inte lagt 

det första budet för att möjliggöra en korrekt jämförelse mellan grupperna. 

Återigen visas medelvärdet under kolumnen ”Mean” i tabellen för group statistics nedan. 

Observera att skillnaderna mellan grupperna inte är lika stora i jämförelse med föregående t-

test (tabell 6). Medelvärdet för experimentgruppen (0,67393) betyder att 

fastighetsmäklarstudenterna förhandlat till sig ca 67% av det totala förhandlingsutrymmet, 

det vill säga 201 000kr av totalt 300 000kr (0,67*300 000). Med samma uträkningsförfarande 

har kontrollgruppen på så vis tagit cirka 56% av det totala förhandlingsutrymmet vilket 

motsvarar 168 000kr. Experimentgruppen har därför i genomsnitt tagit 33 000kr mer av 

förhandlingsutrymmet i jämförelse med kontrollgruppen med matchade kunskapsnivåer. 

Experimentgruppen har sålunda i snitt genererat större förhandlingsframgångar i förhållande 

till kontrollgruppen. Detta betyder att deltagarna i experimentgruppen som inte lagt det första 

budet (fastighetsmäklarstudenterna) inte blivit påverkade av förankringseffekten i lika stor 

utsträckning som kontrollgruppen. Skillnaden utgör däremot enbart 11,6%, vilket medför en 

signifikansnivå om enbart 0,304 respektive 0,319 i kolumnen för Sig. (2-tailed). Till följd av 

detta blir differensen inte signifikant då det inte med 95% säkerhet går att påstå att 

experimentgruppen statistiskt sett presterat bättre till följd av kunskapsvariansen. Denna 

förhållandevis låga signifikansnivå kan till viss del förklaras av att stickprovet för framförallt 

kontrollgruppen med fördel hade kunnat vara större, vilket då hade gett möjlighet till mer 

tillförlitlig statistik.  

Group Statistics 

 Hög kunskapsvarians vs 
Låg kunskapsvarians N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Förhandlings-
framgång 

Experimentgrupp ej FB 28 ,67393 ,337878 ,063853 

Kontrollgrupp ej FB 15 ,55833 ,364945 ,094228 

Tabell 7. T-test förhandlingsframgång, Experimentgrupp vs Kontrollgrupp 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Förhandlings-
framgång 

 ,011 ,917 1,040 41 ,304 ,115595 ,111144 -,108865 ,340055 

   1,016 26,872 ,319 ,115595 ,113825 -,118007 ,349197 



 

52 
 

4.8 Hypotesanalys 

Till följd av att t-testet med avseende på experiment- och kontrollgrupp (tabell 7 kolumn Sig. 

2-tailed) inte visar signifikanta värden medför detta att nollhypotesen (H0) inte kan förkastas. 

Däremot finns tydliga indikationer på att förankringseffekten kan lindras om det råder 

kunskapsvarians vid förhandlingar. Med andra ord finns ändock anledning att hävda viss 

tillförlitlighet till den alternativa hypotesen (H1), som utgår från att kunskapsvarians inom 

förhandlingar kan lindra förankringseffekten. 

För att bekräfta detta krävs emellertid ytterligare studier inom området där studiens 

omfattning görs större, och särskilt med ett vidare stickprov ur populationen. Det är även 

önskvärt att kunskapsskillnaderna mellan deltagarna ökas ytterligare för att möjliggöra för 

tydligare statistiska skillnader. Ytterligare argument som talar för den alternativa hypotesen 

är att vissa förhandlingsrelaterade artiklar grundar sig på experiment vars deltagarantal inte 

är nämnvärt större än denna studie (Bottom & Paese, 1999; Gunia et al. 2013). Ett exempel 

på detta är  Galinsky och Mussweilers (2001) studie där 76 stycken personer deltagit vid 

experiment ett, vilket då enbart genererat 38 förhandlingar. Detta i jämförelse med de 28 

stycken förhandlingar som utförts i denna studie gör att den alternativa hypotesen trots allt 

gett upphov till betydelsefulla resultat, vilka diskuteras i nästkommande avsnitt. 
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5. Slutdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras den teori som studien utgått från, med de empiriska resultat som 

uppkommit av de utförda experimentförhandlingarna. Diskussionen förs med avseende på 

studiens syfte och bidrag för att slutligen ge förslag till vidare forskning. 

Med hjälp av de t-test och den korrelationsanalys som utförts har skillnader och likheter 

gällande förankringseffektens identifieras till följd av kunskapsvarians inom förhandlingar. Till 

att börja med fastställdes en lyckad kunskapsmanipulation där experimentgruppen präglades 

av stora kunskapsskillnader i förhållande till kontrollgruppen. Tack vare detta möjliggjordes 

förutsättningar för att undersöka hur förankringseffekten ter sig vid kunskapsvarians i likhet 

med Northcraft och Neales (1987) och Kaustia et al. (2008).  

Fyra av sex enkätfrågor i den inledande delen av avsnitt 4 Resultat och Analys visar på 

signifikanta skillnader i svaren. En av de två frågor som motsatsvis genererat jämbördiga svar 

oavsett utbildningserfarenheter var enkätfråga tre. Denna visar på att båda parter var nöjda i 

sin helhet med motpartens agerande. Detta kan vara en följd av att de första buden som 

framförts uppfattats som positiva, trots att de lagts utanför motpartens reservationspris 

(Kristensen & Gärling 2000). Denna positivitet kan bero på att förhandlarna upplevt varandra 

som professionella enligt enkätfråga ett, vilket i sin tur betyder att deltagarna argumenterat 

väl för sitt första bud i förhandlingen. Med andra ord finns indikationer på att vissa 

förhandlingsparter i likhet med Krause et al. (2006) samt Kristensen och Gärling (1997b) 

lyckats påverka motpartens reservationspunkter utan att göra motparten missnöjd. Även 

detta tyder på att experimentdeltagarna argumenterat väl för sin sak, utan att agera på ett 

allt för distributivt vis.  

Det råder ingen tvekan om att fastighetsmäklarstudenterna presterat bättre i jämförelse med 

studenterna från andra utbildningar vid förhandlingarna. Men när t-test utfördes med avsikt 

att undersöka om dessa skillnader även återfanns med avseende på förankringseffekten, 

visade sig mindre skillnader mellan grupperna (11,6% jämfört med 22,6%). I likhet med 

tidigare forskning har förankringseffekten därför påverkat fastighetsmäklarstudenterna trots 

deras betydande kunskaper inom förhandlingsområdet (Englich et al,  2006; Englich & 

Mussweiler, 2001). Påverkansgraden är emellertid relativt liten med tanke på att det ändock 

är en betydande skillnad mellan experiment- och kontrollgruppen. 
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Trots att fastighetsmäklarstudenterna influerats av ett första bud, tyder likväl resultaten på 

att  förankringseffektens påverkan har lindrats, när mottagaren av det första budet besuttit 

betydande kunskaper inom förhandlingsområdet i förhållande till motparten. Här kan vidare 

paralleller dras till Kaustia et al. (2008) som också uppmärksammat att kunskap kan lindra 

förankringseffekten vid avkastningsbedömningar gällande aktieportföljer. Till följd av dessa 

resultat, finns indikationer på att kunskapsvarians vid förhandlingar kan fungera som ett 

defensiv skydd mot förankringseffekten. Här uppdagas möjligheter till kompletterande 

användningsområden med avseende på defensiva förhållningssätt i likhet med ”Consider the 

opposite”-strategin utvecklad av  Lord et al. (1984), och strategiskt fokus som Galinsky och 

Mussweiler (2001) förespråkar.  

Tidigare forskning hävdar som ovan konstaterat att kunskap inte utesluter 

förankringseffektens påverkansgrad vid olika typer av beslutsfattande (Englich & Mussweiler, 

2001; Englich et al. 2006; Northcraft & Neale, 1987). Indirekt betyder detta att exempelvis 

rutin och erfarenheter inte nödvändigtvis är behjälpligt när personen i fråga ombes uppskatta 

ett värde utifrån en förankringspunkt. Resultaten av denna studie tyder således på motsatsen 

vilket öppnar upp för vidare forskningsmöjligheter med avseende på kunskapsvarians.  

Ett problem vid praktisk användning av resultaten, torde dock vara att kunskap oftast inte går 

att kontrollera med omedelbar verkan, vid exempelvis förhandlingssituationer. Därför är det 

främst en medvetenhet kring hur förankringseffekten påverkas av kunskapsvarians som är av 

primärt intresse. För att kunna nyttja studiens resultat krävs således att personen i fråga 

identifierar motpartens kunskapsnivå i förhållande till sig själv. Detta genom att skapa en 

medvetenhet kring hur förankringseffekten kan komma att påverkas beroende på vem som 

framför det första budet vid förhandlingen. Därefter bör personen i fråga fokusera på någon 

av de ovan nämnda förhållningssätt som Galinsky och Mussweiler (2001) samt Lord et al. 

(1984) identifierat. Kombineras dessa förhållningssätt kan förankringseffekten medföra stora 

fördelar för den som behärskar dess kognitiva inverkan. Om effekten ska nyttjas till fullo krävs 

med andra ord kunskapsmedvetenhet, korrekt fokus och strategiska förhållningssätt, före 

såväl som under förhandlingssituationen. 
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5.1 Praktiska bidrag 

Resultaten i denna studie ger skäl för fortsatt forskning inom området, just med tanke på att 

kunskapsvarians kan göra skillnad när det kommer till förankringseffekten. Studien påvisar att 

goda förhandlingsförberedelser inte alltid räcker, men så länge personen i fråga förberetts sig 

bättre i förhållande till motparten finns ökade möjligheter att undgå förankringseffektens 

robusta påverkan. Studiens praktiska bidrag blir därmed att personer vars medvetenhet 

gällande motpartens kunskapsnivå, aktivt möjliggör att denne kan förhålla sig till 

förankringseffektens påverkan. Detta ger i sin tur upphov till vidare förhållningssätt vilket kan 

bidra till defensiva såväl som offensiva ageranden vid förhandlingar. 

Resultaten indikerar vidare på att det finns möjligheter att hantera de irrationella 

beslutsfattanden som uppdagas till följd av förankringseffekten, samt att kunskap kan 

användas som ett defensivt förhållningsätt vid förhandlingar. I och med detta ges incitament 

till goda förberedelser inför stundande förhandlingar, som med fördel kan kombineras med 

någon av tidigare forskningsresultat gällande strategiska förhållningssätt (Lord et al. 1984; 

Galinsky & Mussweiler, 2001). Sammanfattningsvis utgör de praktiska bidragen att 

förhandlare i första hand bör sträva efter att identifiera motpartens kunskapsnivåer i 

förhållande till sig själv. Genom detta möjliggörs strategiska förhållningssätt vilka kan 

användas för att kringgå förankringseffekten påverkan, och i viss mån även använda denna i 

offensivt syfte. 

5.2 Teoretiska bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är att ge en djupare förståelse för huruvida kunskapsvarians 

påverkar förankringseffekten. Eftersom att kunskap har en central roll vid olika typer av 

förhandlingar och beslutsfattanden anses studiens resultat definitivt bidragit till tidigare 

forskning. Framförallt ges en fingervisning beträffande hur förankringseffekten ter sig i 

förhållande till kunskapsvarians vid förhandlingar, vilket öppnar för ytterligare möjligheter till 

nyttjande av effekten. I enighet med tabell 1 har till synes ingen känd studie undersökt detta 

tidigare. Denna studie torde därmed vara den första i sitt slag att undersöka kunskapsvarians 

inom förhandlingssituationer.  

I likhet med tidigare forskning har studien också påvisat att förankringseffekten i form av ett 

första bud, påverkar förhandlingars utfall till fördel för initiativtagaren (Galinsky och 
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Mussweiler, 2001; Orr & Guthrie, 2005; Krause et al. 2006; Mason et al. 2013; Gunia et al. 

2013). Däremot indikerar ändock resultaten på att kunskap och tidigare erfarenheter kan 

lindra förankringseffekten. Dessa slutsatser säger således mot tidigare forskning vilka hävdat 

motsatsen (Northcraft & Neale, 1987; Wistrich et al. 2005; Englich et al. 2006; Englich & 

Mussweiler, 2001). Här uppdagas därför ytterligare incitament till fler studier beträffande 

kunskapsvariansens påverkan gällande förankringseffekten, inom framförallt 

förhandlingssituationer. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Som tidigare konstaterats kan denna studie inte urskilja tillräckligt signifikanta värden i t-testet 

gällande experiment och kontrollgruppen (tabell 7), för att resultaten ska anses vara statistiskt 

fastställda. Detta främst till följd av studiens ringa omfattning, framförallt gällande 

kontrollgruppen som använts. Däremot ger resultaten indikationer på att kunskapsvarians vid 

förhandlingar är av betydelse. Med tanke på att forskningen inom detta område är tämligen 

begränsad finns därför anledning till vidare undersökningar kring kunskapsvarians. Vidare 

forskning bör dock sträva efter att skapa större kunskapsskillnader mellan parterna i 

förhandlingen, för att på så vis fastställa tydligare resultat. Därtill bör studiens omfattning vara 

större än denna studies vilket kan möjliggöra statistiska klarheter. 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka vart brytpunkten för kunskapsvarians 

infinner sig för att denna ska påverka förankringseffekten i betydande utsträckning. Med 

andra ord så måste olika kunskapsnivåer fastställas för att detta ska göras möjligt. Det medför 

dock vissa svårigheter då kunskap kan vara diffust eftersom att flertalet parametrar kan 

påverka vid exempelvis förhandlingssituationer. Med andra ord kan det vara svårt att 

precisera dessa kunskapsnivåer då det inte enbart räcker med att definiera kunskapsskillnader 

som i denna studie. Trots detta råder det ingen tvekan om att resultaten från ovan nämnda 

förslag till vidare forskning, torde gynna helhetsförståelsen kring förankringseffektens 

undermedvetna påverkansgrad. 
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7. Appendix 

7.1 Bilaga 1, Informationsblad experiment 
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7.2 Bilaga 2, Förhandling 1 Säljare 

 

 



 

65 
 

7.3 Bilaga 3, Förhandling 1 Köpare 
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7.4 Bilaga 4, Förhandling 2 Säljare 
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7.5 Bilaga 5, Förhandling 2 Köpare 
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7.6 Bilaga 6, Enkät 
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7.7 Bilaga 7 Yrkesöversikt annan student 

Yrkeserfarenheter 
Annan student 

Lärare 

Logistikpraktik 

Habiliterare 

Barnskotare 

Personligtranare 

Säljare  

Logistiker 

Butikssaljare 

Lagerarbetare 

Banktjansteman 

Saljare 

Inkopsansvarig 

(Inget svar) 

Säljare  

Säljare  

Bankpraktik 

Säljare golfklubb 

(Inget svar) 

Produktionsledare 

Socialtjänst 

(Inget svar) 

(Inget svar) 

Banktjänsteman 

Lagerarbetare 

Inkopsansvarig 

Säljare 

Säljare 

(Inget svar) 

Bankpraktik 

Säljare 

Säljare golfklubb 

(Inget svar) 

Priduktionsledare 

Socialtjänst 

(Inget svar) 

(Inget svar) 

Logistikpraktik 

Lärare 

Habiliterare 

Barnskotare 

Personligtranare 

Säljare 

Logistiker 
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7.8 Bilaga 8, Deskriptiv statistik Enkätfrågor 

Descriptive Statistics 

  

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error 

F1. Professionellt agerande 88 2 7 5,52 0,133 1,25 1,563 -0,142 0,508 

F2. Förhandlingskunskaper 88 2 7 5,42 0,14 1,311 1,718 -0,154 0,508 

F3. Motpartens nöjdhet 88 2 7 5,86 0,127 1,196 1,429 1,722 0,508 

F4. Relevant kunskap 88 1 7 4,35 0,192 1,801 3,242 -0,9 0,508 

F5. Nytta av utbildning 88 1 7 4,43 0,234 2,196 4,823 -1,346 0,508 

F6. Nytta av tidigare 

erfarenheter 
88 1 7 4,74 0,187 1,752 3,069 -0,006 0,508 
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7.9 Bilaga 9, Deskriptiv statistik förhandlingsframgång 

Förhandlingsframgång 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -,475 1 1,1 1,2 1,2 

-,425 1 1,1 1,2 2,3 

-,100 2 2,3 2,3 4,7 

-,025 1 1,1 1,2 5,8 

,000 8 9,1 9,3 15,1 

,150 3 3,4 3,5 18,6 

,200 1 1,1 1,2 19,8 

,225 1 1,1 1,2 20,9 

,250 3 3,4 3,5 24,4 

,275 3 3,4 3,5 27,9 

,300 1 1,1 1,2 29,1 

,350 2 2,3 2,3 31,4 

,375 1 1,1 1,2 32,6 

,380 1 1,1 1,2 33,7 

,400 5 5,7 5,8 39,5 

,450 1 1,1 1,2 40,7 

,475 5 5,7 5,8 46,5 

,500 6 6,8 7,0 53,5 

,525 5 5,7 5,8 59,3 

,550 1 1,1 1,2 60,5 

,600 5 5,7 5,8 66,3 

,620 1 1,1 1,2 67,4 

,625 1 1,1 1,2 68,6 

,650 2 2,3 2,3 70,9 

,700 1 1,1 1,2 72,1 

,725 3 3,4 3,5 75,6 

,750 3 3,4 3,5 79,1 

,775 1 1,1 1,2 80,2 

,800 1 1,1 1,2 81,4 

,850 3 3,4 3,5 84,9 

1,000 8 9,1 9,3 94,2 

1,025 1 1,1 1,2 95,3 

1,100 2 2,3 2,3 97,7 

1,425 1 1,1 1,2 98,8 

1,475 1 1,1 1,2 100,0 

Total 86 97,7 100,0  
Missing 9,000 2 2,3   
Total 88 100,0   

 

 

 

 

 

 


