
Strategiska resonemang i naturliga och abstrakta valsituationer, och sambandet mellan 
strategier, personlighet och förhandlingsförmåga.

Maria Gabrielsson

Forskning  har  visat  att  människor  har  lättare  för  att  tänka 
strategiskt  i  situationer  som  appellerar  till  deras  intuition 
(Sternberg, 2004). En metod som använts för att mäta människors 
strategiska resonemang är ”2/3 Beauty Contest” där deltagarna får 
välja ett tal mellan 0-100. Den som valt talet närmast 2/3 av det 
genomsnittliga talet vinner. För att undersöka om deltagarna hade 
lättare  för  att  tänka  strategiskt  i  en  mer  naturlig  situation 
utvecklades ett spel där deltagarna fick välja rad att sätta sig på i 
en  teatersalong.  Ljudet  i  salongen  förändrades  i  förhållande  till 
vart  man  satt  i  folkmängden.  Vi  undersökte  sambandet  mellan 
deltagarnas  strategiska  resonemang  och  förhandlingsförmåga. 
Slutligen  undersökte  vi  om  deltagarnas  antaganden  om  sakers 
föränderlighet  var  kopplad  till  deras  strategiska  förmåga. 
Resultatet  visade  att  deltagarna  som  utgick  ifrån  att  saker  är 
föränderliga  var  bättre  i  integrativa  frågor  i  förhandlingen samt 
hade  lättare  för  att  resonera  strategiskt  i  det  naturliga  spelet.  I 
övrigt  visade  resultaten  inte  på  någon  signifikans.  Vidare 
diskuteras förbättringspotential kring det nya naturliga spelet och 
hur resultaten står sig i förhållande till annan forskning (Camerer, 
2003).

Under 2008 och 2009 har vi sett  hur människors beteende påverkar vår ekonomi på 
global nivå. Vi läser om vad som händer i tidningar och hör och ser vad som sägs på tv 
om hur  ekonomin  kommer  påverkas  av  olika  val  våra  politiska  ledare  tar.  Därefter 
måste vi själv besluta vad vi ska göra med våra tillgångar. Ska vi sälja, köpa eller spara? 
Ekonomer vänder sig ofta till  psykologin för att få svar på varför människor handlar 
som de gör i situationer som involverar strategier. Att förstå hur människor förutsäger 
andra människors beteende har länge varit en fråga för psykologin, och att förstå hur 
människor avväger risker och nytta i ett beslut som ska fattas är en fråga som är central 
för  ekonomer  (Vlaev  &  Chater,  2006).  Bland  annat  på  denna  punkt  binds  dessa 
discipliner  samman.  Till  en  början  studerades  ekonomiskt  beteende  utifrån  enskilda 
individer, ett exempel på detta är teorin om "The Economic man" (Tobin & Dolbear, 
1963).  Här  tänkte  sig  forskaren att  individer  önskar  att  maximera  nyttan  genom att 
rangordna  alternativ  och  välja  det  som ger  mest  nytta.  Ett  antagande  är  således  att 
individer  alltid  klarar  att  bestämma  vilket  alternativ  de  föredrar  (Tobin  & Dolbear, 
1963). Dock finns det ofta flera saker som lockar och verkar kunna ge nytta och det är 
inte heller  alltid  så att  de icke monetära  kostnaderna väger tyngst  (Björklund, Edin, 
Holmlund, Wadensjö, 2006)
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Att undersöka relationen mellan ekonomi och psykologi och förstå varför människor 
köper, säljer och investerar som dem gör är av stor vikt för samhället. Finansbubblor 
skulle  kunna  påverkas  av  att  människor  är  mer  eller  mindre  strategiska  när  de 
investerar. Om vi kan förstå vad det är som påverkar oss i en sådan situation kanske vi 
blir bättre på att förutse svängningar i ekonomin. Detta kan vara av stor vikt för att säkra 
stabilitet  och  välfärd  i  samhället.  En  stabil  ekonomi  med  realistiska 
inflationsförväntningar är viktigt för att människor ska våga investera i nya projekt och 
kunna anställa arbetskraft som känner sig trygg, och som i sin tur vågar konsumera. Om 
människor handlade mer strategiskt när de startar upp och driver företag hade troligtvis 
antalet företag som går i konkurs minskat. Också detta påverkar ekonomin i stort. Om 
ekonomin är osäker kommer bankerna bli mer restriktiva med att låna ut pengar vilket 
leder  till  färre  nya  investeringar,  vilket  i  sin  tur  leder  till  färre  nya  jobb  på 
arbetsmarknaden. Om vi förväntar goda ekonomiska tider vågar banker låna ut pengar 
till  nya  företag  vilket  kan  gynna ekonomin  (Björklund,  Edin,  Holmlund,  Wadensjö, 
2006). Men det är också viktigt för bankerna att tänka strategiskt när de lånar ut pengar. 
Att  tänka  strategiskt  handlar  bland  annat  om  att  ha  förmåga  att  förstå  hur  andra 
människor  kommer  att  agera  i  framtiden  (McMillan,  1992).  Att  låna  ut  pengar  till 
osäkra  låntagare  är  i  vissa  lägen  inte  särskilt  strategiskt  vilket  kan  få  enorma 
konsekvenser i världsekonomin, vilket vi bland annat sett i USA det senaste året. Det är 
därför viktigt för samhället att vi får förståelse för vad som påverkar människor i deras 
val  på  den  ekonomiska  marknaden,  på  det  sättet  kan  vi  kanske  bättre  förutse 
svängningar i konjunkturen och färre finansbubblor kommer troligtvis att uppstå.

Om en person till exempel har bestämt sig för att köpa en lägenhet kan personen inte 
bara peka ut den lägenhet som han eller hon anser är den bästa för ett visst pris och köpa 
den för ett visst pris. Det finns troligtvis också andra köpare med i bilden som också vill 
satsa sina pengar och försöka få lägenheten till ett så bra pris som möjligt. Utfallet av ett 
beslut beror på det val två eller flera människor tar och på hur dessa beslut påverkar 
varandra (McMillan, 1992). Spelteorin kan ses som en modell eller ett verktyg som kan 
användas för att studera vad som händer i en situation där flera människor fattar beslut. 
En strategisk handling kan inte studeras genom enbart en person. I en sådan situation 
kan personen bara välja det alternativ som passar bäst. En strategi kan definieras som en 
plan där alla möjliga utfall beaktas (McMillan, 1992).

Ett exempel på en situation där människor bör tänka strategiskt är försäljning och köp 
av aktier. En strategisk person fokuserar troligtvis på hur andra människor kommer att 
köpa eller sälja aktier i ett visst företag och tar sitt beslut utifrån vad han eller hon tror 
andra kommer att göra. En mindre strategisk person kan till exempel fokusera på vad 
han eller hon tycker om företaget. Har det en fin logga? Har det funnits länge och är 
etablerat? Har företaget varit inblandat i några skandaler? Sådana frågor skulle kunna 
påverka en person att köpa eller inte köpa. 

Olika metoder har utvecklats för att testa hur strategiska människor är och vad det är 
som sker i en situation där strategier involveras. Ett känt spel som ofta använts är det 
såkallade "2/3 Beauty Contest game" som bland annat använts av Camerer (2003). I 
detta spel får deltagarna välja ett tal mellan 0-100. Den spelare som valt talet som är 
närmast 2/3 av det genomsnittliga talet vinner spelet. Experimentledaren adderar således 
alla tal som deltagarna i spelet valt och räknar därefter ut vad 2/3 av genomsnittet blir. 
Om en spelare  till  exempel  tänker  sig  att  genomsnittet  är  runt  50,  då borde 2/3  av 
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genomsnittet vara runt 33. Men om spelarna tänker sig att de andra deltagarna också 
resonerar som han/hon, kommer det vinnande talet att vara 2/3 av 33. Detta resonemang 
kan föras  flera  gånger  om och genom "2/3 Beauty Contest"  game kan man således 
studera hur många gånger personer upprepar processen med att föreställa sig hur andra 
människors beslut påverkar resultatet. Det vanligaste är att människor tänker mellan 1-2 
steg enligt Camerer (2003). Det viktiga i ett sådant spel är således att ligga 1 steg före, 
men  inte  mer.  Det  är  inte  särskilt  strategiskt  att  direkt  välja  talet  0,  det  vill  säga 
resultatet i ett oändligt antal resonemang, om det är fler än två deltagare. 

Detta spel har använts med allt från tre till  flera tusen deltagare,  men det har också 
använts av Nagel och Grosskopf (2008) för att testa vad som händer när det bara är två 
deltagare med och spelar. I en sådan situation är det alltid deltagaren som valt det lägsta 
talet som kommer att vinna spelet och det rätta är således att välja talet 0 i en sådan 
situation. I sina experiment fann Grosskopf och Nagel (2008) att väldigt få människor 
valde talet 0. Till och med erfarna spelteoretiker hade svårt att se att det bästa var att 
välja talet 0 i en sådan situation och försöker istället resonera som i ett spel med många 
flera  deltagare.  Många deltagare  hade  således  svårt  att  inse deras  egen inverkan på 
resultatet,  som i dessa fall är väldigt stort (Grosskopf & Nagel, 2008). Vad kan vara 
orsaken till att dessa personer, trots sin bakgrund inte insåg sin chans att påverka spelets 
utfall? Om inte professionella spelteoretiker kunde förutse detta, hur kan då en person 
som inte är insatt i ämnet göra det? Och betyder detta att människorna i undersökningen 
inte är strategiska?

Spel som "2/3 Beauty Contest" game kan tyckas vara relativt matematiska. Kanske visar 
spelet hur bra vi är på matematik i stället för att visa hur strategiska vi egentligen är. Det 
kan tänkas att "2/3 Beauty Contest" game framträder som relativt abstrakt för många 
personer. Som tidigare nämnt har studier också visat att proffesionella spelteoretiker har 
svårt att resonera strategiskt i dessa spel, och kanske framstår det som relativt abstrakt 
för dem också (Grosskopf & Nagel 2008). Detta skulle kunna vara ett tecken på att spel 
som "2/3 Beauty Contest" game är för abstrakta för att deltagarna ska förstå och sätta 
sig in i hur de ska resonera. Forskning har visat att personer har lättare för att resonera 
strategiskt  i  situationer  där  en  mer  naturlig  variant  av  ”2/3  Beauty  Contest”  game 
presenteras för dem (Chou, McConnell, Nagel, Plott, 2007). I några fall har deltagarna 
då fått hint om hur de ska resonera i spelet, till exempel ombads de att tänka strategiskt 
och fick en bild i form av en stapel där markeringar fanns för de högsta och det lägsta 
numret. Markeringar fanns också för vart hälften av genomsnittet var och vart 2/3 av 
genomsnittet var. De presenterade också en version av Beauty Contest kallat Battle, där 
deltagarna ombads placera trupper på en kulle i förhållande till en annan deltagare och 
där ett tal mellan 0-100 representerade en plats på kullen. Den som hamnar högst upp på 
kullen vinner (Chou, McConnell, Nagel, Plott, 2007). Detta sätt att använda ”Beauty 
Contest” game kan tänkas bli lite för enkelt vilket kan leda till att själva kärnan i spelet 
försvinner. Resultaten visade att deltagarna hade lättare för att resonera strategiskt i de 
situationer som var mindre abstrakta (Chou, McConnell, Nagel, Plott, 2007).

Akademisk kunskap och den kunskap vi använder oss av i vårt vardagsliv kan skilja sig 
mycket från varandra, menar en del forskare (Sternberg & Wagner, 1986) När vi till 
exempel måste laga någonting i huset kan vissa personer visa prov på väldigt nyttig och 
bra kunskap som de kan omvandla till praxis på ett effektivt sätt. Men när den samma 
personen ska analysera mer abstrakta problem i vardagen, som till exempel tvister inom 
familj eller relationer till andra personer, kan detta vara svårare att greppa. Men vad är 
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egentligen intelligens? Och hur kan vi se om en människa är ”smart” eller ”osmart”? 
Sternberg (2004) hänvisar till undersökningar där forskare studerat gatubarn i Brasilien. 
Dessa barn sålde småsaker på gatan och kunde hantera relativt avancerade beräkningar 
för deras ålder när de köpslog med kunder. Men de samma barnen hade mycket svårt att 
hänga  med  i  matematiken  i  skolan,  trots  att  det  i  grunden  rörde  sig  om  samma 
matematiska uträkningar som de genomförde på gatan. Det samma gäller amerikanska 
hemmafruar som vid inköp av hushållsartiklar  klarade att utföra de beräkningar som 
krävdes för att de skulle spendera rätt mängd pengar i affären. Men när samma kvinnor 
skulle  räkna  matematik  i  skolbänken  klarade  de  inte  av  de  samma  beräkningar  de 
genomfört  i  butiken (Sternberg,  2004). Detta visar bland annat att det kan finnas en 
relation mellan kontext och intelligens. Personerna i de olika situationerna visade att de 
klarade av att  utföra beräkningarna,  men att det  var beroende av vilken situation de 
befann sig i (Sternberg, 2004). Människor som presterar dåligt på akademiska test kan 
fortfarande visa sig prestera bra i situationer utan en akademisk kontext (Sternberg& 
Wagner, 1986) Det kan vara viktigt att undersöka detta för att bättre kunna ta vara på 
människors färdigheter och talanger.

I  försök  att  ta  fasta  på  Sternbergs  resultat  och  undersöka  strategisk  förmåga  hos 
människor har vi utvecklat en mer naturlig version av Beauty Contest. Genom att göra 
ett  spel  som är  tänkt  att  appellera  mer  till  människors  intuition  och som är  mindre 
matematiskt  hoppas  vi  att  detta  bättre  ska  kunna  visa  oss  människors  strategiska 
förmåga. Spelet beskrivs i detalj i metodavsnittet.

En människas förmåga att tänka strategiskt hänger ofta samman med hur bra personen 
är på att  förhandla i  olika situationer.  För att  undersöka om våra två spel verkligen 
mäter strategisk förmåga har vi också tagit med ett separat mått på denna förmåga. Som 
tidigare nämnt så kan en strateg bedöma flera möjliga utfall och ta hänsyn till  vilka 
andra faktorer som är med och påverkar situationen. Det handlar således om att ha en 
översikt och se olika lösningar, vilket kan tänkas visa sig i en förhandlingssituation. I 
litteraturen definieras förhandling på lite olika vis. Det ses bland annat som utbyte av 
information, där parterna diskuterar för och mot för att komma fram till en lösning, där 
de får vad de vill (Banas & McLean Parks, 2002). Förhandlingar sker dagligen i våra 
liv, både i relation till våra nära och kära men också i arbetslivet (Fisher, Ury & Patton, 
2008). Att vara en god förhandlare kan således öppna många dörrar både privat och 
affärsmässigt.  Därför  kan  det  vara  viktigt  att  undersöka  vad  som  kännetecknar  en 
effektiv förhandlare och hur vi kan bli bättre förhandlare. Mycket pekar på att vi inte 
föds  till  goda  eller  dåliga  förhandlare.  Förhandlingsförmågan  kan  utvecklas  och 
nyanseras genom att vi förstår vad som påverkar i en förhandlings situation (Kray & 
Haselhuhn, 2007). Fisher, Patton och Ury (2008) beskriver en rad olika saker en person 
kan tänka på när han eller hon förhandlar om någonting. Att rikta fokus mot intressen 
som  ska  diskuteras  i  stället  för  att  hålla  på  sin  ståndpunkt  är  ett  exempel.  Annan 
forskning visar att förhandlare genom erfarenhet blir bättre på att finna lösningar som är 
ger båda parter fördelar, trots att de inte vill åt exakt samma håll, och därmed ökar den 
totala vinsten (Thompson, 1990). Dock finns det tillfällen där parterna önskar att uppnå 
exakt  samma sak men där  de inte  lyckas  se  att  de vill  åt  samma håll  och detta  är 
någonting som ofta uppstår även hos vana förhandlare (Thompson, 1990). Därmed kan 
båda  parterna  sitta  med  ett  avtal  där  de  båda  hade  kunnat  förhandla  fram ett  mer 
effektivt förslag. Det är inte alltid så att den andra parten önskar att uppnå det diametralt 
motsatta  jämfört  med  en  själv.  Men  ofta  kan  parterna  i  en  förhandling  av  någon 
anledning tro detta (Banas & McLean Parks, 2002).
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Kanske kan en god förhandlare  kännetecknas av att  han/hon får ut  så stor andel  av 
tillgångarna det förhandlas om som möjligt, om det är så att situationen handlar om att 
få så stor del som möjligt av det totala värdet. Ofta kan det vara värt att kompromissa 
och mötas på halva vägen, men det är inte alltid den bästa lösningen. Ett exempel som 
kan illustrera detta är de två systrarna som argumenterade om vem som skulle få den 
sista apelsinen. Efter en diskussion kom de fram till att de skulle dela lika så att de båda 
fick varsin halva av apelsinen. Den ena systern pressade ur saften ur frukten och drack 
upp det och slängde skalet. Den andra systern rev av skalet och använde detta i en kaka, 
men slängde resten av apelsinen (Thompson, 1990). Hade systrarna tagit reda på vad 
den andra hade för syfte hade de båda kommit bättre utav affären. Detta visar att det är 
viktigt att kartlägga vad det är motparten är ute efter och inte bara hålla på ståndpunkter. 

Många har säkert upplevt hur en part i en förhandling går ut starkt för att visa sin styrka 
och oräddhet och markerar snabbt vart han eller hon har för åsikt i saken. Detta kan leda 
till  motsättningar  mellan  parterna  vilket  i  värsta  fall  kan  leda  till  att  parterna  inte 
kommer till någon överenskommelse alls (Fisher, Ury & Patton, 2008). Men också att 
parterna inte ser de punkter där de önskar att uppnå samma sak, kanske för att de sätter 
fokus på ståndpunkter i stället för intressen (Thompson, 1990). Fisher, Ury & Patton 
(2008)  ger  förslag  på  ett  mellanting  mellan  en  mjuk  och  hård  framtoning.  Är 
förhandlaren för snäll i sin framtoning riskerar han eller hon att bli överkörd vilket kan 
leda till en större förlust än nödvändigt (Fisher, Ury & Patton, 2008). En annan sak att 
tänka på är att attackera problemet eller intresset, och inte motparten i förhandlingen 
(Fisher, Ury & Patton, 2008). Om parterna är mer måna om att söka information och 
inte ser det som önskvärt att också ge information i en förhandling kan detta leda till ett 
dödläge i  förhandlingen (Oleklns,  Smith & Walsh,  1996).  Forskning visar också att 
användning av strategier som i huvudsak går ut på att få in information om den andre 
parten i  större utsträckning leder  fram till  mindre  effektiva avtal  (Oleklns,  Smith & 
Walsh, 1996).

För att undersöka människors förhandlingsförmåga använder vi i denna undersökning 
ett spel kallat The New Recruit (Neal, 1997). I detta spel får en deltagare ta på sig rollen 
som rekryterare  och  den  andra  som kandidat  för  ett  jobb.  De två  parterna  ska  sen 
komma överens om ett kontrakt där ämnen som bonus, semester och arbetsuppdrag ska 
diskuteras. Detta förhandlingsspel är rikt på olika utfall. Överlag handlar det om att få 
så många poäng som möjligt, men i två av frågorna vill båda parter uppnå samma sak. 
Därmed är detta en källa som kan visa hur bra deltagarna är på att samarbeta, och då öka 
det totala värdet av tillgångarna. I två av frågorna vill deltagarna åt totalt motsatt håll 
och i två av fallen vill parterna åt motsatt håll, men rekryteraren bryr sig mer. I två av 
frågorna vill parterna åt motsatt håll men kandidaten bryr sig mer. Deltagarna får varsitt 
poängblad  där  det  står  hur  många  poäng  de  får  för  varje  avtal.  De  får  inte  visa 
poängbladet för varandra, då det i vissa fall är så att de får olika många poäng för ett 
visst avtal, och lika många poäng i andra fall. Genom denna metod kan man således 
också undersöka hur effektiva parterna är på att få ut så stor del som möjligt av det 
totala  värdet.  The New recruit  har  bland annat  använts  i  studier  på MBA studenter 
(Banas & McLean Parks, 2002; Kray & Haselhuhn, 2007).

Upplevelsen  av  sin  egen  styrka  i  förhållande  till  motparten  har  visat  sig  påverka 
förhandlingssituationer  (Galinsky,  Gruenfeld  &  Magee,  2007).  De  deltagare  som 
upplevde sig själva som starkare än motparten visade sig i större utsträckning lägga det 
första budet i en förhandling vilket också hade samband med hur effektivt utfallet av 
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förhandlingen blev för dessa deltagare (Galinsky,  Gruenfeld & Magee,  2007).  Detta 
visar att ens egen tro på hur vi står oss i förhållande till motparten är en viktig aspekt av 
utfallet  i  en förhandling.  En faktor  som kan påverka  hur  effektiv  en person är  som 
förhandlare  är  om  personen  uppfattar  sig  själv  och  sin  omgivning  som  fix  eller 
föränderlig (Kray & Haselhuhn, 2007). Detta för att människor som är av uppfattningen 
att personligheten kan förändras har lättare att söka alternativa lösningar och därmed 
finner fler  förhandlingsmöjligheter.  Till  exempel testade Kray och Haselhuhn (2007) 
om deltagarna påverkades av att de först blev introducerade för en teori som anslog att 
förhandlingsegenskaper kunde förändras över tid och genom inlärning, kontra de som 
fick läsa en artikel där forskare kommit fram till att förhandlingsegenskaper är fixa och 
inte kan påverkas mycket  genom inlärning.  Resultatet  visade att  deltagarna som läst 
artikeln  som  anslog  att  förhandlingsegenskaper  är  flexibla  hade  större  tro  på  sin 
förmåga  att  förbättra  sig  (Kray  &  Haselhuhn,  2007).  Dessutom  var  de  i  denna 
undersökning mer effektiva förhandlare än de som upplever sin omgivning som mer fix. 
Det  kan  därför  vara  av  värde  att  undersöka  om  deltagarna  i  en  undersökning  har 
grundläggande  antaganden  om  att  de  själva  och  världen  omkring  dem  är  fix  eller 
föränderlig  och  undersöka  om  detta  kan  säga  oss  någonting  om  hur  strategisk  en 
deltagare visar sig vara. 

Frågeställning

Syftet  med  denna  undersökning  är  att  se  om  deltagarna  har  lättare  för  att  tänka 
strategiskt  i  en  situation  som  kan  tänkas  appellera  mer  till  deras  intuition  än  i  en 
valsituation  av  den  klassiska  typen.  I  studien  kommer  vi  också  att  undersöka  om 
deltagarnas  antaganden om världens föränderlighet  påverkar deras förmåga att  tänka 
strategiskt. Till slut kommer vi också att undersöka om de olika valsituationerna och 
antagandena predicerar förhandlingsförmåga. Förväntningarna på denna undersökning 
är att deltagarna kommer att ha lättare för att resonera flera steg i det naturliga spelet, än 
antal steg de resonerar i det klassiska spelet. Vi tror också att det naturliga spelet bättre 
kan  predicera  förhandlingsförmåga  hos  deltagarna.  Vad  gäller  personligheten  hos 
deltagarna tror vi att de deltagarna som upplever sin omgivning som mer föränderlig 
kommer att  vara mer strategiskt lagda än de personer som tror saker är fixa. Denna 
undersökning kan komma att bidra med värdefull förståelse kring hur vi fattar beslut 
och vad det är som påverkar oss i olika typer av valsituationer.

Metod

Undersökningsdeltagare

Urvalet i denna undersökning bestod av 22 kvinnor och 16 män i åldern 21-59 år. Sex 
stycken  av  deltagarna  kom  från  den  psykologiska  institutionen  på  Stockholms 
universitet.  Nitton  deltagare  var  studenter  från  andra  institutioner,  också  dem  från 
Stockholms Universitetet. Tretton av deltagarna var yrkesaktiva. De deltagare som var 
studenter  vid  den  psykologiska  institutionen  fick  såkallad  UD-tid  (timmar  i 
undersökningsdeltagande  som krävs  för  att  få  godkänt  på  avslutade  kurser  vid  den 
psykologiska institutionen vid Stockholms universitet) för att delta i undersökningen. 
Övriga deltagare mottog ingen ersättning för att ställa upp. Tretton av deltagarna var 
bekanta till  experimentledaren. Fem av paren var bekanta med varandra sen tidigare. 
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Dock  var  ingen  av  paren  nära  bekanta  med  varandra.  Deltagarna  rekryterades  dels 
genom kontakter på universitetet, men också genom privata nätverk. De deltagare som 
var  studenter  vid  den psykologiska  institutionen  rekryterades  via  listor  som de  fick 
anmäla  sig  på.  Således  kan  detta  urval  sägas  vara  ett  bekvämlighetsurval. 
Undersökningarna genomfördes med två till sex personer åt gången och tog mellan 50-
60 min vardera att genomföra. I huvudsak genomfördes undersökningarna i något av 
grupprummen  i  universitetsbiblioteket  eller  i  ett  av  grupprummen  vid  psykologiska 
institutionen. Ett par undersökningar genomfördes hemma hos experimentledaren eller 
hemma  hos  någon  av  deltagarna.  Gemensamt  för  alla  undersökningarna  var  att  de 
genomfördes i en lugn miljö där det var tänkt att deltagarna skulle få möjlighet att tänka 
i lugn och ro. I det sista momentet, förhandlingen, som ska beskrivas närmare nedan, 
satt paren i skiljda rum vid de tillfällen då flera par deltog i undersökningen samtidigt.

Procedur

Som första spel fick 17 av paren en variant av "2/3 Beauty Contest" game presenterat 
för sig. Därefter fick det presenterat en valsituation som var tänkt att appellera mer till 
deltagarnas  intuition.  Därpå  fick  de  fylla  i  en  enkät  som  var  tänkt  att  beskriva 
deltagarnas  tro  på  sakers  föränderlighet.  Efter  detta  fick  deltagarna  genomgå  en 
förhandling med varandra där ena parten fick spela rollen som rekryterare för ett jobb 
och den andra  fick rollen  som kandidat  för  jobbet.  Tjugoen av  paren fick  först  det 
naturliga  spelet,  därefter  varianten  av  "2/3  Beauty  Contest"  game.  Båda  spelen, 
förhandlingssituationen och enkäten beskrivs i detalj nedan. En muntlig presentation av 
hur undersökningen skulle gå till gavs till att börja med. Deltagarna fick då information 
om att de skulle presenteras för sammanlagt tre valsituationer samt en enkät. De fick 
också veta att det var helt frivilligt att ställa upp och att de när som helst kunde dra sig 
ur deltagandet. Experimentledaren förklarade för samtliga deltagare att det var fritt fram 
att  ställa  frågor  under  tiden  som  undersökningarna  pågick.  Svaret  på  den  första 
valsituationen samlades in före den andra valsituationen presenterades för deltagarna. 
Detta för att deltagarna inte skulle kunna gå tillbaka och ändra sitt  svar i den första 
situationen efter att de fått kunskap om det andra spelet. 

Variant av "2/3 Beauty Contest" game 

Följande valsituationer presenterades för deltagarna.

”DU är 1 av 30 deltagare som ska delta i en och samma valsituation. Ni ska alla välja ett 
tal, vilket ni vill, mellan 0 och 100. Vinnaren i denna tävling utses på följande sätt. Vi 
kommer att räkna ut genomsnittet av alla de tal som deltagarna väljer. Vinnaren är den 
person vars tal är hälften så stort som det uträknade genomsnittet. Det vill säga vinnaren 
är  den  person  som  lämnat  in  ett  tal  som  är  hälften  så  stort  som  det  uträknade 
genomsnittet av alla inlämnade siffror. 

Samtliga deltagare har samma information som du, och alla vet att alla andra har samma 
information. 

Vad väljer du för tal för att vinna tävlingen? .................................................................”
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Naturligt spel

För att undersöka om deltagarna har lättare för att tänka strategiskt i en situation som 
appellerar mer till människors intuition har författaren, tillsammans med sin handledare 
utvecklat  ett spel som kan tänkas fylla  denna funktion. Tanken är att  introducera en 
mindre matematisk valsituation som deltagarna kan tänkas ha lättare för att ta till sig. 

Följande valsituation presenterades för deltagarna.

”DU går på en teaterföreställning. Ni är sammanlagt 30 personer som väntar på att få gå 
in  i  salongen.  Organisatörerna  förklarar  nu  följande  för  er  alla.  Ljudet  i  salongen 
varierar beroende på var i salongen i förhållande till övriga besökare som man sitter. 
Allra  bäst  kommer  ljudet  att  vara  om man  sitter  på  platsen  som är  1  rad  framför 
genomsnittet av besökare vid tillfället. Den optimala raden är alltså en rad framför den 
rad som besökarna denna gång sätter sig på i genomsnitt. Det handlar således inte om på 
vilken plats i salongen du sitter, utan var du sitter i förhållande till de andra personerna. 
Denna kväll har organisatörerna ordnat en tävling där man kommer att utse den person 
som sätter sig mest optimalt, det vill säga där ljudet är som allra bäst. Var sätter du dig 
för att vinna tävlingen? Sätt ett kryss på den raden där du sätter dig. 

Samtliga deltagare har samma information som du, och alla vet att alla andra har samma 
information.”

                                  

SCENEN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

För att analysera detta  spel översattes raderna till  tal  så att det  till  så stor grad som 
möjligt  skulle  bli  jämförbart  med  det  klassiska  ”Beauty  Contest”-spelet.  Raderna 
översattes på följande vis. Rad 1=3,125, rad 2= 6,25, rad 3=12,5, rad 4=25, rad 5 = 50, 
rad 6 = 61,718, rad 7 = 73,436, rad 8= 85,154 och rad 9 = 96,785. Orsaken till  att 
raderna översattes på detta vis grundar sig i följande resonemang. Det kan tänkas att 
deltagarna som väljer mitten raden, alltså rad nr fem bara väljer genomsnittet av alla 
valda tal mellan 0-100, vilket då skulle motsvara 50. Tänker deltagaren ett steg längre 
blir det i sin tur hälften av 50 vilket motsvarar 25, således rad nr 4. Resonerar deltagaren 
i två steg blir det genomsnittliga talet hälften av 25 vilket blir 12.5 och så vidare. När de 
kommer till raderna över rad fem är det inte troligt att deltagarna resonerat enligt ovan. 
Det är därför inte rimligt att räkna spegelvänt i och med att det inte är troligt att val av 
rad är relaterat till varandra. Därmed förefaller val av rad slumpmässigt vilket skulle 
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innebära  att  det  hamnade  någonstans  mellan  50-100.  Men  i  och  med  att  man  inte 
kommer ner till 0 på rad ett är det heller inte rimligt att komma till 100 vid val av rad 9. 
Därför  har  vi  kommit  fram med  ett  intervall  på 11,71 mellan  raderna  6 till  8.  Rad 
nummer 9 avviker lika mycket från 100, som rad nummer 1 avviker från 0.

Enkäten

När deltagarna valt tal och rad i de två första situationerna fick de fylla i en enkät med 
33 frågor (baserad på Hedberg, Tong, Iyengar och Dweck) som återfinns i appendix. 
Dessa  frågor  handlade  om  i  vilken  grad  deltagarna  upplevde  sig  själva  och  deras 
omgivning som föränderlig eller fix. Delfrågorna mättes med en skala från 1 till 9, där 1 
representerade  ”inte  alls”  föränderlig,  och  9  representerade  ”extremt  mycket” 
föränderlig. Delfrågorna var indelade under kategorierna du själv, dina föräldrar, dina 
nära vänner, människor i din omgivning, dina organisationer, dina marknader, ditt land, 
världen  du  lever  i,  ditt  öde.  Därefter  ställdes  övriga  frågor  som handlade  om vad 
deltagarna avsåg för situation när de besvarade frågorna i de olika kategorierna. I slutet 
av  denna  enkät  fick  deltagarna  fylla  i  demografiska  frågor.  För  att  undersöka  om 
deltagarna  som  hade  större  tro  på  sakers  föränderlighet  hade  lättare  för  att  tänka 
strategiskt genomfördes korrelationsanalyser på de frågor i enkäten som kan tänkas vara 
mest relevanta. Fråga 10-12 i enkäten handlar om hur föränderlig deltagaren tänkte sig 
att  Människor  i  sin  omgivning  är.  Fråga  13-19  handlar  om  hur  föränderlig  Dina 
organisationer är. Fråga 20-23 handlar om hur föränderlig deltagarna tänkte sig att sina 
marknader är. När deltagarna fick beskriva i vilka situationer de avsåg med dessa frågor 
handlade  de  i  huvudsak  om  arbetsmarknaden,  jobb,  universitet,  kollegor  och 
klasskamrater. Alfareliabiliteten visade en nivå på 0,91 vilket indikerar god reliabilitet 
för  dessa  frågor.  Därför  adderades  svaren  i  dessa  frågor  och  lades  samman  till  en 
variabel.

Förhandling; The New Recruit

För  att  undersöka  om  någon  av  de  olika  valsituationerna  bättre  kunde  predicera 
förhandlingsförmåga  användes  ett  förhandlingsspel  kallat  The  New  Recruit  (Neal 
1997). I denna situation får den ena parten spela rollen som jobbkandidat och den andra 
parten rollen som rekryterare. Dessa två ska därefter komma överens om ämnen som 
semestertid, lön, startdatum, försäkring, arbetsuppgifter, vart arbetsplatsen ligger, bonus 
och flyttkostnader. Det finns olika grader i överenskommelsen som för båda parter ger 
olika  många  poäng.  Överlag  handlar  det  om  att  få  så  höga  poäng  som  möjligt. 
Deltagarna får information om vilken kategori  som är viktigast,  det  vill  säga vilken 
kategori som ger mest poäng. Lägst antal poäng en deltagare kan få är -8400, som mest 
kan deltagaren uppnå 13 200 poäng. I två ämnen som deltagarna ska förhandla om, vart 
arbetsplatsen  ligger  och  arbetsuppgifter,  vill  deltagarna  exakt  samma  sak.  När  det 
kommer till lön och startdatum vill deltagarna åt diametralt motsatta håll. När det gäller 
semester och försäkring vill rekryteraren och kandidaten åt motsatt håll, men i dessa fall 
bryr sig rekryteraren mer. När det kommer till bonus och flyttkostnader vill deltagarna 
åt  motsatt  håll  med  i  detta  fall  bryr  sig  kandidaten  mer.  Deltagarna  fick  varsitt 
poängblad där  de stod hur  många poäng varje  avtal  var värt.  Dessa poängblad fick 
deltagarna inte visa varandra. Deltagarna fick information om att de hade ca 15 minuter 
på sig att komma fram till ett avtal. Förhandlingarna tog mellan 15-20 min för alla par.
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Resultat

Den  genomsnittliga  skattningen  för  val  av  rad  i  det  naturliga  spelet  var  18,8514 
(s=27,291). Den genomsnittliga skattningen för val av tal i det klassiska spelet var 15,55 
(s=15,418). Ett  paired sampled t test visade att  deltagarnas val i  respektive spel inte 
skiljde sig signifikant från varandra. Respondenterna visade sig inte ha lättare för att 
tänka strategiskt i det naturliga spelet (M=18,851, SD=27,291) än i det klassiska spelet 
(M=15,55, SD=15,418) i denna undersökning (t(37) = 0,667, p>0,05).

Korrelationen mellan deltagarnas poäng på enkätfrågorna 10-23 och variablerna val av 
tal samt val av rad visade att det fanns ett samband mellan tro på sakers föränderlighet 
och  val  av  rad  i  det  naturliga  spelet.  Korrelation  mellan  deltagarnas  tro  på  sakers 
föränderlighet och val av rad var r =-0,311, (p=0,057). Korrelationen mellan deltagarnas 
tro på sakers föränderlighet och val av tal var r=0,032, (p>0,05). 

För att undersöka om det naturliga spelet bättre kunde predicera förhandlingsförmåga 
genomfördes en regressionsanalys. Medelvärdet för den egna förhandlingspoängen var 
4 468,42 poäng. Antal insamlade poäng i förhandlingen varierade mellan -3100 och 11 
100.  I  analysen  användes  deltagarnas  egen  förhandlingspoäng  som  den  beroende 
variabeln, och variablerna val av rad och val av tal som prediktorer. Resultaten visade 
att respektive spel inte var signifikanta faktorer för att predicera förhandlingsförmåga 
(R2= 0,0256, p>0,05). 

För  att  undersöka  om  deltagarnas  personlighet  hade  något  samband  med  deras 
förhandlingsförmåga genomfördes även här korrelationsanalyser. Dessa visade inte på 
något starkt samband.  Till  att  börja med undersöktes  om det fanns samband mellan 
personlighet  och  om  deltagaren  vunnit,  förlorat  eller  fått  samma  poäng  som 
motståndaren  i  förhandlingen.  Korrelationen  var  låg,  (r=0,129,  p>0,05).  Därefter 
undersöktes om det fanns något samband mellan den egna förhandlingspoängen och 
deltagarnas tro på sakers föränderlighet. Inte heller här fanns ett signifikant samband, 
(r=0042, p>0,05).

I undersökningen analyserades också tre olika utfall i förhandlingen. Dels hur stor del 
av det totala värdet deltagarna fick, dels hur effektiva de var i att uppnå en hög poäng 
där de båda ville åt samma håll, dels hur effektiva de var i de fall de ville åt olika håll 
men där rekryteraren i två fall hade större intresse, och två fall där kandidaten hade 
större  intresse  och  hur  effektiva  förhandlarna  var  när  de  hade  diametralt  motsatta 
önskemål. För att undersöka om dessa olika utfall hade samband med valen i de två 
första förhandlingssituationerna och personlighet genomfördes korrelationsanalyser. Det 
visade sig att  det fanns en signifikant positiv korrelation (r=0.364, p=0,025), mellan 
personlighet och hur effektivt deltagarna kom överens i de fall där de båda ville åt olika 
håll men där en av parterna hade större intresse än den andre. Inget signifikant samband 
fanns mellan de andra variablerna (p>0,05).

Urvalet i denna undersökning kan sägas vara relativt heterogent. Därför kontrollerades 
det  om  den  egna  förhandlingspoängen  skiljde  sig  signifikant,  beroende  på  om 
deltagarna kände experimentledaren och beroende på var undersökningen genomfördes 
samt beroende på om deltagarna var bekanta med varandra. Resultatet visade att det inte 
fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna, (p>0,05).
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När  deltagarna  genomfört  undersökningarna  frågade  experimentledaren  om de  hade 
frågor om studien och hur de upplevde att delta. I det stora hela var deltagarna nyfikna 
på vad undersökningen gick ut på, vilket de också fick ta del av.

Diskussion

Syftet  med  denna  undersökning  var  att  se  om deltagarna  hade  lättare  för  att  tänka 
strategiskt i en situation som appellerar mer till deras intuition, än i en situation som är 
mer  abstrakt.  Därför  presenterades  det  klassiska  ”Beauty  Contest”  game,  för  att 
representera ett mer abstrakt sätt att undersöka strategiskt resonemang. Ett mer naturligt 
spel utvecklades för att se om deltagarna hade lättare för att tänka strategiskt i en sådan 
situation. Vidare undersöktes om deltagarnas strategiska förmåga var kopplad till hur 
bra  de  klarade  av  en  förhandlingssituation.  Dessutom  undersöktes  om  deltagarnas 
personlighet var kopplad till deras strategiska förmåga. Ett signifikant samband fanns 
mellan personlighet och hur effektiva deltagarna var i ett av förhandlingsutfallen. Det 
visade  sig  också  att  det  fanns  ett  samband  mellan  val  av  rad  och  tro  på  sakers 
föränderlighet. I övrigt visade resultaten i denna undersökning inte på några signifikanta 
resultat. Det kan vara på sin plats att göra läsaren uppmärksam på att antal hypotestester 
ökar risken för glädjesignifikanser.

Tidigare  forskning  visar  att  deltagare  resonerar  i  genomsnitt  mellan  1  och  2  steg  i 
”Beauty  Contest  game”  (Camerer,  2003).  Den  genomsnittliga  skattningen  i  denna 
undersökning  kan  tyckas  vara  relativt  lågt  om  man  jämför  med  tidigare  forskning 
(Camerer,  2003). Dock bör det uppmärksammas att deltagarna i denna undersökning 
bads välja ½ av genomsnittet och inte 2/3 som undersökts tidigare. Grunden till detta 
var att det klassiska spelet skulle bli mer jämförbart med det naturliga. Det kan tänkas 
att deltagarna har lättare för att tänka ½ av genomsnittet i stället för 2/3 och att detta är 
grunden till det låga skattningen i denna undersökning. Deltagare i tidigare forskning, 
som valt låga tal, kan ha varit mer matematiska än deltagare som bara resonerat i ett 
eller två steg. Detta kan tyda på att det klassiska ”2/3 Beauty Contest” spelet i större 
grad mäter hur matematisk en person är och inte nödvändigtvis hur strategisk personen 
är. Experimenten som Nagel och Grosskopf (2008) utfört av ”2/3 Beauty Contest” game 
med endast två personer visar att erfarna deltagare som kan antas ha goda matematiska 
kunskaper inte klarar att  inse sin egen inverkan på situationen.  Denna metod för att 
undersöka strategiska resonemang har använts i ett flertal undersökningar tidigare med 
både  ett  flertal  deltagare  (Camerer,  2003)  men  också  med  så  få  som  två  stycken 
deltagare (Grosskopf & Nagel 2008).  Reliabiliteten för denna metod kan sägas vara 
hög.  Dock  skulle  validiteten  kunna  ifrågasättas  med  tanke  på  att  spelet  är  så  pass 
abstrakt. Det skulle kunna vara så att deltagarnas strategiska kunskaper inte kommer till 
sin rätt utan att detta spel mer mäter matematiska färdigheter.

Skattningen i ”Beauty contest” spelet var lägre än i valsituationen med teater salongen. 
Det  kan  tyckas  anmärkningsvärt  att  tre  av  deltagarna  valt  rad  nr  9,  när  resterande 
deltagare  valt  mellan  rad  1-5.  Det  kan  tänkas  att  dessa  valde  slumpmässigt  eller 
missuppfattade spelet men att döma av bilden deltagarna fick av salongen så kan det 
vara troligt att de trodde att rad nr 9 var rad nr 1. Om dessa tre utesluts ur resultatet blir 
genomsnittlig skattning av val av rad i stället 12,22, vilket är betydligt lägre än utfallet 
av  det  klassiska  spelet  i  denna  undersökning.  Tidigare  forskning  har  visat  att  mer 
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naturliga varianter att ”Beauty Contest” leder till att deltagarna resonerar mer strategiskt 
än i ett klassiskt ”Beauty Contest” game (Chou, McConnell, Nagel & Plott, 2007). Dock 
kan det tänkas att dessa blir så pass enkla att det inte handlar om strategiska resonemang 
längre, utan mer om att bara förstå vad spelet går ut på. Någonting som stöder vår teori 
och också är i linje med tidigare forskning om att deltagarna har lättare för att visa sin 
strategiska förmåga i det naturliga spelet är att det fanns ett signifikant samband mellan 
deltagarnas  tro på sakers föränderlighet  och val av rad i  det  naturliga spelet  (Chou, 
McConnell, Nagel & Plott, 2007).

Någonting som kan anmärkas på denna undersökning är att deltagarna inte fick frågor 
om hur de resonerade kring de val de gjorde i de två första valsituationerna. Detta hade 
kunnat bidra dels till förståelse kring hur deltagarna tänkte i de olika situationerna och 
om  resonemangen  skiljde  sig  från  varandra.  Dessutom  skulle  de  deltagare  som 
missuppfattat vad som var bak och fram kunna uteslutas.  Eftersom tidigare forskning 
har visat att människor kan ha lättare för att tänka strategiskt i situationer som appellerar 
mer till deras intuition och som är mer naturligt (Sternberg, 2004) valdes detta spel som 
ett mer naturligt  alternativ. Dock innebär detta att  spelet  har testats ut genom denna 
undersökning och sättet att analysera detta spel är således också helt nytt.  Ett problem 
med detta spel kan vara att människor väljer att sätta sig på den plats där de brukar sätta 
sig när de går på bio eller teater, och inte tar med variation i ljud i förhållande till de 
andra besökarna i beräkningarna där de väljer plats. Detta skulle således leda till  ett 
högre genomsnittligt val av rad än om deltagarna började resonera strategiskt, om det är 
så  att  de  flesta  normalt  sett  sätter  sig  i  mitten  av  salongen.  Men  det  behöver  inte 
nödvändigtvis visa oss deltagarens strategiska förmåga. Detta spel skulle också kunna 
utvecklas genom att låta deltagarna skriva talet på den rad de väljer att sätta sig på för 
att undvika att experimentledaren tolkar svaren på fel sätt. I framtida forskning kan det 
tänkas att spelet kan utvecklas ytterligare genom att se på olika sätt att framföra spelet 
för deltagarna.  Det  kan till  exempel  vara viktigt  att  ställa  frågor om hur  deltagarna 
resonerar för att förstå om detta spel verkligen framstår som mer naturligt och hur de 
tänker kring detta. Det kan också tänkas att sättet att analysera spelet kan förenklas och 
förbättras. I och med att detta spel inte tidigare använts i vetenskapliga undersökningar 
kan  man  ifrågasätta  spelets  reliabilitet  och  validitet.  Flera  undersökningar  krävs 
troligtvis för att vi säkert ska kunna uttala oss om huruvida detta spel verkligen mäter 
det vi avser att det ska mäta. 

När det  kommer till  hur väl  de olika spelen kan predicera förhandlingsförmåga hos 
deltagarna finns det många olika variabler att se på. Till exempel hur stor del av det 
totala  värdet  som  deltagarna  tillsammans  utnyttjade,  egen  förhandlingspoäng,  hur 
flexibla lösningar de fann och så vidare. I denna undersökning kontrollerades det inte 
för hur erfarenhet av förhandling skiljde sig mellan deltagarna. Sätter man resultaten i 
denna undersökning i relation till tidigare forskning är det troligt att de deltagare som 
varit längre ute i arbetslivet har mer erfarenhet än de som är yngre och fortfarande går 
sin utbildning. De deltagare som hade en hög egen förhandlingspoäng kan ha lärt sig att 
se  på  de  olika  utfall  som skulle  ge  han  eller  hon  mest  poäng  (Thompson,  1990). 
Tidigare  forskning  har  pekat  på  att  parter  i  förhandling  ofta  missar  att  ta  vara  på 
tillfällen  där  de båda  önskar  att  uppnå samma sak,  och därmed  sitter  igen  med  ett 
mindre bit av del totala kakan (Banas & McLean Parks, 2002). I denna undersökning 
var det sju stycken par som inte lyckades upptäcka att de i två av fallen önskade att 
uppnå exakt samma sak och utfallet blev därmed mindre effektivt för de båda. Detta kan 
länkas till tidigare forskning där man undersökt vilka faktorer som påverkar parterna när 
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de kommer fram till avtal där båda kommer sämre ut än nödvändigt (Oleklns, Smith & 
Walsh,  1996).  Kanske  några  av  dessa  deltagare  använde  sig  av  en  mer 
informationssökande  strategi  i  stället  för  en  informations  givande  strategi  (Oleklns, 
Smith & Walsh, 1996). 

Resultatet visade att det fanns ett signifikant samband mellan deltagarnas tro på sakers 
föränderlighet och förhandlingsförmågan i ett av förhandlingsutfallen. Det kan tänkas 
att  de  personer  som  upplever  sin  omgivning  mer  föränderlig  i  större  grad  kan  se 
alternativa lösningar i förhandlingar. Detta kan sättas i relation till tidigare forskning där 
personer  som upplever  sin  omgivning  som föränderlig  visade  prov  på  mer  effektiv 
förhandlingsförmåga  (Kray  &  Haselhuhn,  2007).  Skillnaden  mellan  denna 
undersökning och Kray och Haselhuhns (2007) är att vi inte undersökte antaganden om 
en specifik förhandlingsförmågas föränderlighet utan om antaganden om föränderlighet 
hos  sin  omgivning  mer  generellt.  Även  om  majoriteten  av  resultaten  i  denna 
undersökning  inte  visade  på  något  signifikant  resultat  finns  tidigare  forskning  där 
skillnader observerats (Kray & Haselhuhn, 2007). Det kan också tänkas att det finns ett 
stort intresse och behov för att förstå vad som påverkar oss i exempelvis en förhandlings 
situation. Studierna av Kray och Haselhuhn (2007) visade bland annat att människor 
kan manipuleras att tro att deras förhandlingsförmåga inte kan förändras och att detta 
påverkar deras förhandlingsförmåga negativt. 

The New recruit (Neal, 1997) är en metod som använts i ett flertal olika studier för att 
mäta  förhandlingsförmåga  (Banas  &  McLean  Parks,  2002;  Galinsky,  Gruenfeld  & 
Magee, 2007; Kray & Haselhuhn, 2007). Denna metod kan anses ha hög reliabilitet och 
validitet  och kan också visa många olika aspekter  i  förhandlingssituationer.  I  denna 
undersökning var det 5 par som var bekanta sen tidigare. Detta kan påverka deltagarna 
åt både det ena och det andra hållet. Dels är det troligt att parterna har en förutfattad 
mening  om den andre och hur  denna  kommer  att  agera.  Det  kan också vara  så  att 
parterna känner att de måste uppträda artigt mot varandra. Detta skulle dock kunna vara 
ett problem i de fall där deltagarna inte är bekanta med varandra sen tidigare också. Att 
vara artig och tillmötesgående mot en främmande människa kan tänkas vara någonting 
önskvärt. Kanske vågar deltagarna ta ut svängarna och ställa krav på en person de har en 
bekantskap till sen till sen tidigare. Dock visade resultaten att grupperna inte skiljde sig 
signifikant från varandra beroende på om de var bekanta med varandra eller ej, eller om 
undersökningarna  genomfördes  hemma  hos  experimentledaren  eller  ej.  Ofta  sker 
förhandling också mellan parter som har en relation sen tidigare (Fisher, Ury & Patton, 
2008).  Det  finns  också  forskare  som  ifrågasätter  huruvida  man  kan  mäta 
förhandlingsförmåga  genom bara  ett  förhandlingstillfälle  (Thompson,  1990).  Många 
förhandlingar som genomförs i det verkliga livet pågår över en längre tid, vilket ger 
parterna tid att korrigera eventuella fel som uppstått (Thompson, 1990). Det kan tänkas 
att det finns ett intresse och behov av forskning kring vilka faktorer som påverkar oss att 
begå dessa misstag i förhandlingar. Förslagsvis kan olika typer av förhandlingsstrategier 
undersökas och se hur dessa predicerar olika typer av utfall i förhandlingar (Oleklns, 
Smith & Walsh, 1996).

Om urvalet i en undersökning är för litet  till  antal och resultatet inte visar på någon 
signifikans kan detta bero på statistisk power. Ett för litet urval kan således leda till att 
det finns en skillnad i populationen men att den inte kan upptäckas med ett litet urval. I 
Kray  &  Haselhuhns  (2007)  studier  användes  urval  på  52  och  38  deltagare  i 
förhandlingsundersökningar. Val av antal deltagare i denna studie motiveras bland annat 



14

av  tidigare  forskning  och  antal  deltagare  som  undersökts  i  dessa  studier  (Kray  & 
Haselhuhn, 2007). Generaliserbarheten i denna undersökning kan ifrågasättas med tanke 
på att alla par inte hade de samma förutsättningar. Vissa fick belöning andra inte, vissa 
par kände varandra och vissa kände experimentledaren. 

Sex av deltagarna i denna undersökning fick belöning för att ställa upp i studien i form 
av  UD-tid.  Resten  av  deltagarna  fick  ingenting  i  utbyte  för  att  delta.  Exempel  på 
belöning i tidigare forskning har band annat varit $10 (Galinsky, Gruenfeld & Magee, 
2007). Frågan är om motivationen för att delta i denna undersökning skiljde sig från 
deltagarna som fick belöning och de som inte fick det. Ett sätt att kontrollera detta är att 
se hur lång tid deltagarna tog på sig att fylla i enkäten. I denna undersökning blev de 
som mottog  UD-tid  klara  lite  fortare  än de som inte  mottog  UD-tid.  I  snitt  tog det 
mellan 50-60 min att genomföra undersökningarna och i alla tillfällen där deltagarna 
mottog UD-tid genomfördes undersökningarna på kortare tid. De som mottog UD-tid 
ställde också färre frågor än de som inte mottog belöning. Detta kan tolkas som att de 
var mindre motiverade än de som inte mottog belöning. Det kan vara så att deltagarna 
som ställde upp frivilligt  kände att  det  var ett  val  de tog själva för att  det  kan vara 
intressant att delta. Studenter vid den psykologiska institutionen måste få UD-tid oavsett 
om de upplever  det  som intressant  eller  roligt  att  delta  i  undersökningar.  Dock var 
antalet  som mottog  belöning  i  denna  undersökning så  få  i  förhållande  till  de andra 
deltagarna så det kan vara svårt att dra några slutsatser om detta.

      I ett bredare perspektiv kan det tänkas att det finns behov av kunskap om strategier och 
förhandlingar på arbetsmarknaden (Fisher, Ury & Patton, 2008). Ett effektivt avtal kan 
vara avgörande för ett företags ekonomiska framtid. Alla har vi behövt förhandla i både 
privata och formella sammanhang. Utan att vi vet det kan vi sitta inne med kunskap om 
vad som är effektiv och ineffektivt i en förhandling. 
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Appendix

Vad som kan förändras

Det följande är en rad frågor om hur du uppfattar dig själv, de människor du känner, de 
organisationer du tillhör, ditt land och världen i stort. Läs varje fråga noggrant. Även om flera 
frågor kan påminna om varandra, så är varje fråga olik de andra frågorna. 

Notera att när vi talar om personlighetsdrag så avser vi personliga egenskaper som till exempel 
vänlighet, envishet och utåtriktadhet/inåtvändhet. 

Ringa in den siffra som bäst stämmer överens med din uppfattning, från 1 (inte alls) till 9 
(extremt mycket). 

Tack för din medverkan. 

Du själv 

1. I vilken grad kan dina personlighetsdrag ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

2. I vilken grad kan dina värderingar och uppfattningar ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

3. I vilken grad kan dina handlingar och beteenden ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

Dina föräldrar 

4. I vilken grad kan dina föräldrars personlighetsdrag ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

5. I vilken grad kan dina föräldrars värderingar och uppfattningar ändras tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

6. I vilken grad kan dina föräldrars handlingar och beteenden ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

Dina nära vänner 

7. I vilken grad kan dina nära vänners personlighetsdrag ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

8. I vilken grad kan dina nära vänners värderingar och uppfattningar ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

9. I vilken grad an dina nära vänners handlingar och beteenden ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

Människor i din omgivning 

10. I vilken grad kan personlighetsdragen hos människor i din omgivning ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 
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11. I vilken grad kan värderingarna och uppfattningarna hos människor i din omgivning ändras 
över tid? 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

12. I vilken grad kan handlingarna och beteendena hos människor i din omgivning ändras över 
tid? 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

Dina organisationer 

13. I vilken grad kan den fundamentala strukturen hos de organisationer (t ex skola eller 
företag) du är i ändras över tid? 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

14. I vilken grad kan värderingarna hos de organisationer du är i ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

165I vilken grad kan regler/policies i de organisationer du är i ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

16. I vilken grad kan organisationer du är i ändra aktiviteter över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

17. I vilken grad kan personlighetsdragen hos nyckelpersoner (t ex lärare, annan personal, o s v) 
i de organisationer du är i ändras över tid? 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

18. I vilken grad kan värderingarna hos nyckelpersoner (t ex lärare, annan personal, o s v) inom 
de organisationer du är i ändras över tid? 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

19. I vilken grad kan handlingarna och beteendena hos nyckelpersoner (t ex lärare, annan 
personal, o s v) i de organisationer du är i ändras över tid? 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket

Dina marknader 

20. I vilken grad kan den fundamentala strukturen hos de marknader (t ex hyresmarknader för 
bostäder eller livsmedelsmarknader) du är på ändras över tid? 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

21. I vilken grad kan värderingarna hos de marknader du är på ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

22. I vilken grad kan regler/policies på de marknader du är på ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

23. I vilken grad kan marknader du är på ändra aktiviteter över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

Ditt land 

24. I vilken grad kan den politik som regeringen tar i bruk ändras över tid? 
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inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket

 25. I vilken grad kan den politik som din stadsfullmäktige tar i bruk ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

26. I vilken grad kan handlingarna och beteendena hos personerna i regeringen ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

27. I vilken grad kan handlingarna och beteendena hos personerna i stadsfullmäktige ändras 
över tid? 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

28. I vilken grad kan värderingarna hos personerna i regeringen ändras över tid?
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

29. I vilken grad kan värderingarna hos personerna i stadsfullmäktige ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

Världen du lever i 

30. I vilken grad kan det ske förändringar i världen över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

31. I vilken grad kan världsvärderingar ändras över tid?  
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

32. I vilken grad kan värderingarna och uppfattningarna hos människor runtom i världen ändras 
över tid? 

inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

Ditt öde 

33. I vilken grad kan ditt öde ändras över tid? 
inte alls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 extremt mycket 

Övriga frågor 

Vilken situation (eller vilka situationer) avsåg du när du besvarade frågorna om

"Du själv" __________________________________________________________________

"Dina föräldrar" _____________________________________________________________

"Dina nära vänner" ___________________________________________________________

"Människor i din omgivning" ___________________________________________________

"Dina organisationer" _________________________________________________________

"Dina marknader" ____________________________________________________________

"Ditt land" __________________________________________________________________

"Världen du lever i" __________________________________________________________
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"Ditt öde" __________________________________________________________________

Vilken person eller vilka personer hade du i åtanke när du besvarade frågor om 
"Dina nära vänner" ___________________________________________________________

"Människor i din omgivning" __________________________________________________

”Nyckelpersoner i organisationer” ______________________________________________

Vilken stadsfullmäktige avsåg du? ______________________________________________

I vilken grad kan dina egna värderingar och uppfattningar ändras? 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

SLUT PÅ DENNA SEKTION

Demografi

Fyll i följande demografiska uppgifter. Liksom övrig information i enkäten så behandlas all 
denna information konfidentiellt.

1. Hur gammal är du? ______ år.
2. Är du? ____ Man ____ Kvinna
3. Vilket är ditt första språk? 
_____________________________________________

4. Från vilket land kommer dina föräldrar? 
__________________________________

5. Bor du i Stockholm? □ Ja  □ Nej

6. Om inte i Stockholm, var bor du? 
_______________________________________
7. Om ja till Stockholm, hur länge har du bott i Stockholm? 
____________________

8. Årskurs_______________________________

9. Anser du att det finns ideologiska skäl att anse att saker är 
föränderliga? □ Ja  □ Nej

10. Anser du att verkligheten är socialt konstruerad? □ Ja  □ 
Nej


