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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda problemområdet. Vidare 

följer en diskussion kring avsikten med uppsatsen och kapitlet avslutas med de 

valda problemfrågorna och syftet.  

 

1.1 Bakgrund 

”Förhandlingar är ett ofrånkomligt inslag här i livet. [...] Alla förhandlar vi 

dagligen om något. [...] Förhandlingar är ett av de grundläggande medlen att få det 

man vill ha av andra.” 

(Fisher & Ury, 1981:7) 

 

Behovet av förhandlingar finns överallt där det finns ett gemensamt intresse med 

en anslutande intressekonflikt. Det innebär med andra ord att det måste finnas en 

intressekonflikt att förhandla om samt incitament för de enskilda parterna att 

förhandla.1 Exempel på förhandlingar är när äkta makar förhandlar om den 

årliga semesterresan, anställda löneförhandlar med chefen eller när 

internationella organ förhandlar med statschefer för att lösa konflikter.  

 

Ett omfattande område inom förhandlingar utgörs av affärsförhandlingar, vilka 

karaktäriseras av att de enskilda parterna är representanter för företag eller 

ekonomiska organisationer. En ytterligare specificering av affärsförhandlingar 

ger att målsättningen med dem är att generera ekonomisk nytta.2 I dagens 

marknadsekonomi, med ökad globalisering och betydande omstruktureringar 

inom företagen, har behovet av affärsförhandlingar ökat. Det har även medfört 

att kravet på skicklighet i förhandlingsteknik blivit uppmärksammat. 

                                           
1 Fang, 1997 
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Förhandlingarna blir dessutom allt mer komplexa i takt med att 

funktionsförsäljning, där ett mervärde skapas kring den enskilda produkten, blir 

allt vanligare. Komplexiteten i förhandlingar ökar vid sådan 

funktionsförsäljning, där tjänster utgör en del av produkten, och även då hela 

produkten utgörs av tjänster. Detta beror på att tjänster präglas av en större 

upplevd osäkerhet och ett större risktagande än inköp och försäljning av en 

vara.3 

 

1.2 Problemdiskussion 

Grovt sett präglas litteraturen kring förhandlingar och förhandlingsteknik av två 

huvuduppfattningar med skiftande fokus på förhandlingens utfall, det vill säga 

det önskade resultatet. Inom spelteori betonas konfliktsituationen och 

konkurrensen mellan parterna. Förhandlingen präglas av rationalitet som 

eftersträvar maximering av den ena partens vinst och den andra partens förlust. 

Inom social utbytesteori argumenterar forskare istället för ömsesidigt utbyte för 

båda parterna i en förhandling, så kallade win-win situationer. Förhandlingen 

beskrivs som en process där samarbetet mellan parterna är centralt för att uppnå 

en tillfredsställande uppgörelse.4 

 

Litteraturen kring båda huvuduppfattningarna om förhandlingar är ofta generell, 

det vill säga utan fokus på specifika förhandlingssituationer eller parter. Den 

specificering som förekommer behandlar breda områden som internationella 

förhandlingar eller skillnader mellan manlig och kvinnlig förhandlingsteknik. Vi 

finner det emellertid intressant att undersöka förhandlingar och 

förhandlingsteknik i ett mer snävt sammanhang eftersom vi menar att det finns 

                                                                                                                                    
2 Fang, 1997 
3 Neale & Bazerman, 1991 



Affärsförhandlingar  Inledning 
 
 
 

 3

fler faktorer som påverkar en förhandling än de som nämns i litteraturen, 

exempelvis hur företagets omvärld kan påverka förhandlingssituationen. 

  

Den typ av affärsförhandlingar som vi väljer att koncentrera oss på är köp- 

respektive säljförhandlingar eftersom detta är förhandlingar som är vanligt 

förekommande inom de flesta företag. I förhandlingslitteraturen exemplifieras 

dessutom förhandlingens parter ofta med hjälp av köpare respektive säljare utan 

att utreda de olika parternas respektive intresse i förhandlingssituationen, om 

fokus till exempel ligger på sakfrågan eller på de olika parternas agerande. 

Eftersom köpare och säljare befinner sig i motsatta positioner vid 

förhandlingsbordet skulle det kunna orsaka problem som exempelvis 

missförstånd på grund av olika föreställningar om förhandlingar. En försäljare 

kan till exempel bedriva förhandlingar på ett aggressivt sätt för att sälja så 

mycket som möjligt, medan en inköpare vill skapa en så bra relation för 

framtiden som möjligt för att försäkra sig om bra leveranser. I detta exempel 

ligger fokus hos de båda förhandlarna på olika saker, sakfrågan respektive 

relationen, vilket skulle kunna omöjliggöra en överenskommelse om parterna 

inte inser vad som är viktigt för motparten. Detta är varför vi finner det 

intressant att undersöka om det finns skillnader i hur köpare respektive säljare 

förhandlar samt om de upplever samma saker som viktiga att uppnå i en 

förhandling.  

 

Vidare framställs köpare och säljare i litteraturen endast som två motpoler i en 

förhandlingssituation där varken förhandlingens sakfråga eller de respektive 

företagens affärsverksamheter förefaller ha någon inverkan på 

förhandlingssituationen. Eftersom ett företags affärsverksamhet och 

                                                                                                                                    
4 Fang, 1997 
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förutsättningar kan variera kraftigt anser vi att även detta bör vara faktorer som 

kan påverka förhandlingssituationen. Ett viktigt inslag i detta resonemang är 

huruvida ett företags affärsverksamhet påverkar vikten av att förhandlingar är 

relationsskapande. Långsiktiga affärsrelationer mellan företag har visat sig vara 

lönsamma och minska den upplevda risken för båda parterna, vilket tydligt visar 

på vikten av att skapa långsiktiga affärsrelationer5. En del av det vi skulle vilja 

undersöka är emellertid vilken inverkan ett företags affärsverksamhet har på 

vikten av relationsskapande i förhandlingar, med andra ord om företag med 

olika typer av affärsverksamhet anser att relationsskapande är mer eller mindre 

viktigt.  

 

För ett företag vars affärsverksamhet innebär ren produktförsäljning är 

relationsskapande förhandlingar kanske mindre viktiga då sannolikheten för en 

upprepad framtida kontakt torde vara mindre än vid funktionsförsäljning, där 

parterna kommer att träffas flera gånger, både i förhandlingar och vid utförandet 

av den tjänst eller funktion som förhandlingen gällde. Företag vars 

affärsverksamhet kompliceras ytterligare av till exempel lagar eller politiska 

beslut kan även de ha större incitament än produktbaserade företag att bedriva 

relationsskapande förhandlingar, då slutresultatet av olika anledningar kan 

påverkas av hur väl parterna vårdat relationerna företagen, eller länderna, 

emellan.  

 

Med ovanstående resonemang som bakgrund anser vi att det är av betydelse att 

betrakta förhandlingar ur olika företags perspektiv för att utröna om 

komplexiteten i företagens affärsverksamhet, beträffande produkter, tjänster 

eller övriga faktorer, har någon inverkan på vikten av att sträva efter 

                                           
5 Löfmarck Vaghult, 2002 
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relationsskapande förhandlingar. De olika kategorierna av företag vi ämnar 

undersöka är indelade i fyra grupper beroende på typ av affärsverksamhet: 

produktbaserade företag, funktionsbaserade företag, offentliga företag samt 

komplexa företag. De fyra kategoriernas innebörd och definition kommer att 

behandlas mer ingående i metodkapitlet i avsnittet om val av studieobjekt (3.6). 

Orsaken till uppdelningen i dessa fyra kategorier är främst att de återspeglar en 

ökad grad av komplexitet som ligger i linje med resonemanget att 

relationsskapande kan vara av mindre vikt för produktbaserade företag än för 

funktionsbaserade företag eller företag som påverkas av lagar eller politiska 

beslut.  

 

Oavsett hur viktiga relationsskapande förhandlingar är för inköpare, försäljare 

eller företag med olika typer av affärsverksamhet uppkommer de inte av sig 

själva utan är beroende av vissa bakomliggande faktorer. Sådana faktorer skulle 

till exempel kunna vara etiska ståndpunkter eller sociala krav. Det är sådana 

faktorer som vi skulle vilja identifiera genom att analysera inköpares och 

försäljares beteende och upplevelser under förhandlingen. Vi ställer med andra 

ord frågan vilka faktorer som ligger till grund för relationsskapande 

förhandlingar samt hur en inköpare respektive försäljare bör agera för att en 

relation ska skapas vid förhandlingstillfället.  

 

Sammanfattningsvis ligger vår fokus i denna uppsats på de enskilda parternas 

beteende och upplevelser under förhandlingen samt vikten av relationsskapande 

företag emellan med avseende på köp- och säljförhandlingar i företag med olika 

typer av affärsverksamhet. Vårt intresse utmynnar således i följande 

frågeställningar: 
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- Vilka faktorer ligger till grund för att enskilda parter ska kunna skapa en 

framgångsrik förhandling som syftar till att bygga långsiktiga relationer i sälj- 

respektive köpsituationer? 

 

- Skiljer sig dessa faktorer åt i sälj- respektive köpsituationer i företag med olika 

typer av affärsverksamhet? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att finna och analysera vilka faktorer som är av 

betydelse för att enskilda parter ska kunna skapa en framgångsrik förhandling 

med avseende på att bygga långsiktiga relationer samt om dessa faktorer skiljer 

sig åt i köp- respektive säljsituationer i företag med olika typer av 

affärsverksamhet. 
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2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en karta över de grundläggande 

föreställningar och tankesätt kring verklighet och vetenskap som vi har. Detta 

för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur vi ser på det vi 

undersöker samt hur våra resonemang bland annat präglas av vårt synsätt, våra 

erfarenheter och kunskaper. 

 

2.1 Vetenskap 

Inledningsvis diskuteras vad vetenskap och vetenskaplighet är eftersom dessa 

begrepp är grundläggande för all forskning. 

 

Det har länge pågått en debatt om vad som ska anses vara vetenskap och 

vetenskaplighet. Madsen föreslår att vetenskap är skapande av vetande6, medan 

Holmberg preciserar detta ytterligare då han menar att vetenskap är skapande av 

vetande inom ett särskilt område.7 

 

Vetenskaplighet anser Holmberg består av två ting: den kunskap som en 

forskare tillgodogör sig ska tillhöra ett etablerat ämnesområde och den ska vara 

framtagen enligt de normer som gäller för forskning. Forskning betecknar han 

som vetenskaplig verksamhet och syftet med denna verksamhet är att ta fram 

kunskap med hög grad av tillförlitlighet.8  

 

Tillförlitlighet kan beskrivas med Ejvegårds syn på att forskningsresultat ska 

vara sakliga, objektiva och balanserade. Med saklighet menar Ejvegård att en 

                                           
6 Lindholm, 1979 
7 Holmberg, 1987 
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forskare ska lämna sanna och riktiga uppgifter. Strävan efter objektivitet innebär 

bland annat att forskaren redogör för de viktiga ståndpunkter som finns i en 

debatt samt att hon eller han tydligt anger när det är hennes eller hans egen 

mening som uttrycks i texten.9 Nödvändigheten av objektivitet diskuteras av 

bland annat Lundahl och Skärvad. De tar utöver kravet på objektivitet även upp 

nödvändigheten av saklighet, vilket enligt dem skapar en kombination som 

ställer krav på faktorer som bland annat opartiskhet, förutsättningslöshet, 

fullständighet samt vikten av att skilja mellan fakta och värderingar.10 Slutligen 

är det viktigt att forskaren återger olika ståndpunkter på ett balanserat sätt.11  

 

Enligt Patel och Davidsson kan det vara svårt att få ett enhälligt svar på vad 

vetenskap och vetenskaplighet egentligen är eftersom olika forskningstraditioner 

representerar olika syner på detta.12 De olika forskningstraditionerna är mer 

precisa gällande vad som ska anses vara vetenskap och vetenskaplighet än vad 

Holmberg är i sin definition ovan. De olika forskningstraditionerna preciserar 

vilka ämnesområden som kan anses vara vetenskapligt värdefulla och vilka 

forskningsnormer som ska vara uppfyllda för att något ska anses vara 

vetenskapligt13. Hermeneutiken är en av dessa forskningstraditioner och 

presenteras senare i detta kapitel.  

 

2.2 Verklighetsuppfattning 

Vid all forskning försöker forskaren att på något sätt undersöka, förstå och 

förklara den verklighet som vi befinner oss i. För att över huvud taget kunna 

                                                                                                                                    
8 Holmberg, 1987 
9 Ejvegård, 1996 
10 Lundahl & Skärvad, 1999 
11 Ejvegård, 1996 
12 Patel & Davidsson, 1994 
13 Wallén, 1996 
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göra detta måste forskaren göra vissa antaganden om vad verklighet är vilket i 

sin tur kommer att påverka forskningsarbetet och dess resultat.14 De antaganden 

som görs är svåra eller omöjliga att pröva.15 En del ser verkligheten som något 

som finns till oberoende av oss människor och som sålunda inte påverkas av vår 

existens. Andra menar att verkligheten enbart existerar genom människors 

handlingar och att vi därför har möjlighet att utveckla och förändra den.16 

Tebelius menar att en forskares verklighetsuppfattning även påverkar hennes 

eller hans forskningsarbete.17 

 

Vi anser att det är människors agerande, tolkning av och interaktion med 

omvärlden som styr hur verkligheten ser ut. Vi anser inte att det finns en bild av 

den sanna verkligheten utan att alla äger sin subjektiva tolkning av det som 

pågår, vilket således utgör sanning för just henne eller honom. Vi har därför 

svårt att se att verkligheten är något som finns till bredvid den mänskliga 

existensen. 

 

2.3 Vetenskapligt synsätt 

All forskning som genomförs präglas bland annat av olika forskningstraditioner 

vilka formar forskarens vetenskapliga synsätt. Detta synsätt påverkar 

forskningen genom att det sätter upp vissa kriterier för hur forskning bör 

bedrivas och för vilken roll forskaren bör anta gentemot sitt forskningsobjekt. 

En forskares vetenskapliga synsätt spelar således en stor roll för 

forskningsarbetet och dess resultat.18 Vetenskapliga synsätt är bland andra 

                                           
14 Arbnor & Bjerke, 1997 
15 Rosengren & Arvidsson, 1992 
16 Ibid 
17 Patel & Tebelius, 1987 
18 Gilje & Grimen, 1992 
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hermeneutik, fenomenologi och positivism.19 Vårt vetenskapliga synsätt är det 

hermeneutiska, varför vi valde att diskutera och redogöra för den hermeneutiska 

forskningstraditionen. Nedan följer en presentation av hermeneutiken och 

avslutningsvis diskuteras vårt synsätt. 

 

2.3.1 Hermeneutik 

Ordet hermeneutik härstammar från ett grekiskt begrepp med betydelsen 

”tolkning av budskap” eller ”tolkning av texter” och anhängare av den 

hermeneutiska skolan menar att syftet med forskning är att tolka och förstå 

samband och enskilda fenomen.20 Eftersom tolkning endast kan göras utifrån 

varje forskares personliga förutsättningar är det oundvikligt att 

forskningsresultatet färgas av den som utfört arbetet. Lundahl & Skärvad menar 

dessutom att forskaren använder sina personliga erfarenheter och kunskaper 

avsiktligt. Dessa tidigare erfarenheter och kunskaper som varje människa äger 

utgör hennes förförståelse.21 Vi har valt att behandla begreppet förförståelse 

fristående då det är ett mycket viktigt begrepp inom hermeneutiken. Denna del 

återfinns senare i detta kapitel.  

 

Hermeneutikerna menar att människans verklighet består av språket och att det 

är genom att studera språket som vi kan uppnå förståelse och kunskap om det 

mänskliga livet22. Via tolkning av ett forskningsobjekt, till exempel en text, en 

persons uttalanden eller handlingar, kan forskaren få fram dess meningsinnehåll 

och förhoppningsvis även utveckla en förståelse för meningsinnehållet. Inom 

den hermeneutiska traditionen påpekas det att detta är något vi människor gör 

                                           
19 Gilje & Grimen, 1992 
20 Egidius, 1986 
21 Lundahl & Skärvad, 1999 
22 Patel & Davidsson, 1994 
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dagligen och något vi även måste göra för att kunna förstå de människor som vi 

möter. Forskning inom samhällsvetenskaperna bygger till stor del på material 

som har sina rötter i antingen språk eller handlingar vilka kräver att vi förstår 

dess mening. Hermeneutiken är därför i högsta grad tillämplig på det 

samhällsvetenskapliga området.23 

 

För hermeneutikern är det viktigt att se helheten i det som studeras. Endast 

genom ett holistiskt perspektiv kan forskaren komma riktigt nära bästa möjliga 

förståelse av forskningsobjektet. En forskare som till exempel studerar en text 

skaffar sig denna helhetssyn genom att först studera texten i sin helhet för att få 

en översikt av verket, för att sedan gå in mer i detalj och studera dess delar. När 

texten studeras i dess mindre beståndsdelar kan detta påverka den helhetssyn 

forskaren tidigare hade varför forskaren hela tiden reviderar sin förståelse av det 

hon eller han studerar. Detta betecknas som den hermeneutiska cirkeln: när 

forskaren i sitt tolkningsarbete ständigt rör sig mellan ett holistiskt perspektiv 

och ett delperspektiv.24 

 

Forskaren bör även använda sig av möjligheten att pendla mellan 

textförfattarens perspektiv och sitt eget för att nå bästa möjliga förståelse av den 

text hon eller han studerar.25 Gilje & Grimen uttrycker detta som förståelse för 

det sammanhang som texten är producerad i. Det är viktigt att poängtera att även 

den förförståelse som varje människa äger har påverkan på hur vi ser på 

helheten. Detta samspel mellan holistisk och delperspektiv, eget och 

textförfattarens perspektiv samt förförståelse beskrivs även som den 

hermeneutiska spiralen eftersom tolkningsförfarandet inte har något givet slut 

                                           
23 Gilje & Grimen, 1992 
24 Patel & Davidsson 1994 
25 Ibid 
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utan ständigt pendlar mellan tolkning, förståelse och ny tolkning och ny 

förståelse.26 

 

Kritik som riktas mot hermeneutiken är att forskarens resultat, på grund av att 

hon eller han bildar sin uppfattning om något utifrån sin förförståelse, kan vara 

osäkra. Förförståelsen är inte möjligt att testa.27   

 

2.3.2 Vårt synsätt 

Syftet med denna studie är att tolka och förstå vad teorin säger om förhandlingar 

och hur ett antal respondenter ser på förhandlingar. Hur vi har angripit 

problemställningen kan därför förklaras med vårt hermeneutiska synsätt. Den 

litteratur som vi studerade i anslutning till uppsatsen var föremål för vår tolkning 

varför vi anser att vår framställning av bland annat teorier färgades av vår 

tolkning och vår förståelse. Vikten av att tolka och förstå speglades även i vårt 

metodval. För att få en bild av hur respondenterna såg på förhandlingar och för 

att förstå hur de agerade i en förhandlingssituation var det var nödvändigt att 

tolka och förstå den information som uppkom vid empiriinsamlingen. Vårt 

metodval kommer att behandlas närmare i avsnittet om kvalitativ respektive 

kvantitativ metod (3.1). 

 

Tidigare presenterades den hermeneutiska cirkeln där forskaren ständigt pendlar 

mellan holistiskt och delperspektiv och där hennes eller hans förförståelse och 

förståelse ständigt revideras vartefter forskningen fortskrider. Denna beskrivning 

passar även väl in på vårt arbetssätt då vi under arbetets gång pendlade mellan 

att jämföra teori med empiri och omvänt. Arbetet med referensramen och 

                                           
26 Gilje & Grimen, 1992 
27 Thurén, 1991 
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empiriinsamlingen skedde parallellt vilket medförde att information som 

framkom under intervjuerna ofta ledde till reflektion kring de olika teorierna. 

Genom empiriinsamlingen insåg vi vilka delar som var viktigare än andra och 

som vi således borde ägna lite större uppmärksamhet än vi tidigare kanske hade 

gjort. Ytterligare ett exempel på pendlingen mellan teori och empiri och vice 

versa var utformningen av intervjumallen. Ursprungligen utformades 

intervjumallen utifrån teorin men efter den första intervjun skedde en revidering 

av intervjumallen. Den första intervjun gav kunskap om vilka frågor som var 

viktigare än andra och gav även uppslag till nya frågor som respondenten 

framhöll som viktiga. 

 

En första och grundläggande litteraturgenomgång gav oss en helhetsbild av 

förhandlingsteori varefter vi gick in djupare på området genom att studera olika 

teoribildningar och forskningsresultat på området. Allt eftersom vi tillägnade oss 

ny kunskap i förhandlingsteori reviderades våra tidigare kunskaper inom ämnet 

samtidigt som förståelsen blev djupare. Vi anser att det för en forskare är 

omöjligt att helt frigöra sig från sin egen förförståelse och fördomar varför 

forskaren intar en subjektiv roll gentemot forskningsobjektet. Vi är präglade av 

våra tidigare erfarenheter och kunskaper och endast med hjälp av detta har vi 

möjlighet att tolka den data vi samlar in. 

 

Som tidigare nämnts kräver forskning, som bygger på material som har sina 

rötter i antingen språk eller handlingar, att vi förstår dess mening. Vi anser 

därför att hermeneutiken, som ger utrymme för tolkning och förståelse, i högsta 

grad är tillämpbar då språk och handlingar är centrala element i förhandlingar. 
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2.4 Förförståelse 

Vi har tidigare nämnt att de erfarenheter och kunskaper som varje människa äger 

utgör hennes förförståelse. I erfarenheter och kunskaper ligger även de 

värderingar och den grundsyn forskaren har, samt vilken förståelse hon eller han 

har för forskningsobjektet. För en forskare påverkar detta vilken utgångspunkt 

hon eller han tar för sin forskning samt hur hon eller han ser på det som 

studeras.28 Ingen närmar sig någonsin något utan ett ramverk i bagaget och vi 

förstår och tolkar därför alltid det vi möter mot dessa ramverk.29 För att kunna 

förstå varför en forskare tolkar saker på ett visst sätt anser vi att det är viktigt att 

ge läsarna av ett forskningsresultat en känsla för forskarens förförståelse och vad 

som kan ha präglat den. 

 

Förförståelse och förståelse är nödvändigt för att en forskare över huvud taget 

ska kunna tolka saker i sin omvärld. En människa som exempelvis möter en helt 

ny kultur kan inte förstå varför människorna av den främmande kulturen agerar 

som de gör om hon inte har några grundläggande kunskaper om kulturen och 

hur människorna av denna kultur agerar i förhållande till den.30 

 

Tebelius beskriver förförståelse som rationell och empatisk, där den förra är 

förförståelse som baseras på faktiska kunskaper om människors situation och där 

den senare är förförståelse av mer emotionell art.31 Enligt Gilje och Grimen kan 

förförståelse bestå av språk och begrepp, trosuppfattningar samt individuella 

                                           
28 Tebelius, 1987 
29 Gilje & Grimen, 1992 
30 Ibid 
31 Tebelius, 1987 



Affärsförhandlingar  Vetenskapligt förhållningssätt 
 
 
 

 15

personliga erfarenheter. Det är detta som utformar var och ens ramverk och som 

sedan påverkar hur varje människa ser på sin omvärld.32 

 

Arbnor och Bjerke menar att en forskares grundläggande föreställningar består 

av paradigm, vilket de beskriver som ett samlingsnamn för dessa 

föreställningar.33 Begreppet paradigm myntades av vetenskapsmannen 

Thomas S Kuhn och i förordet till en av sina böcker beskriver han paradigm 

som: 

 
”allmänt erkända vetenskapliga verk som för en tid förser ett samfund av 

praktiserande forskare med modellproblem och modellösningar” 

(i Lindholm, 1979:23) 

 

Beroende på vilket vetenskapligt område en forskare arbetar inom befinner hon 

eller han sig i olika så kallade vetenskapliga paradigm. Ett vetenskapligt 

paradigm kännetecknas av en mängd gemensamma nämnare för dess deltagare. 

De som befinner sig i ett paradigm styrs av samma regler och normer för hur 

vetenskapligt arbete ska bedrivas. Detta kan vara vilka metoder som är tillåtna 

att använda i forskningsarbetet samt vilken verklighetsuppfattning som är den 

gällande. Gilje och Grimen beskriver detta som ett gemensamt ramverk som 

formar forskares och studenters sätt att förstå och se på sin omvärld.34  

 

Mot vår förförståelse, som bland annat utgörs av tidigare upplevelser, 

erfarenheter, uppväxt och studier tolkade och sökte vi förståelse för vårt 

undersökningsområde. Våra bakgrundskunskaper kan därför sägas ha färgat 

uppsatsen. Dessutom är vi som studenter och uppsatsskrivare i företagsekonomi 

                                           
32 Gilje & Grimen, 1992 
33 Arbnor & Bjerke, 1997 
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till stor del präglade av de gemensamma normer som finns inom denna del av 

samhällsvetenskaperna. Vi är medvetna om att vi kanske tar normer och 

uppfattningar som existerar inom företagsekonomi för givna, men vi försöker att 

hålla oss kritiska gentemot de uppfattningar som råder inom företagsekonomi. 

Det kan även vara så att det finns ett visst sätt att förhålla sig till 

företagsekonomi på vårt lärosäte varför vi även kan vara påverkade av detta. Ett 

exempel på detta är att ett kvalitativt synsätt är vanligt förekommande inom vår 

institution, varför vi anser att detta har påverkat oss.  

 

Vi finner det även viktigt att ha i åtanke att de personer vi intervjuade kunde ha 

en förförståelse som skilde sig från vår. Detta innebar att det fanns en risk att vi 

tolkade saker på olika sätt.  

 

2.5 Vetenskapligt angreppssätt 

När en forskare närmar sig ett studieobjekt uppkommer frågan hur hon eller han 

ska relatera teori och empiri till varandra. Forskaren vill ge upphov till nya 

teorier som ger en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt varför det är 

viktigt att ta ställning i denna fråga. Vanligen anser man att forskningsarbete 

sker antingen genom deduktion eller induktion.35  

 

2.5.1 Deduktion 

En forskare som arbetar enligt deduktiva metoder följer, enligt Patel och 

Davidsson, ”bevisandets väg”. Forskaren tittar då på omvärlden utifrån 

befintliga teorier och försöker med hjälp av dessa dra logiska slutsatser om det 

som hon eller han finner i empirin. Denna metod benämns även som den 

                                                                                                                                    
34 Gilje & Grimen, 1992 
35 Patel & Davidsson, 1994 
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hypotetiskt deduktiva eftersom forskaren med hjälp av befintliga teorier 

utformar hypoteser som sedan prövas i empirin. Valet av metod har även 

påverkan på vilken typ av information som är värdefull att samla in för det valda 

forskningsobjektet. En forskare som fördjupar sig i teorin för att finna uppslag 

till exempelvis sina intervjufrågor använder sig av en deduktiv metod. 

Deduktion används företrädesvis inom naturvetenskaperna där mycket av 

forskningen går ut på att upptäcka lagbundenheter genom att bevisa redan 

befintliga teorier.36 

 

2.5.2 Induktion 

Induktion kan sägas vara motsatsen till deduktion och följer, till skillnad från 

denna, "upptäckandets väg".37 Här tar forskaren avstamp i empirin och formar 

sedan en teori utifrån sina empiriska resultat.38 Detta för att försöka förklara ett 

visst fenomen.39 Forskaren försöker således att dra mer generella slutsatser ur 

det empiriska materialet som hon eller han använder som utgångspunkt för sin 

forskning.40 Även om forskaren arbetar obundet från befintliga teorier styrs hon 

eller han av sina egna idéer och föreställningar vilka kommer att avspeglas i de 

teorier som genereras. En nackdel med den induktiva metoden är att det är svårt 

att fastställa teorins generaliserbarhet eftersom de insamlade data är knutna till 

en viss specifik situation.41 Glaser och Strauss förespråkar detta sätt att 

producera teorier och menar att om bara utgångspunkten för teoriskapande är 

                                           
36 Patel & Davidsson, 1994 
37 Ibid 
38 Alvesson & Sköldberg, 2000 
39 Lundahl & Skärvad. 1999 
40 Wallén, 1996 
41 Patel & Davidsson, 1994 
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grundad i verkligheten behöver teorin inte nödvändigtvis vara framtagen av en 

vetenskapsman.42 

 

2.5.3 Vårt angreppssätt 

Det kan vara svårt att skilja induktion och deduktion åt eftersom de är beroende 

av varandra: teorier som används för deduktion måste på ett eller annat sätt vara 

grundade i observerade företeelser och således framtagna genom induktion.43 Vi 

fann det därför svårt att påstå att vi som forskare använde oss av den ena eller 

den andra metoden. Ambitionen med ett uppsatsarbete är vanligtvis inte att ta 

fram teorier varför det kan vara svårt att säga om angreppssättet är präglat av 

induktion eller deduktion44. 

 

Vårt angreppssätt kan sägas vara deduktivt om vi ser till hur vi gick tillväga för 

att utforma vår datainsamlingsmetod. Till största del användes redan befintliga 

teorier vid utformningen av den intervjumall som låg till grund för 

empiriinsamlingen. Genom att vi till största del utgick ifrån teorin vid 

empiriinsamlingen kan vårt arbetssätt sägas vara deduktivt.  

 

Det var emellertid även av intresse att samla in material om sådant som inte 

nämndes i referenslitteraturen för att se om det även fanns andra saker som hade 

betydelse i en förhandlingssituation. Dessutom formades vissa frågor under 

intervjuernas gång och var då baserade på den empiri vi fick in vid just det 

intervjutillfället. Med hänsyn till dessa faktorer kan denna del av metoden anses 

vara induktiv.  

 

                                           
42 Alvesson & Sköldberg, 2000 
43 Rosengren & Arvidsson, 1992 
44 Patel & Davidsson, 1994 
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Vi studerade förhandlingar och förhandlingsteknik utifrån befintliga teorier och 

hade inte för avsikt att dra slutsatser utifrån enbart empiriska data. Utifrån teorin 

försökte vi att dra slutsatser om det som vi fann i empirin genom att använda 

teorin som stöd för att förklara olika förhandlares beteenden eller åsikter. Vårt 

angreppssätt med avseende på hur slutsatserna drogs kan därför i grunden sägas 

vara deduktivt. I de fall empirin innehöll företeelser som inte kunde förklaras av 

befintliga teorier var vi i stället hänvisade till att dra slutsatser ur empirin.  

  

2.6 Generaliserbarhet 

Då ett forskningssresultats genereraliserbarhet diskuteras tas det upp huruvida 

resultatet är tillämpligt på andra områden och i andra sammanhang.45 Lundahl 

och Skärvad menar att det är av betydelse att skilja statistisk och analytisk 

generalisering åt. Med statistisk generalisering menas att resultat från en studie 

kan sägas gälla för en hel population. Denna form av generalisering efterfrågas 

exempelvis vid enkätstudier. Analytisk generalisering är att generalisera 

resultaten till att se mönster.46 

  

Wallén menar att de resultat som framkommit ofta inte direkt kan appliceras på 

ett annat sammanhang utan att det är viktigt att ansats och metodik kan tjäna 

som en ”god förebild”. För att kunna bedöma resultatens generaliserbarhet är det 

av betydelse att forskningsobjektet är representativt eller vanligt förekommande. 

Wallén menar även att det är av större vikt att förutsättningarna för 

generaliserbarhet diskuteras än resultatens egentliga generaliserbarhet.47 I linje 

med Walléns resonemang anser Lilliecreutz att forskningsarbetets 

generaliserbarhet hänger samman med hur väl forskaren lyckas att skapa 

                                           
45 Wallén, 1996 
46 Lundahl & Skärvad, 1999 
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trovärdighet i analys och tolkningar; det ska vara lätt för läsaren att följa 

forskarens tillvägagångssätt. Generaliserbarhet kan därför till syvende och sist 

framförallt bedömas av den som tar del av forskningsresultatet.48 

  

Resultatet av vår studie menar vi kan tjäna som god förebild i situationer som 

liknar de som studerats i anslutning till denna uppsats. Studiens syfte var att 

undersöka köp- och säljförhandlingar i fyra företagsgrupper, produktbaserade, 

funktionsbaserade, offentliga samt komplexa företag. Vi menar därför att 

studien kan tjäna som en god förebild för köp- och säljförhandlingar i företag 

med en affärsverksamhet som överensstämmer med någon av dessa kategorier. 

Inom gruppen offentliga företag gjordes intervjuerna på Tekniska Verken i 

Linköping vilket i stort sett styrs av samma marknadskrav som företag inom den 

privata sektorn. Generaliserbarheten, vad gäller offentliga företag, kan därför 

inte sägas gälla sådana offentliga företag som inte har samma 

marknadsanpassning som Tekniska Verken. 

 

De sälj- och köpförhandlingar som studerades rörde endast förhandlingar på en 

industriell marknad, varför studien endast kan tjäna som förebild för sådana 

förhandlingar. Detta utesluter med andra ord till exempel förhandlingar som 

uppkommer till följd av köp och försäljning på en konsumentmarknad.  

 

Vi anser att vi, genom att ingående försöka redogöra för vår metod och vårt 

vetenskapliga förhållningssätt, gjorde det möjligt för läsaren att förhålla sig till 

                                                                                                                                    
47 Wallén, 1996 
48 Lilliecreutz, 1996 
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hur arbetsprocess, analys och tolkningar genomfördes. På så sätt borde läsaren 

även kunna bilda sig en uppfattning om studiens generaliserbarhet. 
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3 Metod 
Detta kapitel syftar till att redogöra för vårt tillvägagångssätt vid insamlingen 

av det empiriska materialet samt att presentera valet av studieobjekt närmare. 

Kapitlet avslutas med reflektioner kring de valda primära respektive sekundära 

källorna samt avgränsningar.  

 

3.1 Kvalitativ respektive kvantitativ metod 

Tillvägagångssätt för insamling av empiri delas ofta upp i en kvalitativ 

respektive kvantitativ ansats och dessa syftar båda till att ge en bättre förståelse 

för vår omvärld. Trots det gemensamma syftet karaktäriseras ansatserna av 

framträdande skillnader i hur detta syfte ska uppnås. Kvantitativa metoder 

kännetecknas främst av att de används till att förklara olika företeelser. Med 

hjälp av strukturering och statistiska tekniker blir resultatet generaliserbart och 

förankrat i en verifierbar objektivitet.49 

  

Kvalitativa metoder syftar inte enbart till att förklara utan även till att skapa en 

ökad förståelse för undersökningens problem. De går mer på djupet hos några få 

enheter, där ett flertal faktorer undersöks för att skapa en helhetsbild. Graden av 

strukturering är mycket lägre än vid kvantitativa metoder och undersökningen 

präglas av flexibilitet.50 Progressiv fokusering gör det även möjligt att ändra 

eller komplettera problemformuleringen om ny kunskap dyker upp under 

arbetets gång.51 

 

                                           
49 Holme & Solvang, 1997 
50 Ibid 
51 Lundahl & Skärvad, 1992 
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Valet av metod bör enligt Holme och Solvang baseras på undersökningens syfte, 

vilket i denna uppsats talar för det kvalitativa metodsystemet. Vi undersökte 

förhandlingar i olika situationer och tyngdpunkten låg på att försöka förstå vad 

som krävdes för att skapa en framgångsrik förhandling med avseende på att 

bygga långsiktiga relationer. Detta innebar att vi försökte beskriva och förstå 

dessa situationer på ett sätt som gjorde det möjligt för oss att få en helhetsbild av 

relationsskapande förhandlingar, givet våra förutsättningar - att finna och 

analysera faktorer som var av betydelse vid relationsskapande förhandlingar i 

köp- respektive säljsituationer i företag med olika typer av affärsverksamhet. 

 

Undersökningen bedrevs även med oss som deltagande aktörer snarare än med 

oss som utomstående observatörer. Detta är en ytterligare karakteristika för 

kvalitativ metod52. Detta perspektiv medförde att vi som subjektiva aktörer 

deltog i samt tolkade den empiriska processen i enlighet med vår syn på 

verkligheten som en social konstruktion samt vårt hermeneutiska synsätt. Vi var 

också beroende av den flexibilitet och möjlighet till progressiv fokusering som 

den kvalitativa metoden erbjöd då vår undersökning strävade efter öppenhet för 

ny kunskap och förståelse. 

 

3.2 Den kvalitativa intervjun 

Vårt val av kvalitativ metod inverkade på hur vi valde att förvärva den 

empiriska kunskap som var nödvändig för att kunna uppnå vårt syfte. Det 

förfarande vi valde var kvalitativa intervjuer. Anledningen till detta val var att vi 

genom kvalitativa intervjuer kunde tillgodogöra oss respondenternas 

uppfattningar genom att tolka deras utsagor.  
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Intervjuns utformning kan enligt Lantz skilja mellan att vara helt öppen, riktat 

öppen, halvstrukturerad och strukturerad. Det som skiljer de olika 

intervjuformerna åt beror dels på vilken information som frågorna syftar till att 

få fram och dels på graden av struktur. Den helt öppna intervjun karaktäriseras 

av öppna frågor som låter respondenten belysa de områden hon eller han finner 

viktigast. I den riktat öppna intervjun är styrningen av respondenten högre, 

intervjuområdet är på förhand definierat av intervjuaren och respondenten måste 

hålla sig inom ramarna för det som intervjuaren vill diskutera. Styrningen blir 

ännu mer påtaglig i den halvstrukturerade intervjun, där vissa svarsalternativ är 

förutbestämda. Denna styrning blir ännu mer märkbar i den strukturerade 

intervjun.53 

 

Med uppsatsens syfte i åtanke ansåg vi att en riktat öppen intervju var mest 

lämplig, då vi ville hålla diskussionen med respondenten inom ett avgränsat 

intervjuområde. Denna ram för intervjun, liksom intervjufrågorna, var definierad 

på förhand och respondenten fick svara fritt inom de anvisade 

frågeställningarna. Vi ville på detta sätt tillgodogöra oss respondentens 

uppfattningar om de för oss intressanta problemen.  

 

3.3 Den trovärdiga intervjun 

För att skapa trovärdighet kring intervjuerna var det viktigt med 

tillvägagångssättet under intervjutillfällena. Som diskuterades i tidigare avsnitt 

(2.3.2) ansåg vi att vi som intervjuare var subjektiva aktörer under 

datainsamlingen och att vi i egenskap av sådana tolkade respondenternas svar i 

avsikt att försöka förstå svarens innebörd. Även om vi såg oss själva som 

                                                                                                                                    
52 Holme & Solvang, 1997 
53 Lantz, 1993 
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subjektiva aktörer uteslöt vi emellertid inte betydelsen av att sträva efter 

objektivitet i forskningsresultatet. Som ett led i vår strävan efter objektivitet 

försökte vi till exempel att vara medvetna om vår förförståelse och i uppsatsen 

redovisa för vår syn på verkligheten samt för vårt vetenskapliga synsätt.  

 

Nödvändigheten av objektivitet samt saklighet i forskning diskuterades redan i 

avsnittet om vetenskap (2.1), vilket genererade krav på faktorer som till exempel 

opartiskhet, förutsättningslöshet, fullständighet samt vikten av att skilja mellan 

fakta och värderingar.54 Vår strävan efter denna objektivitet samt saklighet under 

intervjutillfällena innebar bland annat att vi var pålästa, försökte uppträda på ett 

förtroendeingivande sätt, var medvetna om vikten av frågornas formulering samt 

försökte skapa en avslappnad intervjuatmosfär.  

 

Det fanns även en möjlighet att vi och respondenterna tolkade saker olika, vilket 

kunde vara en följd av olika förförståelse. För att undvika sådana situationer var 

det viktigt att vi noggrant diskuterade vad vi båda menade för att inte prata förbi 

varandra. Respondenterna kunde även ha skiftande erfarenhet – eller brist på 

erfarenhet - från intervjusituationer, i kontrast till vår egen erfarenhet. Detta var 

ett skäl till att vara noggranna med att förklara för respondenterna vad intervjun 

gällde och gick ut på.  

 

Det var även viktigt att beakta respondenternas mer eller mindre omedvetna 

beteende under intervjun. Det fanns en risk att deras minnen av efterfrågade 

handlingar i vissa fall var dåliga, förskönade eller medvetet framställda i alltför 

positiv eller negativ dager. En annan fara var om respondenterna försökte 

anpassa svaren efter hur de ville, eller måste, framstå. De kunde även vara styrda 

                                           
54 Lundahl & Skärvad, 1999 
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av rädsla för intervjuns konsekvenser. För att undanröja dessa hinder var det 

viktigt att vara medveten om att de existerade, att inge förtroende samt att 

avdramatisera intervjutillfället. Ett sätt att uppnå en avslappnad atmosfär var att 

upplysa respondenten om att uppsatsen skulle bli en offentlig handling samt att 

erbjuda honom att läsa och godkänna intervjusammandraget innan det 

publicerades, vilket vi även gjorde.55 Respondenterna behövde således inte 

fundera kring vad deras uttalanden skulle användas till, vilket annars kunde ha 

hämmat deras frispråkighet. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett begrepp som ofta används vid diskussioner om huruvida den 

valda mätmetoden verkligen mäter det som avses. Mätmetoden i vårt fall var 

själva intervjutillfället, vars giltighet enligt Kvale till stor del beror på frågornas 

formulering. Det centrala i diskussionen är förekomsten av ledande frågor, vilka 

enligt Kvale inte nödvändigtvis kan, eller måste, elimineras. Det viktiga är med 

andra ord inte om intervjufrågorna är ledande eller inte, utan vart de leder. Det 

väsentliga är huruvida de leder i relevanta riktningar och resulterar i ny, pålitlig 

och intressant kunskap.56  Vår ambition under intervjutillfällena var således att 

uppnå en så hög medvetenhet gällande formuleringen av våra frågor som 

möjligt. Den intervjuguide vi använde oss av (se appendix) var uppbygg på så 

sätt att ett antal öppna och generella frågor ställdes först (se punkt 2) för att 

sedan följas upp av mer specifika frågor (se främst punkt 4). Det blev emellertid 

aldrig aktuellt att ställa de mer specifika frågorna, då samtliga respondenter 

diskuterade merparten av dessa frågor redan i inledningsskedet av intervjun.  

 

                                           
55 Föreläsning med Marie Tomicic 6/11-02 
56 Kvale, 1997 
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Reliabilitet ställer krav på tillförlitligheten i mätningen, det vill säga förmågan 

att göra om mätningen med samma resultat. Låg tillförlitlighet i mätningen kan 

orsakas av en rad olika faktorer som kan återfinnas både hos respondenten och i 

interaktionen med intervjuaren, där situationsbundna faktorer påverkar. 

Respondenten kan vara trött, stressad eller vid dålig hälsa. Hon eller han kan 

även känna sig otrygg under intervjun, vilket kan resultera i en rad olika 

beteenden som redan diskuterats i avsnittet om den trovärdiga intervjun (3.3). 

Vissa av de situationsbundna faktorerna som påverkar tillförlitligheten i 

mätningen har också diskuterats tidigare, exempelvis intervjuarens tolkning av 

svaren. Andra faktorer är vikten av urvalet av respondenter, vilket diskuteras i 

avsnitt (3.6), samt den påverkan intervjuarens personliga karakteristika har i 

intervjusituationen. Avseende det senare spelar exempelvis ålder och kön in, 

men även att intervjuarens förförståelse, som tidigare nämnts (2.4), kan skilja sig 

från respondentens.57 

 

3.5 Databearbetning 

Intervjuerna genomfördes personligen med en respondent åt gången och 

spelades in på bandspelare. Efter intervjutillfället skrevs intervjuerna rent så 

snart som möjligt, varpå de strukturerades i empirin på ett så konsekvent och 

läsvänligt sätt som möjligt. Detta innebar bland annat att vi försökte återspegla 

intervjumaterialet på ett sätt som gav rättvisa åt respondenternas åsikter 

samtidigt som empiriavsnittet inte blev för enformigt för läsaren. Vi tog även 

hänsyn till de valda studieobjekten och presenterade företagen med olika typer 

av affärsverksamhet för sig, medan köp- respektive säljsituationerna i dessa 

företag presenterades samtidigt under respektive kategori. Orsaken till denna 

uppdelning var att de fyra kategorierna av företag innebar en naturlig indelning i 

                                           
57 Lekvall & Wahlbin, 2001 
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grupper samtidigt som presentationen av köp- respektive säljsituationerna 

samtidigt gjorde varje kategori mer levande. Under databearbetningen och 

struktureringen var vi även uppmärksamma på att bibehålla största möjliga 

saklighet samt objektivitet genom att inte medvetet förvränga eller utesluta 

viktig information. 

 

3.6 Val av studieobjekt 

Den empiriska undersökningen var i enlighet med syftet koncentrerad kring 

förhandlingar i köp- respektive säljsituationer i företag med olika typer av 

affärsverksamhet. De köp- respektive säljsituationer som undersöktes återfanns 

nära kärnverksamheten i det aktuella företagets värdekedja. Respondenterna var 

med andra ord ansvariga för inköp eller försäljning av produkter och/eller 

tjänster som utgjorde, eller var nödvändiga för, företagets kärnverksamhet. Inga 

köp- eller säljförhållanden längre bort i värdekedjan, exempelvis förhållandet 

mellan leverantörer och underleverantörer, ingick i undersökningen.  

 

De företag som ingick i undersökningen delades in i fyra olika kategorier 

beroende på typ av affärsverksamhet. I varje kategori ingick ett eller flera 

företag där inköpare respektive försäljare intervjuades. Orsaken till indelningen i 

olika företagskategorier behandlades redan i problemdiskussionen (1.2), där ett 

resonemang fördes kring vikten av relationsskapande förhandlingar. Enligt oss 

återspeglade de olika företagsgrupperna en ökad grad av komplexitet 

beträffande produkten, vilket låg i linje med resonemanget om att vikten av 

relationsskapande förhandlingar ökade vid komplexare affärsverksamhet. Nedan 

följer en närmare presentation av de olika kategorierna:  
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Produktbaserade företag – företag som i huvudsak erbjöd en produkt som var 

funktionsduglig utan ytterligare förädling i form av tjänster eller 

funktionsförsäljning. I denna typ av affärsverksamhet var det möjligt att 

separera produkten från eventuella tjänster. Undersökta förhandlingssituationer 

respektive företag var försäljning på Holmen Paper samt inköp och försäljning 

på BT Industries.   

 

Funktionsbaserade företag – företag som erbjöd en funktion eller en produkt 

kring vilken det skapades ett mervärde med hjälp av tjänster. I denna typ av 

affärsverksamhet var produkten och tjänsten i princip omöjliga att separera. 

Undersökta förhandlingssituationer respektive företag var inköp och försäljning 

på Intentia samt inköp och försäljning på Swisslog. 

 

Offentliga företag – företag vars affärsverksamhet påverkades av offentliga 

bestämmelser, exempelvis lagen om offentlig upphandling. Undersökta 

förhandlingssituationer respektive företag var inköp och försäljning på Tekniska 

Verken.  

 

Komplexa företag – stora företag där fler faktorer än företagets mål eller 

lönsamhetskrav spelade in vid förhandlingar, exempelvis massmedia eller 

politiska intressen. Undersökta förhandlingssituationer respektive företag var 

inköp samt försäljning på SAAB Aerospace.  

 

Valet av de specifika företagen inom de fyra kategorierna var främst baserat på 

deras affärsverksamhet. Urvalet av respondenterna inom varje företag var 

baserat på deras erfarenhet av förhandlingar och arbetsuppgifter i de olika 

företagen. Vi efterfrågade personer i beslutsfattande positioner som hade direkt 

insyn i förhandlingar i köp- respektive säljsituationer på de olika företagen. 
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Respondenterna hade personlig erfarenhet av förhandlingar gällande företagets 

kärnverksamhet, vilket exempelvis uteslöt inköpare av kontorsmaterial.  

 

Redan tidigt under intervjuprocessen, efter cirka hälften av intervjuerna, 

upplevde vi en mättnad i de svar respondenterna gav, oavsett kategori eller 

position. Vi hade inledningsvis tänkt intervjua flera respondenter inom inköp 

respektive försäljning i varje kategori, men ansåg med anledning av 

mättnadskänslan att två intervjuer per företagskategori, en inom försäljning och 

en inom inköp, var fullt tillräckligt för att tillgodose kravet på reliabilitet i 

undersökningen. Vi ville emellertid inte avboka intervjuer med kort varsel, 

vilket är anledningen till det ojämna antalet intervjuer i varje kategori.  

 

3.7 Kritik av primära källor 

Användandet av bandspelare vid inspelningen av intervjuerna medförde en risk 

att respondenternas benägenhet att svara på känsliga frågor påverkades negativt. 

Vi försökte eliminera detta orosmoment genom att erbjuda respondenterna en 

utskrift av intervjun att läsa igenom och anonymitet i uppsatsen. Endast en 

respondent valde att vara anonym och flertalet ville läsa igenom utskriften av 

intervjun och komma med kommentarer eller förtydningar. De kompletteringar 

som respondenterna gjorde såg vi enbart som positiva då vi eftersträvade en så 

hög validitet som möjligt.  

 

Respondenternas uppträdande och svar kunde givetvis, utöver 

intervjusituationens praktiska upplägg, påverkas av interaktionen med oss 

intervjuare. Vårt uppträdande samt våra frågor kunde även ha uppfattats eller 

tolkats olika av olika respondenter. Vi försökte emellertid att vara så 
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konsekventa, pålästa och medvetna om vårt uppträdande samt våra frågor som 

möjligt.  

 

I avsnitt (3.6) presenterade vi hur urvalet av respondenterna gick till. Att 

samtliga respondenter var män i varierande åldrar var med andra ord inget vi 

eftersträvade. Det finns emellertid en möjlighet att faktumet att samtliga 

respondenter var män inverkade på svarens heterogenitet. Vi ämnar dock inte att 

behandla betydelsen av genus i förhandlingar i denna uppsats, vilket innebär att 

vi nöjer oss med denna reflektion. 

 

Ett av företagen i den produktbaserade kategorin var BT Industries, som både 

tillverkar, säljer och servar olika typer av truckar. BT Industries tillhandahåller 

även rental, vilket var materialhanteringslösningar, med truckar, underhåll, 

reservdelar, utbildning och finansiering där kunden hyr truckarna. Detta innebär 

att BT Industries i vissa fall både tillhandahåller en produkt och en tjänst. Att 

företaget trots detta tillhör den produktbaserade kategorin har sin grund i att en 

stor del av företagets försäljning enbart berör truckar. Vi bad även 

respondenterna på BT Industries att hålla i minnet att vi främst var intresserade 

av förhandlingar i anslutning till försäljning av truckar och inte tjänsterna 

kopplade till produkten. 

 

3.8 Kritik av sekundära källor 

Den litteratur som användes i referensramen var företrädesvis inom 

förhandlingsteori och skriven av forskare på området som ofta citeras, däribland 

Raiffa, Lax & Sebenius, Fisher & Ury och Neale & Bazerman. Källornas 

aktualitet och trovärdighet stärks även av att de olika författarna ofta refererar 

till varandra. 
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Många av källorna var skrivna under åttiotalet, vilket gör dem förhållandevis 

gamla. Dessa källor utgör emellertid fortfarande grunden i litteraturen kring 

förhandlingar, vilket även är anledningen till att det i exempelvis avhandlingar 

från slutet av nittiotalet refereras till de auktoriteter på området som nämndes 

tidigare. Vi har i vår uppsats försökt att hämta information från både äldre 

etablerade författare såväl som från mer nyligen utgivna publikationer.  

 

Viss förhandlingslitteratur är mycket normativ, där fokus ligger på praktiska råd 

till förhandlare i affärslivet. Att böckerna är skrivna på ett normativt sätt förtar 

enligt oss emellertid inte deras relevans för ämnet, då publikationerna bygger på 

relevanta studier. De olika författarna refererar återigen i hög grad till varandra 

och deras publikationer används i bland annat avhandlingar.  

 

3.9 Avgränsningar 

De aspekter som vi inte tog hänsyn till i denna uppsats var bland annat den 

relevans kulturella skillnader, med avseende på nationstillhörighet, har i olika 

förhandlingar. Även om kulturella skillnader skulle kunna vara av betydelse för 

de specifika förhandlingssituationer vi undersökte, hade de avsevärt utökat 

undersökningens omfattning. Vi anser att vi inte hade kunnat behandla vikten av 

kulturella skillnader på ett tillfredställande sätt utan att intervjua utländska 

respondenter, vilket inte var möjligt att göra inom de uppställda tidsramarna.  

 

En ytterligare avgränsning var att vi inte behandlade förhandlingar där en tredje 

part var inblandad i syfte att agera som medlare. Vidare tas kommunikation upp 

som en del i uppsatsen, men vår utgångspunkt var inte hur kommunikation 

påverkade förhandlingar. Som tidigare nämnts (3.7) behandlade vi heller inte 

hur genusskillnader påverkade förhandlingar. 
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4 Referensram 
I detta kapitel presenteras vad som avses med förhandlingar för att öka läsarens 

förståelse för begreppet. Vidare introduceras tre olika teoretiska perspektiv på 

förhandlingar, vilka faser en förhandling består av samt en presentation av köp- 

respektive säljförhandlingar. Kapitlet avslutas med att ett antal olika 

beståndsdelar i förhandlingar diskuteras närmare.  

 

4.1 Introduktion till förhandlingar 

Vikten av förhandlingar i både affärs- och vardagsliv har medfört ett ökat 

intresse för kunskapsområdet.58 Idag analyseras förhandlingar med utgångspunkt 

i ett antal olika vetenskapsgrenar, exempelvis statsvetenskap, socialpsykologi 

och företagsekonomi. Det finns emellertid en huvudsaklig teoretisk uppdelning 

på två områden – social utbytesteori samt spelteori.59 Båda områdena behandlas 

senare i uppsatsen, tillsammans med ett ytterligare perspektiv på förhandlingar, 

som emellertid inte är ett eget teoriområde utan har drag av de båda tidigare 

nämnda skolorna. Detta perspektiv benämns av Neale & Bazerman som ”the 

decision-analytical perspective”.60 

 

Innan de tre olika teoretiska perspektiven presenteras är det emellertid av vikt att 

närmare definiera vad som avses med förhandlingar i rapporten. Som nämndes i 

inledningen föreligger en förhandling när det finns en intressekonflikt samt ett 

gemensamt intresse att lösa denna (1.1). Utan dessa två element skulle det 

antingen inte finnas någon anledning att förhandla alls, eller något att förhandla 

                                           
58 Öberg, 1995 
59 Fang, 1997 
60 Neale & Bazerman, 1991 
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om61. En precisering av dessa grundstenar leder till en definition av Zartman, 

som ser förhandlingar som en gemensam beslutsprocess: 

 
”Negotiation is a process of two or more parties combining their conflicting points 

of view into a single decision.” 

(i Öberg, 1995:16) 

 

Förhandlingar innebär med andra ord att två, eller fler, skilda målsättningar ska 

resultera i ett beslut. Dessa målsättningar kan dock vara av olika art, vilket ger 

anledning till en närmare definition av målsättningar. Enligt Roloff och Jordan 

finns det tre huvudsakliga typer av målsättningar – faktiska, relationsmässiga 

och prestige. Faktiska målsättningar berör den grundläggande tvistefrågan, 

medan relationsmässiga mål har att göra med upprättande samt underhåll av 

personliga relationer som ska bestå längre än under det enskilda 

förhandlingstillfället. Prestige är också en målsättning i sig, då förhandlingar kan 

vara beroende av bibehållet anseende för en eller flera av parterna.62 

 

Målsättningarna i en förhandling är emellertid ofta mer komplexa än att de berör 

en enda fråga, de består snarare av ett antal olika delmål och outtalade 

önskemål. Under förhandlingens gång kan även de olika målsättningarnas 

betydelse skifta, ibland är det till exempel viktigare med sakfrågan än 

relationsskapandet och tvärtom. Det kan även uppkomma nya målsättningar 

under förhandlingens gång, beroende på interaktionen mellan parterna.63  

 

Det finns två aspekter av förhandlingar som forskare ofta behandlar separat, 

nämligen maktförhållandet samt förtroendet mellan de enskilda parterna. 

                                           
61 Fang, 1997 
62 Öberg, 1995 
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Tillgång till information, kunskap samt auktoritet är faktorer som gör att 

maktförhållandet mellan parterna ständigt skiftar under förhandlingen. Detta kan 

i vissa fall leda till att den huvudsakliga målsättningen för parterna blir att uppnå 

makt i förhandlingssituationen istället för att koncentrera sig på sakfrågan. 

Förtroendet mellan parterna utgör en annan viktig aspekt av förhandlingar, där 

fokus ligger på samarbete, vänskap och respekt.64  

 

4.2 Spelteori 

Spelteori är som tidigare nämnts ett av de stora teoretiska perspektiven som 

förekommer i förhandlingslitteraturen.65 Spelteorin lanserades av Neuman och 

Morgenstern 1947 och är sedan dess den dominerande skolan inom 

förhandlingsteorin.66 Grundtankarna inom spelteorin härstammar från 

matematiken och behandlar problematiken att i en konfliktliknande situation 

mellan flera parter kunna fatta rationella beslut.67 Öberg menar att spelteoretiker 

diskuterar förhandlingsstrategier och förhandlingsstrategisk kontroll utifrån 

hypoteser och matematisk logik.68 

  

4.2.1 Spelteorins grundtankar 

Inom spelteorin är konkurrens och tävlan den ledande strategin vilket även 

beskrivs i termer av fördelande eller stridande förhandlingar.69 Syftet med en 

konkurrensbaserad strategi är att vinna så mycket som möjligt för den egna 

                                                                                                                                    
63 Öberg, 1995 
64 Ibid 
65 Fang, 1997 
66 Neale & Bazerman, 1991 
67 Fang, 1997 
68 Öberg, 1995 
69 De termer som nämns i engelskspråkig litteratur är ”contending” och ”distributive 
bargaining” 
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parten, det vill säga att minimera de egna förlusterna och att maximera de egna 

vinsterna. Således är det endast den ena parten som kan gå segrande ur en 

förhandling, det den ena vinner förlorar den andra.70  

 

Gustafsson förklarar spelteori på följande sätt: 

 
”en teoribildning som studerar strategiska spel, dvs. sådana beslutssituationer där 

utfallet är beroende av spelarnas (aktörernas) val av handlingsalternativ eller 

strategi (och alltså inte av slumpen).” 

(Gustafsson, 1971:184) 

 

Enligt spelteorin är parterna i en förhandling fullt rationella beslutsfattare som 

genom logiska beräkningar har möjlighet att maximera sin vinst71. Fang menar 

dessutom att parterna besitter perfekt information om sig själva, den motsatta 

parten samt om förhandlingens möjliga utfall72. Antagandet om individen som 

en rationell beslutsfattare härstammar från nationalekonomin där varje individ 

anses göra sina val utifrån de uttalade preferenser denne har. Preferenserna anses 

vara mer eller mindre konstanta och individens val baseras på dess möjlighet att 

ge denne största möjliga nytta.73 Eftersom parterna i en förhandling är rationella 

och dessutom äger perfekt information kan de styra förhandlingen mot en 

utgång där pareto-optimalitet74 återfinns.75 

 

                                           
70 Fang, 1997 
71 Öberg, 1995 
72 Fang, 1997 
73 Neale & Bazerman, 1991 
74 Pareto-optimalitet: ett tillstånd där det är omöjligt att förändra fördelningen av nytta utan att 
någon får det sämre. 
75 Lax & Sebenius, 1986 
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Endast en segrande part i en förhandling förutsätter att spelet är ett så kallat 

nollsummespel. Parterna har endast en bestämd mängd resurser att förhandla om 

och förhandlingen fyller därför endast ett distributivt syfte: vem ska få den 

största delen av kakan?76 

 

En variant av nollsummespelet är spel där en variabel summa förekommer. 

Samtliga parter i förhandlingen är då intresserade av att nå bästa möjliga utfall, 

att försöka utöka kakan, samtidigt som det föreligger hård konkurrens om att 

tillskansa sig så stor del av kakan som möjligt.77  

 

4.2.2 Taktik 

I förhandlingar som strävar efter ett win-lose utfall kan det vara av stor 

betydelse att tillämpa förhandlingstaktik och så kallade fula trick för att kunna 

övermanna motparten.78 Sådana fula trick är förslag som spelas ut av endast den 

ena parten för att kunna påverka förhandlingen.79 Fang delar in dessa fula trick i 

tre kategorier: avsiktligt bedrägeri, psykologisk krigföring samt påtryckningar.80  

 

En förhandlare som använder sig av avsiktligt bedrägeri utnyttjar falska 

uppgifter eller oklara befogenheter för att nå sitt mål. Oklara befogenheter 

innebär att motparten undviker att röja om hon eller han har mandat att ta beslut. 

Den andra kategorin, psykologisk krigföring, syftar till att få motparten att 

känna sig besvärad för att hon eller han ska vilja komma fram till en 

överenskommelse så snart som möjligt för att få lämna förhandlingsbordet. I den 

psykologiska krigföringen ingår exempelvis stressfyllda situationer, 

                                           
76 Føllesdal, Walløe & Elster, 1990 
77 Ibid 
78 Fang, 1997 
79 Fisher & Ury, 1981 



Affärsförhandlingar  Referensram 
 
 
 

 38

personangrepp, hot och rollspel i form av den vänlige och den obarmhärtige. 

Den obarmhärtiges uppgift är att komma med tuffa bud och inte vika från sina 

ståndpunkter. Den vänlige kommer sedan med eftergifter vilket kan få ett dåligt 

bud att verka mer fördelaktigt än vad det egentligen är. Den sista kategorin 

behandlar påtryckningar vilka kan utövas i form av exempelvis vägran att 

förhandla, extrema krav eller att tvinga motparten att med kort varsel anta eller 

förkasta ett anbud.81 

 

Runesson presenterar förhandlingstaktiker som är mer allmänt accepterade som 

spelets regler men som även de används av en förhandlingspart för att öka sin 

del av kakan. Förhandlingstaktikerna är att vilseleda om det egna 

reservationsvärdet82 och strategisk misspresentation. Ett exempel på en 

strategisk misspresentation, som Runesson kallar det, är då en förhandlingspart 

försöker att vilseleda sin motpart att tro att värdet på en eftergift är högre än vad 

det verkligen är.83 

 

4.2.3 Fångarnas dilemma 

Fångarnas dilemma är ett tankeexperiment som kan användas för att beskriva 

spelteoretikernas syn på rationalitet.84 Spelteoretiker använder sig ofta av det så 

kallade fångarnas dilemma för att förklara de möjliga utgångarna av en 

intressekonflikt. Enligt modellen har parterna i konflikten valet att samarbeta 

eller att inte samarbeta med varandra varför resultatet blir fyra möjliga 

kombinationer av parternas beslut.85  

                                                                                                                                    
80 Fang, 1997 
81 Fisher & Ury, 1981 
82 Det värde som en part minst måste ha ut av förhandlingen för att inte förlora något 
83 Runesson, 1993 
84 Thurén, 1991 
85 Runesson, 1993 
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Fångarnas dilemma förklaras med hjälp av en spelmatris som visar vilket 

resultatet blir av de handlingar som parterna väljer att företa. Denna modell är en 

grov förenkling av en förhandlingssituation men kan utvecklas för att beräkna 

utfallet även i mer komplicerade förhandlingssituationer där fler variabler är 

inblandade.86 

 

Modellen har fått sitt namn efter det brottmålexempel som ofta förekommer som 

förklaring till modellen. Två personer är anhållna för stöld och åklagaren som 

dock saknar bevis är säker på att de är skyldiga. Således behöver han ett 

erkännande från någon av parterna. Ett erkännande innebär ett milt straff. Väljer 

de att tiga kommer åklagaren att anhålla dem för förberedelse till stöld vilket är 

det enda han har bevis för. Parterna är tvungna att fatta ett beslut: antingen 

samarbetar de med varandra (tiga) eller så samarbetar de inte (tjalla). De har 

dessutom inte möjlighet att träffa varandra och de har inte heller någon 

information om motpartens beslut. Figuren nedan visar de möjliga utfallen av de 

två olika beslut som de båda anhållna kan fatta.87 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
86 Gustafsson, 1971 

Figur 4.1 Fångarnas dilemma (Runesson 1993:22)
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Av figuren framgår att det högsta totala värdet erhålls om bägge parter väljer att 

samarbeta, det vill säga att tiga. Detta visas i det övre vänstra hörnet. Varje part 

erhåller då 3 poäng vardera. Om en av parterna väljer att ange den andre medan 

den andra tiger får den som anger höga poäng eftersom den därmed får ett 

mildare straff medan den parten som valde att tiga inte får några poäng alls, 

denne riskerar ju att tilldömas ett hårdare straff än om båda parter tiger.88  

 

Rent spelteoretiskt skulle de misstänkta tjäna mest på att inte samarbeta, det vill 

säga att ange den andre eftersom tjallaren då erhåller det högsta poängtalet, 5 

poäng. Om även motparten väljer att tjalla erhåller den anhållne 1 poäng. 

Oavsett vad motparten väljer för strategi är detta den bästa eftersom den 

anhållne minst får 1 poäng. Väljer den anhållne att tiga kan hon eller han få mest 

3 poäng och minst 0 varför samarbete är en sämre strategi ur ett spelteoretiskt 

perspektiv där målet är att maximera vinsten.89 

  

De båda stridande parterna tjänar inte på att samarbeta förrän spelet upprepas ett 

obestämt antal gånger. På så sätt vet inte de anhållna när spelet slutar och vilket 

drag som är det sista. Spelet prövades på detta sätt av Axelrod i en dataturnering. 

Spelet upprepades ett obestämt antal gånger och spelteoretiker fick i uppgift att 

lägga upp strategin för hur de anhållna skulle agera. Det visade sig att den 

anhållne i en sådan situation tjänar mest på att samarbeta, tiga, ända tills den 

punkt då hennes eller hans motpart väljer att tjalla. Vid detta tillfälle bör 

strategin ändras till att härma motpartens strategi. Den anhållne erhöll då som 

mest 3 poäng och som minst 1 poäng.  

 

                                                                                                                                    
87 Runesson, 1993 
88 Ibid 
89 Ibid 



Affärsförhandlingar  Referensram 
 
 
 

 41

Sammanfattningsvis resulterade Axelrods försök i följande strategiska 

tumregler: var samarbetsinriktad och var inte den första att avstå från att 

samarbeta. Beslut att motarbeta den andra parten bemöts ofta av fientliga 

motprestationer och parterna hamnar sannolikt i en rundgång av vedergällningar. 

Bemöts en fientlig handling endast av ett förlåtande, det vill säga motparten 

fortsätter att samarbeta, finns det risk för att den fientliga parten ser möjlighet att 

utnyttja den förlåtande parten. De tumregler som beskrivits ovan gäller dock om 

parterna kan tänkas behöva samarbeta igen. Är inte detta fallet kan det vara 

bättre att välja att inte samarbeta.90  

 

4.2.4 Kritik mot spelteorin 

Spelteoretikerna kritiseras dels för sin syn på individens förmåga att i en 

förhandlingssituation kunna fatta ett rationellt beslut91, dels för antagandet att 

individerna äger perfekt information92. Raiffa kritiserar spelteoretikernas syn på 

individen som rationell beslutsfattare på följande sätt:  

 
”Game theorists […] examine what ultrasmart, impeccably rational, superpeople 

should do in competitive, interactive situations. They are not interested in the way 

erring folks like you and me actually behave, but in how we should behave if we 

were smarter, thought harder, were more consistent, were all-knowing” 

(Raiffa, 1982:21) 

 

Antagandet om samtliga deltagares tillgång till full information har av kritiker 

ansetts vara alltför generaliserande eftersom parterna i en förhandlingssituation 

                                           
90 Runesson, 1993 
91 Neale & Bazerman, 1991 
92 Føllesdal, Walløe & Elster, 1993 
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inte nödvändigtvis har fullständig information om situationen och att de 

dessutom kan äga olika mängd information.93  

 

Neale and Bazerman riktar även kritik mot att spelteorin inte tar hänsyn till 

sociala processer och mänskligt beteende. Individernas beteende och 

tankemönster anses inte ha någon påverkan på förhandlingen utan deras 

handlande är endast ett resultat av de strategier som utarbetats för att nå den 

önskade överenskommelsen. Spelteoretikerns logiska syn på förhandlingar 

utesluter den dynamik som beteendevetare menar finns i alla sociala samspel.94 

 

4.3 Social utbytesteori 

I detta avsnitt presenteras den andra av de två ledande teoribildningarna inom 

förhandlingsteknik – social utbytesteori. Inledningsvis presenteras den 

grundläggande innebörden i social utbytesteori och sedan diskuteras värde och 

relationer i förhandlingar.  

 

4.3.1 Grundläggande innebörd 

Inom den sociala utbytesteorin ligger fokus på samspelet mellan de enskilda 

parterna. Tyngdpunkten i förhandlingen ligger på att skapa en positiv relation 

parterna emellan samt att få till stånd en win-win lösning som ger maximal 

tillfredställelse för båda parterna.95 Den ledande strategin inom social 

utbytesteori är med andra ord samarbete, vilket enligt Putnam: 

 

                                           
93 Føllesdal, Walløe & Elster, 1993 
94 Neale & Bazerman, 199 
95 Fang, 1997 
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”aims to reconcile the interests of both parties, reach joint benefits, or attain ‘win-

win’ goals” 

(i Fang, 1997:31) 

 

Det kan emellertid ifrågasättas vad som avses med win-win lösningar. Innebär 

det att båda parterna är lika nöjda eller lika missnöjda? Hur uppfattas en 

situation där båda parterna tycker att de vann och den andra parten förlorade, 

innebär det fortfarande att en win-win lösning ägt rum? Enligt Dawson räcker 

det sistnämnda som karakteristika för en win-win lösning, bara känslan av vinst 

är bestående och parterna efter en tid inte upplever eller inser att de egentligen 

förlorade.96 Fang anser å andra sidan att en win-win situation endast föreligger 

när båda parterna anser att de båda vunnit.97 

 

Samarbetsstrategin inom social utbytesteori ger emellertid upphov till ett stort 

dilemma i förhandlingssituationen, det så kallade förhandlarens dilemma. För att 

uppleva en win-win situation krävs samarbete mellan parterna, vilket alltid 

måste initieras av en av parterna genom att hon eller han lämnar ifrån sig viss 

information. Om den andra parten då väljer att konkurrera istället för att 

samarbeta har den första parten försatt sig i en ofördelaktig förhandlingssituation 

genom att avslöja sina anspråk eller förhoppningar. Den andra parten har 

däremot skapat en bra förhandlingsposition genom att välja bort samarbete, trots 

att samarbete enligt den sociala utbytesteorin alltid leder till den bästa lösningen 

för de berörda parterna. Frågan är då: Hur kan någon part någonsin våga initiera 

ett samarbete utan att veta den andra partens avsikter avseende samarbete?98 

Svaret på denna fråga presenterades tidigare i fångarnas dilemma (4.2.3); 

Axelrod kom utifrån sina experiment fram till att så länge parterna kan tänkas att 

                                           
96 Dawson, 1995 
97 Fang, 1997 
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behöva samarbeta igen är det alltid mer gynnsamt att välja bort konkurrens före 

samarbete. 

 

4.3.2 Den värdeskapande förhandlingen 

Citatet i avsnittet ovan pekar även på vikten av att finna gemensamma fördelar99, 

vilket diskuteras av Lax och Sebenius i samband med värdeskapande. Enligt 

dem innebär värdeskapande framför allt följande tre saker. För det första  

inbegriper värdeskapande allt som genererar ett högre värde än alternativet att 

inte ingå en överenskommelse över huvud taget. För det andra skapar 

förhandlare värde i en överenskommelse genom att hitta en förhandlingslösning 

som alla parter föredrar. För det tredje skapar förhandlare värde genom att 

upptäcka att det finns fler gemensamma fördelar än tidigare planerat. Dessa 

gemensamma fördelar innebär en förbättring för båda parter utan att försämra 

situationen för den andra parten.100 Ett exempel på detta är när två flickor får en 

apelsin att dela på. Den naturliga uppdelningen är att skära apelsinen i två halvor 

och ta en var. Efter att ha pratat en stund inser flickorna emellertid att den ena 

egentligen bara vill ha saften från apelsinen medan den andra vill ha 

apelsinskalet för att baka en kaka. Den nya uppdelningen av apelsinen ger båda 

flickorna mer värde än den ursprungliga uppdelningen utan att ha försämrat 

situationen för någon.101 

 

Det finns två viktiga slutsatser att dra från exemplet ovan. För det första är 

skapande av gemensamma fördelar fullständigt beroende av kommunikation, 

öppenhet och informationsspridning. För det andra innebär skapande av 

                                                                                                                                    
98 Lax & Sebenius, 1986 
99 Författarnas egen översättning på ”reach joint benefits” 
100 Lax & Sebenius, 1986 
101 Dawson, 1995 
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gemensamma fördelar genom förhandlingar att den ursprungliga kakan blir 

större – det finns helt enkelt mer värde att dela på.102  

 

Lax och Sebenius talar om två sorters värde – privat värde samt gemensamt 

värde. Privat värde innebär som ovan diskuterades delning av kakan, det vill 

säga hur delarna ska fördelas parterna emellan. Gemensamt värde innebär å 

andra sidan ett värdeskapande som ingen part kan bli utesluten ur. Ett praktiskt 

exempel på detta är skapandet av ren luft, eller när två grafiska designers enas 

om en logotyp som de båda anser är bättre än deras respektive förslag.103 

 

De åtgärder som är nödvändiga vid värdeskapande, både av privat och 

gemensamt värde, sammanfattas av Lax och Sebenius i tre punkter – 

sammanfoga skillnaderna mellan parterna, odla deras gemensamma intressen 

och utnyttja skalfördelar vid olika förhandlingslösningar. De anser vidare att 

värdeskapande inom samarbetsstrategin är en avgörande förutsättning vid 

förhandlingar.104 

 

4.3.3 Den relationsskapande förhandlingen 

Dawson trycker som tidigare nämnts (4.3.1) på vikten av att få motparten att 

känna sig som en vinnare i win-win situationer, även om förhandlaren själv 

tycker att motparten förlorade. Att kunna generera den känslan hos motparten är 

enligt Dawson avgörande i alla förhandlingar. En lösning som är till glädje för 

båda parter är även vad Dawson anser karaktäriserar relationsskapande 

förhandlingar, snarare än förtroende och bekantskap mellan parterna. Dawson 

preciserar inte relationsskapande förhandlingar vidare utan presenterar istället ett 

                                           
102 Lax & Sebenius, 1986 
103 Ibid 
104 Ibid 
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antal praktiska råd för hur en relationsskapande förhandlare ska gå tillväga för 

att understödja känslan av vinst hos motparten.105 

 

För att motparten ska uppnå en känsla av vinst rekommenderar Dawson 

förhandlare bland annat att inte acceptera det första budet, att begära mer än vad 

de förväntar sig att få, att undvika konfrontationer samt att använda sig av olika 

roller under förhandlingar. Han trycker även på vikten av att alltid begära en 

motprestation samt att underlätta för motparten att säga ja.106 

 

Utöver dessa praktiska råd diskuterar Dawson ytterligare fyra punkter som han 

anser är av vikt för att skapa win-win lösningar och goda relationer med 

motparten. Enligt honom är det viktigt att inte begränsa förhandlingen till en 

enda fråga, utan att alltid diskutera flera frågor samtidigt. På detta sätt blir det 

möjligt att idka byteshandel medan om till exempel enbart priset diskuteras så 

måste någon oundvikligen vinna eller förlora. Dawson trycker även på att alla 

människor inte är ute efter samma sak, vilket för oss tillbaka till resonemanget 

om flickorna och apelsinen. Utgå med andra ord inte från att motparten vill ha 

detsamma som du själv. Försök heller inte att sopa hem allt utan lämna kvar lite 

så att motparten också känner sig nöjd. Om du blir girig får du kanske en känsla 

av triumf, men du får samtidigt motparten att känna sig krossad vilket kommer 

att inverka hämmande på den framtida relationen. Lägg slutligen tillbaka något 

på förhandlingsbordet när förhandlingen är avslutad. Om du gör eller ger 

någonting utöver det du lovat skapar du garanterat ett gott klimat för fortsatt 

samarbete.107 

 

                                           
105 Dawson, 1995 
106 Ibid 
107 Ibid 
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Zartman och Berman anser att även förtroende är en viktig faktor i förhandlingar 

då en förhandling innebär konsekvenser för framtiden och för framtida 

resultat.108 Ett gott förtroende mellan två parter förenklar utvecklingen av en 

framtida relation.109 För att båda parter i en förhandling ska känna sig säkra på 

den andra partens intentioner att nå en överenskommelse är förtroende och 

trovärdighet två viktiga faktorer. Förhandlingar som präglas av vänskaplighet, 

samarbetsvilja och problemlösande är baserade på ömsesidigt förtroende. Detta 

hindrar dock inte att förtroende kan användas även i konkurrensbaserade 

förhandlingssituationer. I sådana situationer används förtroende som ett sätt att 

neutralisera fientlighet och att dölja bluffar. En god personlig relation, att 

kontinuerligt säkerställa att parterna är överens, att visa vilja att förstå den andre 

partens problem och hjälpa henne eller honom att nå sina mål är några exempel 

som Zartman och Berman ger på hur förtroende mellan förhandlingsparter kan 

skapas.110 Calero & Oskam tar också upp vikten av ärlighet och öppenhet mellan 

parterna.111 

 

4.4 Det beslutsanalytiska perspektivet 

Läsaren har hittills fått stifta bekantskap med de två ledande teoribildningarna 

inom förhandlingsteknik. Det vi nu presenterar är inte en tredje teoribildning 

utan ett ytterligare perspektiv ur vilket det går att behandla förhandlingar. 

Perspektivet har sitt namn från den diskussion som förs i ”Cognition and 

Rationality in Negotiation” av Neale och Bazerman112.  

 

                                           
108 Zartman & Berman, 1982 
109 Calero & Oskam, 1983 
110 Zartman & Berman, 1982 
111 Calero & Oskam, 1983 
112 Författarnas egen översättning av den engelska termen ”the decision-analytical approach”, 
Neale & Bazerman, 1991 
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4.4.1 Grundtankar 

Howard Raiffa var den som lade grunden för detta perspektiv med ett 

förhållningssätt till förhandlingsteori som han själv kallar prescriptive-

descriptive.113 Han menar att spelteorin endast försöker förklara hur människor 

bör agera i beslutssituationer (prescriptive) och att den inte intresserar sig för att 

beskriva hur människor verkligen handlar och varför (descriptive). Det är 

nödvändigt att få bästa möjliga förklaring av ett beteende för att kunna ge 

optimala råd till en förhandlare.114 

 

Perspektivet är en vidareutveckling av spelteorin och har därför många likheter 

med denna samtidigt som det medger att det är nödvändigt att förstå det 

mänskliga beteendets betydelse för förhandlingar vilket är ett drag som 

härstammar från den sociala utbytesteorin. Att detta perspektiv inte betecknas 

som en ny teoretisk skola beror på att det är en vidareutveckling av den redan 

befintliga spelteorin och ska ses som ett analytiskt ramverk. Ett paradigmskifte 

har således inte skett.115 

 

Vad som skiljer detta ramverk ifrån spelteori och social utbytesteori är således 

att den kombinerar konkurrens och samarbetsaspekterna. Spelteori tar, som 

tidigare nämnts, endast fast på konkurrensaspekten medan samarbete är den 

centrala aspekten i den sociala utbytesteorin. Lax och Sebenius menar att i stort 

sett varje förhandlingssituation präglas av en spänning mellan samarbete och 

konkurrens. Samarbete och konkurrens måste kombineras i en 

förhandlingssituation för att parterna både ska kunna ta reda på vad som ligger i 

bådas intresse samt för att varje part ska kunna ta hänsyn till sina egna intressen. 

                                           
113 Neale & Bazerman, 1991 
114 Raiffa, 1982 
115 Neale & Bazerman, 199 
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Samarbete och konkurrens går således inte att separera. Parterna i en förhandling 

måste dock föredra samarbete framför konkurrens för att spänningen mellan 

dem ska kunna minskas.116  

 

Liksom i spelteorin ses individen fortfarande som rationell men det särskiljande 

är att det beslutsanalytiska perspektivet, till skillnad från spelteoretikerna, 

behandlar denna kritik och presenterar ett ramverk för hur individen ska handla 

för att tänka rationellt i en värld som inte är perfekt rationell. Eftersom full 

rationalitet inte existerar tar detta perspektiv fasta på betydelsen av att förstå hur 

en individ behandlar information och hur hon eller han fattar beslut. Detta 

kräver insikt i och förståelse för motståndarens beteende.117 

 

Neale och Bazerman presenterar exempel på irrationella handlingar som ofta 

påverkar förhandlingar. Exempel på sådana är att människor tenderar att hålla 

fast vid tidigare beslut även om de visar sig vara ofördelaktiga, särskilt om de 

utsätts för konkurrens. Vidare påverkar människors fundamentala antaganden 

deras sätt att agera vilket tydligt speglas av övertygelsen om att vad en person 

vinner måste någon annan förlora eller att vad som är bra för en person måste 

vara dåligt för någon annan.118  

 

Fisher och Ury representerar även de ett perspektiv som har många likheter med 

det beslutsanalytiska perspektivet då de förespråkar en förhandlingsteknik som 

kombinerar det mjuka med det hårda vilket de kallar för 

principöverenskommelsens metod.119  
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Med principöverenskommelsens metod menar Fisher och Ury att 

förhandlingssituationen bör fokuseras på själva förhandlingsfrågan och att 

utifrån detta fokus nå en överenskommelse som gynnar bägge parter. 

Förhandlingen bör vara präglad av öppenhet och inte kretsa kring parternas 

respektive ståndpunkter, det vill säga vad parterna vill eller inte vill göra. 

Förhandlingen blir således ”hård i fråga om fakta, mjuk i fråga om människor”. 

Betydelsen av det mjuka i förhandlingen motsvarar betydelsen av att skapa 

möjligheter för långsiktiga relationer med motparten.120 

 

4.4.2 Framgångsrik förhandling 

Fisher och Ury ställer upp tre kriterier för en framgångsrik förhandling. Det 

första kriteriet är att en förhandling bör leda till en lösning som är rättvis, som 

gynnar bägge parterna i möjligaste mån och som har samtliga parters intresse i 

fokus. Detta beskrivs som en förnuftig överenskommelse. I det andra kriteriet 

betonas förhandlingens effektivitet. Slutligen ska en förhandling leda till en bra 

relation mellan parterna. För att uppnå dessa kriterier är det viktigt att en 

förhandling inte kretsar kring en argumentation som bygger på parternas 

ståndpunkter. I en förhandlingssituation där parterna endast köpslår om 

ståndpunkter uppnås aldrig effektivitetskriteriet, överenskommelsen kommer 

inte att bli förnuftig  och risken för att relationen mellan parterna försämras är 

överhängande.121 

 

Förhandlar parterna endast kring sina respektive ståndpunkter riskerar 

förhandlingen att fastna i argumentation och köpslående om dessa ståndpunkter 

varför förhandlingen inte kan anses vara effektiv. Att nå en överenskommelse på 
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detta sätt blir tidskrävande och det finns en stor risk att parterna inte hittar någon 

lösning. Är parterna däremot måna om att nå ett beslut som även gynnar den 

andre parten går det ofta fortare att nå denna överenskommelse.122  

 

En förhandling som leder till ett förnuftigt beslut beskriver Fisher och Ury som 

en förhandling där parterna försöker få reda på varandras bakomliggande motiv 

för att överenskommelsen innebär ömsesidiga fördelar för bägge parter, jämför 

exemplet med apelsinen (4.3.2). Även om det inte alltid är säkert att beslutet blir 

förnuftigt är möjligheterna för detta större om parterna inte hamnar i ett 

köpslående om sina ståndpunkter.123 Förhandlingar som utmynnar i envis 

argumentation riskerar att resultera i att ingendera av parterna får särskilt stor 

del av kakan.124 

 

En förhandling som präglas av detta köpslående innebär att en av parterna måste 

vika i sina åsikter för att en uppgörelse ska nås vilket ofta kan ge upphov till 

bittra känslor. En affärsrelation kan därför vara i fara om förhandlingen blir en 

kamp mellan parternas argument.125 

 

4.4.3 Att skapa en framgångsrik förhandling 

För att en förhandling ska vara effektiv, leda till en förnuftig överenskommelse 

och vara relationsskapande är det viktigt att parterna i förhandlingen inte låter 

sina känslor ta överhand, utan att de kan skilja på människorna i förhandlingen 

och själva problemet.126  

 

                                           
122 Fisher & Ury, 1981 
123 Ibid 
124 Lax & Sebenius, 1986 
125 Fisher & Ury, 1981 
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Det är även viktigt att parterna försöker att koncentrera sig på båda parters 

intressen i förhandlingen istället för att sig på att bemöta ståndpunkter.127 Lax 

och Sebenius menar att om en förhandling inleds med en noggrann presentation 

av var och ens intressen i förhandlingen är det möjligt att undvika en 

argumentation om vem som ska ha största delen av kakan. Detta kan exempelvis 

utföras med hjälp av brainstorming vilket även kan skapa grunden för ett fortsatt 

kreativt förhandlingsklimat.128 

 

Vi har förut nämnt betydelsen av att utöka kakan och Fisher och Ury menar att 

det är av stor vikt att använda sin kreativitet för att hitta flera möjliga lösningar 

och att inte enbart låsa fast sig vid sina personliga mål.129 En kreativ 

problemlösning motverkas dock ofta av parternas intuitiva antaganden om att de 

egna intressena står i direkt konflikt med motpartens.130 Om det tidigt under 

förhandlingen skapas en atmosfär som präglas av samarbete blir det lättare för 

parterna att hitta en ömsesidigt gynnsam lösning på förhandlingens svårare 

frågor.  

 

En del teoretiker anser att det även kan vara lättare att angripa de svårare 

frågorna på ett kreativt sätt om parterna börjar förhandlingarna med att avhandla 

lite mindre och mer lättlösta frågor.131 Neale och Bazerman kritiserar dock detta 

och menar att även om det bidrar till ett bra avstamp för förhandlingen kan det 

leda till att den hamnar i ett dödläge. Genom att avhandla de lättare frågorna 

först menar de att parterna endast skjuter de svåra frågorna och konflikterna 
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framför sig. En enklare fråga som redan avhandlats hade dessutom kunnat bli en 

viktig trade-off senare i förhandlingen. På grund av det kan vara svårt att riva 

upp ett redan taget beslut att är det inte möjligt för parterna att använda frågan 

som en trade-off.132  

 

En annan möjlighet för att hitta ömsesidiga gynnsamma lösningar är att skriva in 

i överenskommelsen att förhandlingarna ska återupptas om exempelvis ett år för 

att genom konsensus omarbeta sådant som inte fungerade i det ursprungliga 

avtalet. På detta sätt kan parterna eliminera riskerna för att ett eventuellt 

missnöje ska skada samarbetet.133 

 

Fisher och Ury menar att de påståenden som en förhandlingspart använder sig av 

för att nå sina mål bör präglas av objektivitet och inte endast vara lösryckta 

motiveringar för hennes eller hans krav. För att rättvisa ska uppnås bör det vara 

påståenden som är baserade på en objektiv norm, exempelvis praxis eller lag.134 

 

För att en förhandling ska kunna gynnas av den öppenhet som Fisher och Ury 

förespråkar krävs det att parterna inte tillämpar ett förhandlingsspel där fula 

tricks används för att vinna fördelar.135 Vi har tidigare i referensramen gett 

exempel på taktik och tricks som gör avsteg från den etiska normen och som kan 

förekomma i förhandlingar (4.2.2). 

 

                                           
132 Neale & Bazerman, 1991 
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4.5 Förhandlingens tre faser 

En förhandling delas av de flesta förhandlingsforskare in i tre generella faser – 

initieringsfasen, den problemlösande fasen samt beslutsfasen. Hur dessa faser 

benämns och vad de mer specifikt innebär skiftar emellertid forskare emellan.136 

Vi har valt att i denna uppsats redovisa för hur Zartman och Berman behandlar 

förhandlingens faser, då vi anser att deras teorier ger en god återspegling av de 

tre generellt vedertagna faserna.  

 

Enligt Zartman och Berman kan en förhandling delas in i en förberedande fas, 

en formuleringsfas samt en detaljfas. Den förberedande fasen innebär i stort att 

förhandlarna sätter sig in i sakfrågan samt motpartens situation. 

Formuleringsfasen sker vid förhandlingsbordet där parterna diskuterar det 

huvudsakliga problemområdet. I den sista fasen, detaljfasen, täcks de resterande 

delarna av problemområdet in och en slutlig överenskommelse fattas. I realiteten 

överlappar de två sistnämnda faserna varandra då detaljer kan användas vid 

köpslående om ett mer övergripande problem. Zartman och Berman behandlar 

dessa tre faser mer ingående genom att ställa upp ett antal riktlinjer att följa 

under respektive fas.137 

 

Under den förberedande fasen är det enligt Zartman och Berman, som tidigare 

nämnts, av vikt att förhandlarna sätter sig in i sakfrågan samt dess orsaker. Om 

möjligt kan förhandlarna se tillbaka på liknande konflikter och dra lärdom därav. 

Det är även viktigt att se till den aktuella situationen och motpartens intressen i 

förhandlingen, både vad gäller deras rationella samt emotionella engagemang. 

De egna målsättningarna bör vara väl definierade. Förhandlarna bör dessutom 
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redan under den här fasen tänka på alternativa lösningar samt inleda en dialog 

med motparten medan de praktiska omständigheterna kring förhandlingen 

fastställs.138 

 

Formuleringsfasen kräver enligt Zartman och Berman framför allt att 

förhandlarna är öppna för motpartens argument och olika lösningar på 

konflikten. De måste även kunna skilja på sak och person, det vill säga komma 

ihåg att koncentrera sig på problemet och inte på motparten, oavsett hur 

motparten beter sig. Ibland kan det vara gynnsamt att göra avbrott i 

förhandlingen av taktiska skäl, exempelvis för att lugna ner en laddad situation. 

Förhandlarna bör även hela tiden ha detaljerna i åtanke när de mer övergripande 

frågorna diskuteras.139 

 

Att inte förlora sikte på det huvudsakliga problemet under diskussionen av 

detaljerna är motsvarande riktlinje under detaljfasen. Det är även viktigt att 

förhandlarna inte glömmer bort de på förhand uppsatta målsättningarna. Under 

detaljfasen är balansgången mellan krav och medgivande, enligt Zartman och 

Berman, extra viktig. Förhandlarna måste kunna avgöra när de ska hålla på sin 

ståndpunkt och när de ska vara tillmötesgående för att inte förlora sakfrågan. 

Alternativet är i dessa fall alltid situationen som uppstår utan förhandlingar över 

huvud taget.140 

 

4.6 Köp- respektive säljförhandlingar 

I inledningen till denna uppsats konstaterades att de olika parterna i en 

förhandling ofta exemplifieras med hjälp av en köpare och säljare, utan att de 
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enskilda parternas agerande analyserades närmare. Unt tar upp dessa två 

motpoler och definierar köpare respektive säljare genom att kartlägga vilka krav 

de har på sig. Han ger även handfasta råd i hur han anser att köpare respektive 

säljare borde förhandla.  

 

En köpare har enligt Unt tre krav på sig för att kunna sägas vara affärsmässig. 

För det första ska köparen förhandla fram lägsta möjliga totalkostnad, där alla 

förhandlingsvariabler tagits med i beräkningen. Köparen ska även förhandla 

fram ett fungerande avtal där det är realistiskt att leverantören kan fullfölja sitt 

åtagande. Till sist är det viktigt att köparen skapar en god relation med 

leverantören för att möjliggöra framtida affärer.141 

 

En säljare har fyra krav på sig för att bedömas vara en seriös aktör på 

marknaden. Först och främst ska en säljare erbjuda största möjliga nytta till ett 

pris som kunden anser vara konkurrenskraftigt med hänsyn tagen till både pris 

och andra faktorer. För det andra ska säljaren liksom köparen förhandla fram ett 

fungerande och realistisk avtal. Säljaren ska också skapa goda relationer och 

vinna kundens förtroende. Det är även viktigt att säljaren upptäcker och utnyttjar 

de möjligheter som finns för att skapa ett mervärde för båda parterna i avtalet.142 

 

För att kunna tillgodose dessa krav på affärsmässighet ska köparen respektive 

säljaren enligt Unt gå igenom ett antal faser som spänner från att kartlägga det 

egna behovet till att slutföra förhandlingen. Många av faserna är likartade för 

både köpare och säljare. Unt trycker exempelvis på vikten av att parterna 

analyserar sina egna förutsättningar och resurser samt förbereder sig inför 
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förhandlingen genom att på förhand bestämma målsättningar, roller och 

tidsramar. Det är även av vikt för både köpare och säljare att de studerar sin 

motparts situation samt mer konkret motpartens egenskaper och befogenheter. 

Unt framhåller även att parterna ska söka mervärden och alternativa lösningar 

istället för att stirra sig blinda på till exempel pris eller villkor. Både köparen 

och säljaren ska dessutom försöka få insyn i motpartens kalkyl samt 

protokollföra de överenskommelser som nås.143 

  

De moment som skiljer köparen och säljaren åt är främst köparens utvärdering 

av förslagen samt säljarens offertförfarande. Köparen å sin sida ska ta ställning 

till säljarens bud, erbjuda motprestationer alternativt förhala förhandlingen och  

säljaren å sin sida ska begrunda kostnaden för framtagandet av en offert inom de 

ställda tidsramarna. I vissa fall kan det vara klokt av säljaren att ge ett bud som 

enbart ligger till grund för fortsatta specificeringar i samspel med köparen. Unt 

påpekar emellertid vikten av att forma budet i enlighet med kundens förfrågan 

vid offentlig upphandling, då det annars finns en risk för att förslaget läggs åt 

sidan eftersom det inte motsvarar kraven.144 

 

Calero och Oskam är två andra författare som skriver om förhandlingar och de 

är av åsikten att förhandlingar mellan köpare och säljare ofta innebär att köparen 

till en början är något i överläge, då det traditionellt sett är säljaren som initierar 

affären. En säljares behov av att få produkten såld samt varans 

konkurrenskraftighet inverkar på hennes eller hans ansträngningar i 

säljprocessen samtidig som det är av vikt att fastställa kundens behov. När 

kunden väl är medveten om sitt behov spelar detta, i kombination med de 
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tillgängliga tidsramarna, naturligtvis in på köparens ansträngningar att få ett 

avtal till stånd.145 

 

4.7 Förhandlingens beståndsdelar 

I detta avsnitt presenteras ett antal olika komponenter i förhandlingar som enligt 

litteraturen har en särskild betydelse under förhandlingar.  

 

4.7.1 Kommunikation 

”Utan att kommunicera kan man inte förhandla” 

(Fisher & Ury, 1981:38) 

 

Logiskt sett kan förhandlingar inte förekomma utan kommunikation, då det är 

genom en dialog som motparterna försöker komma fram till en lösning på en 

intressekonflikt. Förhandlingen präglas av både verbal och icke-verbal 

kommunikation, där till exempel hot, krav och samarbete förkommer lika ofta 

som gester, höjda röster eller symboliska handlingar.146  

 

Kommunikation handlar med andra ord inte bara om vad de olika parterna vill 

uttrycka utan även om hur de uttrycker det. Även om innebörden av ett uttalande 

är tydligt för den ena parten måste det inte innebära samma sak för motparten. 

Kommunikation under förhandlingar handlar om hur parterna ska visa på att de 

förstått vad motparten menar samt att få motparten att förstå vad de själva 

menar.147 
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Kommunikation kan vara både enkelriktad och dubbelriktad, där enkelriktad 

kommunikation innebär att en part pratar och den andra lyssnar. Enkelriktad 

kommunikation tenderar att leda motparterna in i ett kampbeteende. 

Förhandlingen präglas då av osäkerhet, där krav, lögner och höjda röster kan 

förekomma. Motparterna lägger energi på att få sin del av kakan istället för att 

söka alternativa lösningar och mervärden.148  

 

Dubbelriktad kommunikation innebär istället att en dialog förs mellan parterna 

och medför att osäkerheten vid förhandlingen elimineras genom öppenhet och 

förtroende. Om parterna inte förstår varandra ställer de frågor och arbetar aktivt 

med informationen för att förklara vad de menar. Motparterna samarbetar med 

andra ord för att skapa en lösning som är tillfredsställande för dem båda. Total 

öppenhet är emellertid inte en möjlighet, då det blottar den ena parten alltför 

mycket. Hur mycket öppenhet som är för mycket är en balansgång som 

diskuterades tidigare i den sociala utbytesteorin (4.3.1).149 

 

Effektiviteten samt slutresultatet i förhandlingar påverkas i stor utsträckning då 

kommunikationen präglas av avsaknad av samarbete och enkelriktad 

kommunikation. Kraftmätningar mellan parterna leder ofta till låsningar, 

känsloyttringar eller till ett slutresultat där den ena parten känner sig 

manipulerad och utnyttjad. För att undvika dessa situationer är ett frikostigt 

utbyte av information nödvändigt. Att parterna missförstår eller misstänkliggör 

varandra är inte alltid medvetet eller avsiktligt, vilket ytterligare talar för 

öppenhet och tydlighet i kommunikationen. Parterna bör anstränga sig att tala 

klarspråk, lyssna aktivt och fråga när de inte förstår. Osäkerhet kan också 

elimineras genom att göra en dagordning på förhand samt genom att göra 
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regelbundna, skriftliga sammanställningar av det parterna kommer överens 

om.150  

 

Kommunikationsproblem kan även uppstå av andra orsaker än de ovan nämnda. 

Exempelvis tidsbrist eller taktiska utspel påverkar stämningen och förtroendet 

mellan parterna. I vissa fall kan även kroppen och munnen tala olika språk, 

vilket kan vara svårt för motparten att tyda. I dessa fall, liksom i de förra, är det 

viktigt att båda parterna tar sitt ansvar för att skapa en konstruktiv, dubbelriktad 

förhandling som präglas av öppenhet och samarbetsvilja.151 

 

4.7.2 Massmedia 

Kommunikationsmedia fyller två funktioner vid förhandlingar – dels utgör det 

kanalen för förhandlingen, till exempel telefon, fax eller ansikte mot ansikte och 

dels är det ett sätt att kommunicera ut förhandlingen till allmänheten. Den senare 

funktionen kan i sig påverka förhandlingssituationen samt slutresultatet.152 I en 

förhandling där massmedia utgör ett sätt för motparterna att påverka situationen 

genom att till exempel väcka opinion hos allmänheten är det emellertid viktigt 

att parterna inser konsekvenserna av att blanda in en tredje part. Massmedia 

verkar trots allt i sitt egenintresse av att sälja upplagor, vilket fortlöper så länge 

förhandlingen pågår.153 

 

En förhandling som väcker massmedialt intresse behöver emellertid inte alltid 

innebära att massmedia används för att tjäna parternas syften. I de fallen är det 

enbart av vikt för förhandlingsparterna att upprätthålla en god kontakt med 

                                                                                                                                    
149 Unt, 1995 
150 Ibid 
151 Ibid 
152 Putnam & Roloff, 1992 



Affärsförhandlingar  Referensram 
 
 
 

 61

massmedia för att få en rättvis bild av förhandlingen. Massmedia tenderar annars 

att fokusera på intressekonflikten samt ge vika för allmänhetens åsikter om 

förhandlingen.154 

 

4.7.3 Gruppförhandlingar 

Vid många affärsförhandlingar representeras parterna av ett flertal personer som 

utgör en grupp eller ett så kallat förhandlingsteam. Orsaken är främst behovet av 

teknisk expertis för att förhandlingarna ska kunna fortlöpa utan alltför många 

avbrott.155 Dessa gruppförhandlingar går i regel till på samma sätt som när 

parterna företräds av en person vardera. Samma mönster i förhandlingen kan 

urskiljas och samma saker är fortfarande viktiga – till exempel att lyssna, att 

beakta båda sidors intressen och att lägga upp strategier på förhand. Det som 

skiljer är emellertid graden av komplexitet, eftersom en grupp som ska fungera 

som en integrerad enhet alltid är svårare att koordinera än en enskild person.156 

Behovet av samordning innebär även att gruppförhandlingar i regel är mer 

tidskrävande än förhandlingar en mot en.157 

 

Det finns ett antal faktorer att beakta vid gruppförhandlingar som antingen 

underlättar eller försvårar för ett effektivt lagarbete. Förhandlingsteamet bör 

med fördel lägga tyngd på förberedelsen innan förhandlingen, där de 

gemensamma målsättningarna diskuteras och alla deltagares roller samt 

befogenheter definieras. Det finns alltid en förhandlingsledare med den största 

befogenheten vars främsta uppgift är att samordna resten av teamet. Alla 

personliga åsikter eller meningsskiljaktigheter som kan förekomma bör 
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diskuteras men läggas åt sidan under förhandlingen där fokus ska vara på ett 

gemensamt uppträdande.158 

 

Faktorer som motverkar effektiviteten vid gruppförhandlingar är i stort de 

motsatta – ingen enighet om mål och strategi, inga klara roller, ingen respekt för 

förhandlingsledarens auktoritet eller själviska behov som går före gruppens 

gemensamma mål. Oftast orsakas dessa situationer av brist på kommunikation 

eller ledning i förhandlingsteamet.159 

 

Samordningen i gruppen måste även upprätthållas när förhandlingarna väl 

inletts. Ett sätt att gå till väga för att ta ställning till ny information, åtgärda 

disciplinära problem eller diskutera ett erbjudande är att helt enkelt begära en 

paus. En enskild överläggning är ofta ett mycket effektivt sätt att komma fram 

till en gemensam ståndpunkt i en ny situation. Tekniken att ta en paus är för 

övrigt lika effektiv vid gruppförhandlingar som vid förhandlingar en mot en, då 

det ger förhandlaren tillfälle att samla sig, kontrollera uppgifter eller bryta ett 

dödläge och få in förhandlingen på nytt spår.160 

 

4.7.4 Etik 

I avsnittet om taktik i spelteorin nämndes det att fula trick och taktiker kunde 

förekomma för att övermanna motparten i syfte att nå ett win-lose utfall (4.2.2). 

I detta avsnitt behandlas problematiken med att avgöra huruvida ett sådant 

förfarande är etiskt eller oetiskt. Vidare diskuteras vad olika 

förhandlingsforskare anser utgör etik i en förhandlingssituation. 
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Runesson behandlar etik som en uppsättning normer vilka vi människor 

använder som referenspunkter för att avgöra om en handling är rätt eller fel eller 

bättre eller sämre än någon annan handling.161 

 

Då en part i en förhandling väljer att agera oetiskt gör hon eller han det för att 

vinna någon form av fördel eller värde för egen del. Konkurrens om största 

delen av kakan är en anledning till varför människor väljer att handla oetiskt.162 

En förhandling måste inte nödvändigtvis vara konkurrensbaserad utan det finns 

även möjligheter för ömsesidiga vinster. Därmed finns det alltid en spänning 

mellan konkurrens och samarbete. Detta betyder att parterna vill utöka kakan 

samtidigt som de vill ha sin rättmätiga del. Vad den ena parten anser vara 

hennes eller hans rättmätiga del överensstämmer emellertid kanske inte alltid 

med vad motparten anser vara rättmätigt.163  

 

Alternativet att handla oetiskt måste vara mer värt än att handla etiskt. Värdet av 

den oetiska handlingen kan emellertid minskas om den upptäcks och blir 

föremål för sanktionerade normer som straff- eller civilrättsliga sanktioner eller 

sanktioner enligt regler för en viss yrkeskår. Oetiska handlingars värde kan även 

reduceras om det finns möjlighet för en god framtida relation mellan parterna. 

De framtida vinsterna som samarbetet eventuellt kommer att generera måste då 

vara mer värda jämfört med det värde parten vinner genom att utföra den oetiska 

handlingen.164 

 

En förhandlare tjänar mest på att agera själviskt i en engångssituation då den 

andra parten väljer att agera på ett öppet och för båda gynnsamt sätt, förutsatt att 

                                           
161 Runesson, 1993 
162 Ibid 
163 Raiffa, 1982 
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etiska normer bortses. För att detta agerande ska ge utdelning är förutsättningen 

emellertid att den andra parten inte agerar själviskt. Detta agerande beskrivs som 

free rider-problemet och har ofta beskrivits som det sociala dilemmat (jämför 

Fångarnas dilemma (4.2.3) ). Raiffa menar dock att avvikelser från etiskt 

godtagbara normer för att skaffa sig en ögonblicksvinst inte är lönsamt i det 

långa loppet (jämför Runesson ovan).165  

  

Det kan vara svårt för en förhandlare att avgöra om hennes eller hans handlande 

är etiskt eller inte. Inom förhandlingslitteraturen förekommer tester av olika slag 

vilka kan utföras för att pröva handlingen. Runesson föreslår att förhandlaren 

ska ställa sig frågan ”Hur skulle du råda någon att handla i den föreliggande 

situationen?”.166 Lax och Sebenius föreslår även de denna fråga för att testa om 

en handling är etisk eller inte och anser att en förhandlare även bör ställa sig 

frågande till om hon eller han hade velat att detta råd blev offentligt. En 

förhandlare kan även jämföra handlingen med sin självbild: är det på detta sätt 

hon eller han ser på sig själv och som hon eller han skulle vilja bli uppfattad, 

inför sin familj, sina föräldrar eller sina medarbetare? Hur skulle hon eller han 

ställa sig till att detta beteende presenterades på löpsedlarna, idag, imorgon eller 

om några år?167 Raiffa kallar detta för självrespekt.168 Lax och Sebenius anser 

även att en förhandlare bör jämföra sina handlingar med den gyllene regeln, och 

att hon eller han bör även tänka sig in i en situation där någon utför samma 

handling mot henne eller honom själv.169  

 

                                                                                                                                    
164 Runesson, 1993 
165 Raiffa, 1982 
166 Runesson, 1993 
167 Lax & Sebenius, 1986 
168 Raiffa, 1982 
169 Lax & Sebenius, 1986 
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Runesson påpekar att dessa råd inte självklart leder till handlingar som 

omvärlden uppfattar som etiskt riktiga utan att många av råden fortfarande 

förlitar sig på vad förhandlaren själv anser.170  

 

4.7.5 Konflikthantering 

Detta avsnitt behandlar hur parterna i en förhandling kan gå tillväga för att 

hantera konflikter. En förhandling kan hamna i en konfliktfylld situation bland 

annat på grund av att någon av parterna utnyttjar sin maktposition,171 att en part 

använder fula trick eller låser fast sig i sina ståndpunkter172. Calero och Oskam 

menar att konflikter även kan uppstå då motparterna har skilda uppfattningar om 

målet och hur de ska arbeta för att nå dit. Skälen till att parterna hamnar i en 

konflikt kan vara såväl materiella som emotionella.173 

 

För att kunna handskas med fula trick och andra taktiker menar Fisher och Ury 

att den som utsätts för sådana taktiker först och främst måste bli varse taktiken 

och således genomskåda motparten. En förhandlare som upptäcker att motparten 

använder sig av fula trick bör visa öppet att hon eller han är medveten om denna 

taktik, konfrontera motparten och ifrågasätta användandet av sådana knep. 

Taktiken i sig blir då ett förhandlingsobjekt.174 

 

Dawson diskuterar maktförhandling utförligt och är av åsikten att makt i 

förhandlingar inte nödvändigtvis är något dåligt utan snarare något naturligt. 

Enligt honom är det inte makten i sig som korrumperar utan missbruket av den. 

Han skiljer dessutom på olika typer av makt: legitim makt, makt att belöna eller 

                                           
170 Runesson, 1993 
171 Dawson, 1995 
172 Fisher & Ury, 1981 
173 Calero & Oskam, 1983 
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tvinga, konsekvensens makt, karismatisk makt, expertmakt, situationsmakt eller 

informationens makt. Liksom Fisher och Ury anser han att medvetenheten om 

att motparten har en viss makt i vissa fall är tillräcklig i sig för att inte bli 

utnyttjad. Dawson anser även att det är viktig att inte tappa humöret och ibland 

invänta en mer gynnsam situation, där kanske maktbalansen har skiftat eller där 

motparten inte längre kan utnyttja sin maktposition.175 

 

Om en förhandling blir konfliktfylld på grund av att en av förhandlarna låser fast 

sig i sina ståndpunkter kan detta lösas av motparten på olika sätt. Antingen 

genom att hon eller han konsekvent försöker koncentrera sig på fakta, att 

försöka få motparten att koncentrera sig på fakta eller genom att parterna 

använder sig av en tredje part i syfte att medla mellan dem.  

 

För att få den förhandlare som låst fast sig i sina ståndpunkter att koncentrera sig 

på fakta, är det viktigt att motparten inte går i försvarsställning då hennes eller 

hans förslag angrips eller då hon eller han utsätts för personangrepp och att hon 

eller han inte förkastar den andre förhandlarens ståndpunkter.176 Calero och 

Oskam förespråkar även de att motparten ska agera på ett lugnt sätt, avstå från 

debatt och undvika att svara på anklagelser. Detta bidrar till att diskussionen 

lugnar ner sig och att den kan återgå till att bli en saklig diskussion när den 

andre förhandlaren väl har ventilerat sina känslor.177 Genom att istället söka 

motiven bakom ståndpunkterna, be den andre förhandlaren att komma med 

kritik och råd angående förslagen, ställa frågor och genom att använda tystnad 

kan motparten sätta förhandlingens intressen i centrum. Tystnad är ett mycket 

effektivt medel att använda sig av i en förhandling då det kan leda till att den 

                                                                                                                                    
174 Fisher & Ury, 1981 
175 Dawson, 1995 
176 Fisher & Ury, 1981 
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andre förhandlaren känner sig tvingad att besvara frågor eller att förklara sig 

ytterligare.178  

 

Genom att lyssna på såväl uttalanden som uttryckssätt kan motparten förstå 

vilket perspektiv den andre förhandlaren har och hur det skiljer sig ifrån det 

egna. Är motparten lyhörd för önskemål och åsikter blir det även lättare att hitta 

områden där det finns gemensamma intressen. Det är viktigt att motparten 

anpassar sig så mycket som möjligt för att situationen ska neutraliseras från de 

störande faktorerna. Hon eller han ska dock inte undvika de frågor som hon eller 

han är där för att diskutera.179 Sammanfattningsvis kan det sägas att det krävs 

bland annat lyhördhet, frågor och fokusering på fakta för att inte förhandlingen 

ska låsa sig i ett hävdande av ståndpunkter.  

 

4.8 Sammanfattning 

I detta kapitel presenterades tre perspektiv på förhandlingar: spelteori, social 

utbytesteori och det beslutsanalytiska perspektivet. Spelteorin grundas på 

konkurrensbaserad strategi där målet är att för egen del vinna största delen av 

kakan. Den sociala utbytesteorin fokuserar på en samarbetsinriktad strategi där 

relationer och win-win lösningar är viktiga element. I det beslutsanalytiska 

perspektivet kombineras samarbete och konkurrens. Enligt forskare av det 

beslutsanalytiska perspektivet går det inte att skilja samarbete och konkurrens åt 

i en förhandlingssituation då båda behövs för att parterna ska kunna ta hänsyn 

till både de egna och de gemensamma intressena. 

 

                                                                                                                                    
177 Calero & Oskam, 1983 
178 Fisher & Ury, 1981 
179 Calero & Oskam, 1983 
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De därpå följande avsnittet behandlade förhandlingens tre faser, köp- respektive 

säljförhandlingar samt förhandlingens beståndsdelar. Förhandlingens tre faser 

består av en förberedande fas, en formuleringsfas samt en detaljfas och under 

samtliga faser är det viktigt att förhandlaren har i åtanke vad som ligger i fokus. 

Köp- respektive säljförhandlingar beskriver de skillnader som forskare menar 

finns mellan dessa förhandlingssituationer och hur köpare och säljare ska agera 

för att kunna anses vara affärsmässiga. Förhandlingens beståndsdelar tar upp de 

komponenter i förhandlingar som har en särskild betydelse under förhandlingar. 

Dessa komponenter är kommunikation, massmedia, gruppförhandlingar, etik 

samt konflikthantering.  
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5 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats med hjälp av 

intervjuer. Materialet från dessa intervjuer presenteras i fyra företagsgrupper: 

produktbaserade, funktionsbaserade, offentliga och komplexa företag. Varje 

företagsgrupp inleds med en presentation av det eller de företag som ingår i 

gruppen. Respondenternas arbetsuppgifter presenteras också inledningsvis samt 

vilken typ av förhandlingar respondenterna vanligtvis medverkar i. Då inget 

annat anges härhör den fakta som presenteras från intervjuer. 

 

5.1 Produktbaserade företag 

I denna grupp ingick företag som i huvudsak erbjöd en produkt som var 

funktionsduglig utan ytterligare förädling i form av tjänster eller 

funktionsförsäljning. I denna typ av affärsverksamhet var det möjligt att 

separera produkten från eventuella tjänster. Undersökta förhandlingssituationer 

respektive företag var försäljning på Holmen Paper samt inköp och försäljning 

på BT Industries.   

 

5.1.1 Presentation av företag samt respondenter 

Holmen Paper tillverkar och säljer tidnings- och journalpapper för tidningar, 

tidskrifter, kataloger och reklam. Företaget utgör ett av Holmen koncernens fem 

affärsområden och tillika helägda koncernföretag. De övriga affärsområdena är 

Iggesund Paperboard, Iggesund Timber, Holmen Skog samt Holmen Kraft. 

Holmen Paper omsätter årligen cirka 9 miljarder kronor och har cirka 
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2 500 anställda. Sverige utgör Holmen Papers största enskilda marknad och de 

största marknaderna därefter är Storbritannien, Tyskland och Spanien.180 

 

Henrik Sjölund arbetar som marknadsdirektör och har övergripande ansvar för 

all försäljning inom Holmen Paper. Marknadsavdelningen i Norrköping, där han 

arbetar, ansvarar för alla priser och volymer och ombesörjer de stora affärerna 

medan mindre affärer sköts av helägda försäljningsbolag som säljer i Holmen 

Papers namn.  

 

BT Industries är en koncern som tillverkar, säljer och servar truckar i hela 

världen.181 En del av deras affärsidé är att kunna erbjuda sina kunder en effektiv 

materialhantering. För denna materialhantering tillhandahåller BT Industries 

eldrivna lagertruckar, motviktstruckar och lyftvagnar samt tillhörande tjänster.182 

Koncernen omsätter cirka 13 miljarder kronor årligen och har 

7 000-8 000 anställda i världen varav cirka 1 700 i Sverige. BT Industries är 

indelat i tre affärsområden som även har geografiskt ansvar: BT Europe, BT 

Raymond samt BT International. BT Europe och BT Raymond är ansvariga för 

produktion, försäljning och marknadsföring i Europa respektive Nordamerika 

medan BT International ansvarar för försäljning och marknadsföring i övriga 

världen. BT Industries ägs sedan två år tillbaka av Toyota Industries 

Corporation. 

 

Per Borthen arbetar som Vice President International Accounts på BT Europe 

och har, tillsammans med ett team bestående av svenska och utländska 

deltagare, ansvar för att sälja truckar och tjänster till internationella 

                                           
180 Holmen Årsredovisning, 2001 
181 Intervju med Per Borthen, 2002-11-20 
182 BT Industries Årsredovisning, 2001 
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nyckelkunder. De förhandlingssituationer Per Borthen brukar vara inblandad i är 

affärsförhandlingar med dessa internationella storkunder och han är även 

ansvarig för ett antal sådana kunder. Dessa förhandlingar kan gälla avtal med 

enbart truckar, truckar inklusive service eller rentallösningar183.  

 

Göran Nilsson har rollen som Vice President Purchasing and Logistics och är 

ansvarig dels för inköpsverksamheten inom BT Europe, dels för de operativa 

inköpen inom BT Products. BT Products är BT Industries produktbolag, vilket 

finns i Mjölby och som tillverkar och utvecklar truckar. Ansvaret för 

inköpsverksamheten inom BT Europe innebär att samordna inköpsverksamheten 

i BT Europes olika enheter som har inköp, samt att även samordna vissa inköp 

med BT Raymond och Toyota. Vad gäller de operativa inköpen inom 

BT Products är Göran Nilsson delaktig i förhandlingar med företagets största 

leverantörer av material till truckar. 

 

5.1.2 Intervjuer 

Nedan redovisas insamlad information från intervjutillfällena med 

respondenterna. För att visa vilken kategori respondenterna tillhör, 

försäljning (s) eller inköp (k), indikeras detta efter namnet.  

 

Egna upplevelser och erfarenheter 

Båda respondenterna på BT Industries, Göran Nilsson (k) samt Per Borthen (s), 

berättade att de var riktigt nöjda med en förhandling om de nådde sina 

målsättningar, exempelvis prismål. Göran Nilsson (k) framhöll även att han var 

nöjd då leverantören förstod vad han som kund efterfrågade och då parterna 

                                           
183 Istället för att köpa truckar hyr kunden dem från BT Industries. I detta ingår en komplett 
materialhanteringslösning med truckar, underhåll, reservdelar, utbildning och finansiering. 
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lyckades bygga en relation för framtiden. Henrik Sjölund (s) menade att han var 

nöjd då han lyckades åstadkomma mer än han trodde utan att kunden kände sig 

överkörd. Både Henrik Sjölund (s) och Per Borthen (s) ansåg att de gjorde en 

bra förhandling då den slutade i en win-win situation där båda parterna kände 

sig nöjda.  

 

Samtliga respondenter sade sig vara missnöjda med en förhandling då kunden 

inte förstod dem, oavsett om det blev en affär eller inte. En förhandling var 

förlorad om respondenterna av något skäl inte nådde en överenskommelse, till 

exempel på grund av att motparten enbart såg till priset.  

 

Göran Nilsson (k) tyckte att en bra förhandlare borde lyssna, försöka förstå och 

acceptera leverantörens argument. Han framhöll även kreativitet som viktigt för 

att inte fastna i motpartens spår. Henrik Sjölund (s) ansåg att en bra förhandlare 

borde ta det lugnt, ha sunt förnuft, inte brusa upp, vara nervös eller ha för 

bråttom. Han sade även att det var viktigt att en förhandlare kunde ta beslut på 

plats. Per Borthen (s) pekade på vikten av att skapa en bra dialog med 

motparten. 

  

Förhandlingssituationen 

Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att vara väl påläst inför en 

förhandling. Göran Nilsson (k) och Per Borthen (s) poängterade att 

förberedelserna skedde successivt under köp- respektive säljprocessen och att 

det var viktigt med förberedelser där till exempel information samlades in om 

motparten, eller där företagets mål med förhandlingen sattes upp.  

 

Det framkom att samtliga respondenter vanligtvis förhandlade i team. Henrik 

Sjölund (s) ansåg att detta var fördelaktigt eftersom personerna i gruppen kunde 
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tilldelas olika roller, där en person till exempel kunde leda förhandlingen och en 

annan observera motparten. Per Borthen (s) såg fördelar med att medlemmarna i 

teamet hade olika specialkompetenser och att de tillsammans kunde hjälpas åt 

att läsa av motparten. Göran Nilsson (k) framförde att det i teamet återfanns 

olika kompetenser inom inköp. Både Henrik Sjölund (s) och Göran Nilsson (k) 

poängterade att det innan förhandlingen var viktigt att alla i teamet var klara 

över rollfördelningen samt hur rollerna skulle användas. 

 

Respondenterna var eniga om att förhandlingar följde ett visst mönster. Göran 

Nilsson (k) menade att parterna inledde med sociala samtalsämnen varefter de 

övergick till att presentera sina respektive företag, deras respektive situationer 

och hur eventuellt tidigare samarbete hade fungerat. Efter detta följde själva 

argumentationen och diskussionen innan de slutligen nådde någon form av 

slutresultat.  

 

Per Borthen (s) påpekade att han under förhandlingar försökte beräkna hur 

motparten skulle agera, medan Henrik Sjölund (s) ansåg att han ofta var så pass 

insatt att han kände till motpartens agerande på förhand. Göran Nilsson (k) 

försökte tänka sig in i motpartens situation och förstå hennes eller hans 

förhandlingsutrymme men beräknade inte hela tiden motpartens nästa drag. För 

att förstå motpartens målsättningar ansåg han att det var viktigt att läsa av 

kroppsspråk och att försöka tyda vad som sades. 

  

Relationer och stämning 

För att främja långsiktigheten i kundrelationerna ansåg Henrik Sjölund (s) att det 

var viktigt att inte luras eftersom det slog tillbaka vid nästa förhandlingstillfälle. 

Han ansåg vidare att en bra relation kunde skapas genom att förhandlaren var 

ödmjuk och både kunde ge och ta från motparten. Både Henrik Sjölund (s) och 
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Per Borthen (s) påpekade att det var viktigt att skilja på sak och person under 

förhandlingar. De ansåg även att humor med fördel kunde användas för att lätta 

upp stämningen. Per Borthen (s) menade även att det var viktigt att uppträda 

artigt och att bemöta motparten väl för att skapa en bra stämning.  

 

Göran Nilsson (k) ansåg att en bra relation och en god stämning kunde skapas 

genom att vara lyhörd, visa respekt för motpartens argument och att inte utnyttja 

sin maktposition på ett osympatiskt sätt. Han hade följande åsikt om 

långsiktigheten i relationen med motparten: 
 

”Jag tycker alltid att det är viktigt att förhandla och göra avslut av affärer så att det 

är ett förtroende mellan parterna när man avslutar det hela, vare sig det är en 

enstaka affär som man kanske aldrig förväntar sig göra igen eller en långsiktig 

relation som ska finnas i många år.” 

 

Vikten av förtroende för att skapa långsiktighet i relationerna med motparten 

togs för övrigt upp av alla respondenterna.  

 

Makt  

Göran Nilsson (k) ansåg att han hade en fördelaktig maktposition när han hade 

en starkare position än sin leverantör. Han ansåg vidare att det vid inköp var 

viktigt att vara ett stort företag för att vara av betydelse för leverantören och på 

så sätt kunna använda sig av sin maktposition. Ett sätt att öka vikten gentemot 

leverantören var att hota med att leverantörens affärer med andra företag som 

ingick i samma grupp som BT Industries skulle påverkas. I de situationer 

leverantören var starkare var det även viktigt att generera olika alternativ för att 

inte bli låst.  
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Per Borthen (s) ansåg att en spelare hade makt om företaget inte hade någon 

konkurrens. Han menade emellertid att det kunde vara farligt för företaget att 

utnyttja en sådan maktposition då det kunde resultera i en arrogant attityd. 

Henrik Sjölund (s) definition av makt berörde makt inom den egna gruppen och 

vem som ledde förhandlingen i hamn.  

 

Prestige  

Respondenterna ansåg att personprestige var ytterligare en faktor som kunde 

förekomma under förhandlingar. Lösningen på situationer med personprestige 

var enligt respondenterna att vara rak mot personen i fråga och att säga till 

motparten att han upplevde att hon eller han hade kört fast i en fråga på grund av 

prestigeskäl. Per Borthen (s) trodde att det var mycket prestige i 

säljförhandlingar eftersom de som jobbade med försäljning ofta var 

prestigemänniskor som var dåliga förlorare och hade mycket kämparanda. 

Henrik Sjölund (s) upplevde att det gick att undgå prestigekonflikter genom att 

vara ödmjuk och inte utnyttja sitt eget överläge för mycket. 

 

Kommunikation 

Både Göran Nilsson (k) och Henrik Sjölund (s) ansåg att kommunikationen i en 

förhandling oftast var informell. Henrik Sjölund påpekade dock att 

förhandlingen ofta började formellt. Per Borthen (s) upplevde att 

kommunikationen var formell såtillvida att det var viktigt att vara väl påläst i 

sakfrågor, uppträda korrekt och att vara lyhörd.  

 

Både Henrik Sjölund (s) och Göran Nilsson (k) påpekade att det var viktigt att 

vara tydlig med vad parterna hade kommit överens om. Ett sätt att vara säker på 

att parterna förstod varandra var enligt Göran Nilsson (k) att bekräfta det som 
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hade sagts genom att sammanfatta förhandlingsläget både under förhandlingens 

gång och slutfas. Per Borthen (s) framförde att han brukade ställa frågor för att 

vara säker på att han och motparten förstod varandra och att det var viktigt att 

vara uppmärksam och lyhörd.  

 

Etik och taktik 

Samtliga respondenter ansåg att ärlighet karaktäriserade etik i förhandlingar. 

Henrik Sjölund (s) var av åsikten att stora köpargrupper ofta använde osanningar 

ohämmat. Han påpekade även att det hände att han själv ljög men att han inte 

hade så stor anledning att ljuga. Om motparten ljög ansåg både Henrik 

Sjölund (s) och Göran Nilsson (k) att det var bra att påpeka detta. Göran Nilsson 

(k) sade att det var viktigt att visa att ett sådant beteende inte accepterades. Han 

framförde även att om det fanns några vedertagna etiska normer så var de fria 

för individuell tolkning. Per Borthen (s) ansåg att en säljare inte borde lura en 

kund att skriva på ett avtal genom att undanhålla viktig information.  

 

Både Per Borthen (s) och Henrik Sjölund (s) använde sig av olika 

förhandlingsknep, där Henrik Sjölund till exempel förespråkade taktiken att en i 

teamet spelade den elake och en den snälle förhandlaren. Göran Nilsson (k) 

ansåg inte att han hade några särskilda trick som han brukade använda annat än 

att inte stressa och att ta en kort paus för att kunna diskutera med sitt team: 

 
”Tricksen som det finns en del av, de är inte jag så mycket för. Jag är inte av den 

uppfattningen att man ska förhandla i mål genom att man lurar någon. Det är 

viktigt att även leverantören i någon mån är nöjd, att båda parter är nöjda i någon 

mån, då man avslutar förhandlingen. Har man lyckats lura upp någon får man 

oftast igen det i ett senare skede.” 
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Konflikter och konflikthantering 

Per Borthen (s) ansåg att en konflikt till exempel kunde uppstå kring prisfrågor. 

Han menade emellertid att det var vanligare att konflikter uppstod efter 

förhandlingen då avtalet skulle tolkas. Sådana konflikter kunde lösas genom att 

diskutera och kompromissa. 

 

Henrik Sjölund (s) påpekade att konflikter kunde uppstå till följd av att en kund 

kände sig lurad av affären, men ansåg att missförstånd ofta var roten till 

konflikter. Felaktiga rykten var ytterligare en anledning till att konflikter 

uppstod och kunde undvikas om parterna var tydliga och raka mot varandra. 

 

Göran Nilsson (k) hade stött på personkonflikter och han ansåg att dessa var 

besvärliga. Om det inte gick att lösa konflikten var det kanske nödvändigt att 

byta ut en spelare. Vid de tillfällen där spelare hade bytts ut upplevde han att det 

ofta fick positiva konsekvenser. Motparten uppskattade i flera fall att den andra 

parten var rak och tydlig och blev kanske även hjälpt av att en spelare lyftes ut.  

 

5.2 Funktionsbaserade företag 

I denna grupp ingick funktionsbaserade företag som erbjöd en funktion eller en 

produkt kring vilken det skapades ett mervärde med hjälp av tjänster. I denna 

typ av affärsverksamhet var produkten och tjänsten i princip omöjlig att 

separera. Undersökta situationer och företag var inköp respektive försäljning på 

Intentia samt inköp respektive försäljning på Swisslog. 

 

5.2.1 Presentation av företag och respondenter 

Intentia utvecklar, säljer, installerar och vidareutvecklar affärssystemet Movex.  

Affärsidén är att utveckla affärsprocesser med hjälp av programvara, det vill 
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säga att effektivisera affärsprocesser genom att ta bort manuella steg. 

Omsättningen är idag cirka 4 miljarder kronor i världen och antalet anställda är 

3 650 personer i 40 länder. I Linköping är antalet anställda cirka 235, där 85 

arbetar som konsulter och 150 med forskning och utveckling. Intentias kunder är 

tillverkande och distribuerande företag med en omsättning på 150 miljoner 

kronor och uppåt. 

 

Dan Jönsson är ansvarig för enheten i Linköping med den officiella titeln 

Business Unit Manager & Vice President Business Group Northern Europe. Han 

är normalt inblandad i förhandlingar på säljsidan samt löneförhandlingar, men 

hade även varit inblandad i de inköpsförhandlingar som avsåg den byggnad 

Intentia i Linköping befinner sig i. 

 

Vår andra respondent på Intentia valde att vara anonym och refereras enbart till 

som Säljaren. Han jobbar med försäljning av affärssystem mot den befintliga 

kundbasen och arbetar även med utveckling av dessa kunder. 

 

Swisslog är ett globalt företag inom logistik och supply chain management. De 

tillhandahåller bland annat materialhanteringssystem till kundsegment inom 

bilindustrin, läkemedelsindustrin, dagligvarubranschen samt till grossister och 

distributörer. Företaget omsätter totalt cirka 939 miljoner schweizerfranc och har 

cirka 3 800 anställda i 26 länder184. Omsättningen i Sverige var år 2001 cirka 

370 miljoner kronor och antalet anställda är cirka 130 på kontoren i Boxholm 

och Partille.  

 

                                           
184 www.swisslog.com 
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Hans Sparf arbetar som försäljningschef på Swisslog med Logistic Solution, 

vilket innebär försäljning av nya automatiserade materialhanteringslösningar. De 

förhandlingar Hans Sparf är inblandad i spänner hela vägen från offert till 

slutförhandling och avtal. 

 

Rune Törnkvist är projektledare på Swisslog vilket innebär att de förhandlingar 

han främst medverkar vid är upphandling samt kundförhandlingar under 

projektets genomförandefas. Projektledarens roll är att ansvara för 

genomförandet av projektet som redan är sålt av säljorganisationen. Många 

nyckelköp till projekten är redan avklarade av säljaren då de är väldigt 

avgörande för projektkalkylen. 

 

Christian Anderson arbetar som projektledare på Swisslog, vilket innebär att 

han främst är inblandad i förhandlingar som avser upphandling. Christian 

Anderson är i vissa fall även inblandad mot slutet av försäljningen av projektet. 

 

5.2.2 Intervjuer 

Nedan redovisas insamlad information från intervjutillfällena med 

respondenterna. För att visa vilken kategori respondenterna tillhör, försäljning 

(s) eller inköp (k), indikeras detta efter namnet.  

 

Egna upplevelser och erfarenheter 

Alla respondenter var av åsikten att en förhandling som gjorde dem nöjda var då 

båda parterna var nöjda med utgången och där en god relation etablerades. Hans 

Sparf (s) och Christian Anderson (k) tryckte även på vikten av förtroende och 

tillit mellan parterna. 
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En förhandling som Dan Jönsson (s) var missnöjd med innebar att någon av 

parterna utnyttjade sin maktposition. Säljaren blev missnöjd med en förhandling 

när den slutade i någon form av konflikt medan Hans Sparf (s) blev missnöjd när 

han själv gick in i en förhandling oförberedd eller när personkemin inte stämde 

mellan parterna. Rune Törnkvist (k) blev missnöjd när det kom in personer i 

slutskedet av förhandlingen som inte varit med tidigare i projektet och när det 

uppstod slitningar med leverantörer som inte hade förståelse för vissa krav. 

 

För att uppnå en bra förhandling som gjorde båda parter nöjda var det enligt Dan 

Jönsson (s) viktigt att ha en klar målsättning och vara klar över vilka eftergifter 

han var beredd att göra. Det var även viktigt att vara lyhörd och att ta reda på 

motpartens målsättningar och bekymmer. Hans Sparf (s) tryckte även han på 

vikten av att vara förberedd inför förhandlingen samt att vara kreativ och ge och 

ta under förhandlingen. Säljaren ansåg att det grundläggande i en förhandling 

var att aldrig ge något utan att ta något tillbaka. Han ansåg även att det inte var 

konstruktivt att spika fast ståndpunkter då detta försvårade förhandlingen. 

Christian Anderson (k) ansåg att det var viktigt att skapa en god stämning och 

att motivera kravspecifikationen.  

 

Förhandlingssituationen 

Båda inköparna förhandlade ofta själva men vid större projekt kunde fler 

personer delta. I de fallen ansåg Rune Törnkvist (k) att det var bra att fördela 

olika roller till deltagarna, där till exempel en spelade tuff och hård medan en 

annan var den trevlige typen. Samtliga säljare förhandlade i team och Hans 

Sparf (s) framförde att deltagarna i teamen kunde ha olika roller beroende på 

kompetens, exempelvis en teknisk och en ekonomisk/juridisk roll. Dan 

Jönsson (s) menade att det var svårare att förhandla när man var flera. Fler 
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deltagare krävde mer informationsutbyte mellan deltagarna eftersom ett felsteg 

kunde påverka hela gruppen. 

 

Alla respondenter var överens om att det var viktigt att vara väl förberedd inför 

förhandlingar. Exempel på förberedelser som respondenterna nämnde var att 

sätta upp mål, vara väl förtrogen med den egna kalkylen, ha en bra 

kravspecifikation samt att sätta sig in i motpartens situation och olika alternativ. 

 

Hans Sparf (s) ansåg att en förhandling var uppdelad i tre faser: 

förberedelsefasen, förhandlingsfasen och kontraktsskrivningen. Säljaren och 

Christian Anderson (k) beskrev ett liknande mönster under förhandlingar där 

parterna först lärde känna varandra för att sedan prata om detaljer och slutligen 

skriva kontrakt.  

 

Många av respondenterna ansåg att det var viktigt att försöka beräkna vad 

motparten tänkte göra redan innan förhandlingen. Väl under förhandlingen 

försökte de att läsa av den andra parten till exempel genom att observera hennes 

eller hans kroppsspråk, iver eller röstläge. Christian Anderson (k) ansåg att han 

fick en känsla för motparten och vad som var viktigt för denne medan de gick 

igenom kravspecifikationen. 

 

Relationer och stämning 

Alla säljare tryckte på vikten av en god relation med motparten. Hans Sparf (s) 

pekade till exempel på långvarigheten i det de sålde och menade att desto bättre 

relationen var desto mer tjänade företaget på sikt. En god relation kunde enligt 

honom skapas genom att parterna försökte hitta en överenskommelse som de 

båda tjänade på. Säljaren menade också att om förhandlingen inte ledde till en 

fortsatt affärsrelation så hade han inte uppnått det han skulle. Båda inköparna 
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menade att det var viktigt med en bra relation även om det endast rörde sig om 

en engångsaffär. Rune Törnkvist (k) menade även att det var viktigt att hjälpa 

motparten att komma upp med lösningar på hennes eller hans problem. 

  

Samtliga respondenter upplevde att förtroende var en viktig faktor i 

förhandlingar. Christian Andersson (k) menade att förtroende kunde skapas 

genom att han tänkte på motpartens bästa i förhandlingssituationen. Rune 

Törnkvist (k) tryckte på ärlighet. 

 

För att skapa en god stämning ansåg Dan Jönsson (s) att humor var en bra hjälp. 

Rune Törnkvist (k) framhöll spontanitet och att vara informell. Christian 

Andersson (k) tryckte på även han på att vara informell samt på vänlighet men 

menade att det var viktigt att vara korrekt.  

 

Makt  

Tre av fem respondenter ansåg att makt inte var en viktig faktor i förhandlingar 

men att det förekom att parter använde sig av makt. Hans Sparf (s) och Dan 

Jönsson (s) menade att relationen mellan parterna var det som var viktigt och att 

makt förstörde detta samarbete. Hans Sparf (s) och Rune Törnkvist (k) menade 

att en bra idé hade större vikt än makt:  

 
”Makten ska ligga i det jag kan åstadkomma, inte att man utövar makt.” 

(Hans Sparf) 

 

Rune Törnkvist (k) ansåg även att makt hade med storleken på företaget att göra, 

det vill säga ju större företag desto mer makt. Christian Andersson (k) menade 

att makt uppkom i förhandlingar där någon av parterna var beroende av den 

andre. Säljaren menade att allt i en förhandling handlade om makt och nämnde 
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bland annat tidsmakt, makt på grund av senioritet samt beroendemakt och 

menade att dessa maktfaktorer gick att utnyttja till sin fördel.  

 

Prestige 

Samtliga säljare pekade på olika sorters prestige som kunde förekomma. Den 

typ av prestige som nämndes var prestige mellan förhandlingsparterna, att den 

ena försökte sätta sig över den andra samt intern prestige. Med intern prestige 

avsågs maktstrukturer, åsiktsskillnader eller att det var svårt för en förhandlare 

att backa från sina ståndpunkter då risken fanns att hon eller han tappade 

ansiktet inför sin egen grupp. Säljaren ansåg att prestige inverkade negativt på 

förhandlingen och Hans Sparf (s) ansåg att han själv som säljare inte vann något 

på att använda sig av prestige och att stora och proffsiga affärer inte gav plats åt 

prestige. Ingen av inköparna hade upplevt prestige under förhandlingar.  

 

Kommunikation 

Samtliga säljare ansåg att kommunikationen under förhandlingar varierade 

mellan att vara informell och formell. Hans Sparf (s) ansåg att kommunikationen 

kunde vara ganska formell under själva mötet för att inte några detaljer skulle gå 

förlorade. Under arbetet fram till mötet, och även vid sidan av förhandlingarna, 

var tonen emellertid informell då deltagarna försökte lära känna varandra. Båda 

inköparna menade att kommunikationen var informell. Rune Törnkvist (k) 

menade att det då var lättare att skapa förtroende mellan parterna. 

 

För att vara säkra på att respondenterna och deras motparter i förhandlingen 

förstod varandra, gick respondenterna lite olika tillväga. Hans Sparf (s) och 

Rune Törnkvist (k) menade att det var viktigt att kontinuerligt bekräfta vad 

parterna kommit överens om. Både Rune Törnkvist (k) och Säljaren ansåg att 
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det var viktigt att ställa frågor och Säljaren menade att det var bra att be 

motparten att till exempel beskriva och utveckla för att vara säker på att parterna 

förstod varandra. Rune Törnkvist (k) menade att dålig kommunikation ofta var 

det som skapade problem och att det ledde till att han som förhandlare missade 

saker.  

 

Etik och taktik 

Respondenterna framhöll olika exempel på sådant som de ansåg kunde 

karakterisera etik i en förhandlingssituation. Samtliga säljare karakteriserade 

mutor som oetiskt. Hans Sparf (s) ansåg även att det var oetiskt att ljuga men 

sade att det säkert förekom, även från den egna sidan. Det framhölls av Dan 

Jönsson (s) att det var oetiskt att tala illa om en konkurrent eller att använda ett 

rykte för att trycka ner motparten. Personangrepp och kränkande behandling var 

enligt Säljaren inte något som föll innanför etikens ramar. Spioneri, att leta 

information hos kunden och då en kund gick till en leverantör med en annan 

leverantörs lösning var några saker Rune Törnkvist (k) ansåg var oetiska. Enligt 

Christian Andersson (k) var det oetiskt av en förhandlare att pressa en leverantör 

om hon eller han hade press från det egna företaget att sälja och förhandlaren 

visste om detta. 

 

Rune Törnkvist (k) var den ende av respondenterna som menade att han inte 

använde sig av några trick eller taktiker. Han ansåg att en förhandling handlade 

om att lösa ett antal problemställningar i samarbete med motparten. Dan 

Jönsson (s) ansåg att det var viktigt att använda sitt sunda förnuft. Säljaren hade 

många favoritknep, till exempel att låta motparten tala av sig om denne var 

upprörd, att vara tyst, att ställa motkrav för att förhandlingen skulle fortsätta, att 

gå ut från förhandlingen för att ringa chefen eller att ta det personligt – vilket 

ofta gav motparten dåligt samvete. Hans Sparf (s) använde sig också av avbrott 
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under förhandlingar, han kunde ibland lämna förhandlingen för att sedan bli 

tillbakahämtad av motparten. Christian Anderson (k) ansåg att det var viktigt att 

göra klart för leverantören att de inte var ensamma i budgivningen genom att till 

exempel skriva upp andra besök den dagen på ett ställe som motparten inte 

kunde undgå att se. 

 

Konflikter och konflikthantering 

Hans Sparf (s), Dan Jönsson (s) samt Christian Andersson (k) ansåg att 

konflikter i förhandlingar ofta berodde på meningsskiljaktigheter om pris eller 

villkor i avtalet. Rune Törnkvist (k) menade att konflikter kunde uppstå till följd 

av bristande kommunikation, till exempel att han missade något i det motparten 

försökte framföra. Både Rune Törnkvist (k) och Säljaren nämnde att det i vissa 

fall förekom personangrepp. 

  

Det framhölls av både Hans Sparf (s) och Dan Jönsson (s) att konflikter ofta 

gick att lösa genom att hitta vad som var viktigt för respektive parter och att 

sedan jämka. Båda inköparna menade att en lösning var att ta paus i 

förhandlingarna för att ge båda parter mer tid. Säljaren menade att det bästa 

ibland kunde vara att avbryta förhandlingen och eventuellt byta ut folk om det 

var en allvarlig konflikt. Även Dan Jönsson (s) framförde att ett byte av spelare 

var viktigt då inte personkemin stämde. 

 

5.3 Offentliga företag 

I denna grupp ingick företag vars affärsverksamhet påverkades av offentliga 

bestämmelser som lagen om offentlig upphandling. Undersökta situationer och 

företag var inköp respektive försäljning på Tekniska Verken.  
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5.3.1 Presentation av företag och respondenter 

Tekniska Verken är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att erbjuda full 

service vad gäller energi, vatten, värme, avfallshantering och snabba 

datakommunikationer. Företaget är Sveriges största producent av miljövänlig 

biogas och är världsledande vad gäller avfallsförbränning.185 Då företaget är 

kommunalägt finns det även ett kommunalt ändamål med företaget där tonvikten 

läggs på nyttan för kommuninnevånarna, produkternas och tjänsternas kvalitet 

och leveranssäkerhet samt värnandet om miljön. Omsättningen för 2001 var 

cirka 1,9 miljarder och företaget hade då 727 anställda i medeltal. Tekniska 

Verken är indelat i sju affärsområden vilka utgörs av energi, vatten, avfall och 

återvinning, stadsmiljö och teknik, kommunikationsteknik, Östkraft samt 

Katrineholm energi.186 Eftersom Tekniska Verken är ett kommunalt bolag lyder 

de under lagen om offentlig upphandling. 

 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) är ett regelverk som Tekniska Verken 

måste rätta sig efter då de gör upphandlingar av olika slag. I lagen om offentlig 

upphandling står det att den ska gälla för staten, kommuner, landsting och andra 

upphandlande enheter vilka bland andra är: 

 
”sådana bolag som har inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse, 

under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär” 

(Lag om offentlig upphandling 1:6) 

 

Alla upphandlingar som Tekniska Verken gör måste offentliggöras, vilket sker 

via en allmäntillgänglig elektronisk databas. Det finns olika upphandlingsformer 

inom ramen för LOU beroende på upphandlingens storlek och karaktär. Vid 

                                           
185 www.tekniskaverken.se 
186 Årsredovisning Tekniska Verken, 2001 
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upphandlingar som understiger 3,5 miljoner är det möjligt att välja mellan 

förenklad upphandling eller urvalsupphandling. Vid upphandlingar som 

överstiger 3,5 miljoner görs en selektiv upphandling. Sådana stora 

upphandlingar måste även offentliggöras i en internationell offentlig databas.187 

 

Förenklad upphandling innebär att alla som är intresserade har rätt att delta i 

upphandlingen och lämnar då anbud vilka sedan jämförs med varandra. 

Förhandlingar upptas sedan med en eller flera anbudsgivare188. Vid 

urvalsupphandling begär den upphandlande enheten anbud från ett fåtal 

leverantörer och jämför dessa. Antal leverantörer får inte vara färre än fem eller 

fler än tjugo. Även här sker slutförhandlingar med någon eller några av 

leverantörerna. Selektiv upphandling motsvarar urvalsupphandling. 

 

Enda gången en upphandling får göras utan infordrande av anbud är då en direkt 

upphandling görs. Denna form av upphandling får endast ske då varan eller 

tjänsten uppgår till ett lågt värde189 och då inköpet inte är planeringsbart.  

 

I de fall då det endast finns en leverantör av en viss vara eller tjänst eller då den 

upphandlande enheten inte har fått in tillräckligt med anbud från en förenklad 

upphandling eller urvalsupphandling, används förhandlad upphandling.  

 

Hans Askenteg arbetar som inköpschef och är delaktig i upphandlingsskedet av 

varor och tjänster. De förhandlingar han medverkar vid är de 

inköpsförhandlingar som följer på en upphandling. Det kan gälla såväl 

upphandling av enskild vara som ett långsiktigt ramavtal. 

                                           
187 För byggentreprenad gäller något högre belopp 
188 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 
189 För Tekniska Verken 5 basbelopp för varor och 7 för tjänster per år 
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Stellan Jacobsson är affärsområdeschef för Avfall och Återvinning. De 

förhandlingssituationer som han vanligtvis medverkar vid är samarbetsavtal 

samt upphandling av tjänster. 

 

5.3.2 Intervjuer 

Nedan redovisas insamlad information från intervjutillfällena med 

respondenterna. För att visa vilken kategori respondenterna tillhör, 

försäljning (s) eller inköp (k), indikeras detta efter namnet.  

 

Egna upplevelser och erfarenheter 

Enligt Hans Askenteg (k) innebar en lyckad förhandling att han dels hamnade på 

sitt troliga mål i samtliga frågor och dels att både han och leverantören var 

nöjda. Denna situation innebar även att han och leverantören kände förtroende 

för varandra och hade möjlighet att utveckla samarbetet. Hans Askenteg (k) 

tryckte även på vikten av ärlighet.  

 

En förhandling som Stellan Jacobson (s) var riktigt nöjd med innebar att han 

nådde vad han eftersökte i form av kvalitets- och miljöeffekter, pris samt 

strategiska effekter. Han menade även att det var viktigt att båda parter blev 

nöjda med överenskommelsen, varför det ibland gällde att hjälpa motparten med 

en lösning som underlättade det för henne eller honom. Han ansåg vidare att en 

bra förhandlare borde vara väl förberedd, kunna skapa ett bra 

förhandlingsklimat, visa respekt för motpartens synpunkter och sträva efter 

ömsesidig förståelse. Han ansåg även att det var viktigt att vara tydlig i det 

parterna kom överens om. 
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Förhandlingssituationen 

Båda respondenterna berättade att de ofta förhandlade i team. Hans Askenteg (k) 

framhöll att det var en fördel att vara flera, då personerna i gruppen kunde 

tilldelas olika uppgifter och roller för att bättre kunna observera motparten. 

  

Båda respondenterna ansåg att förberedelserna inför en förhandling var mycket 

viktiga. Stellan Jacobsson (s) framhöll att det var då de gemensamma 

målsättningarna i gruppen fastställdes medan Hans Askenteg (k) nämnde att en 

del av förberedelserna var att till exempel informera sig om motpartens 

situation. Båda respondenterna framförde att en viktig del i förberedelserna var 

att försöka beräkna vad som skulle hända under förhandlingen samt hur 

motparten skulle agera.  

 

Båda respondenterna ansåg att de kunde urskilja ett mönster i förhandlingar. 

Enligt Stellan Jacobsson (s) inleddes förhandlingar med en öppen diskussion 

som sedan gick ner på detaljnivå och slutligen arbetades en skriftlig 

överenskommelse fram. Hans Askenteg (k) menade att en förhandling inleddes 

med en gemensam förberedelsefas i teamet. Därefter följde förhandlingsfasen 

där parterna bland annat skapade ett bra förhandlingsklimat och klargjorde 

målen med förhandlingen. Den sista fasen var uppföljningen då arbetsgruppen 

utvärderade förhandlingen för att eventuellt kunna agera bättre nästa gång. 

 

Relationer och stämning  

Båda respondenterna ansåg att relationsskapande var viktigt i förhandlingar även 

om de hade skiftande åsikter kring vikten av engångsaffärer. Stellan 

Jacobsson (s) menade att relationsskapande var viktigt för att utveckla 

verksamheten på sikt och tillsammans med olika partners, men framhöll att det 
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förekom viss kortsiktighet då det gällde avyttringar av till exempel inventarier. 

Hans Askenteg (k) ansåg däremot att relationsskapande var viktigt i alla 

förhandlingar:  

 
”Även om det är en kort affär, en leverans, så vet vi att det kan komma en till 

affär.” 

 

För att skapa en god relation ansåg Hans Askenteg (k) att det var viktigt att 

bygga upp en god relation mellan företagens kontaktpersoner och att arbeta med 

kontinuerlig avtalsavstämning.  

 

Båda respondenterna ansåg att det var viktigt att ha ett bra förhandlingsklimat 

och att skapa en god stämning. Respondenterna tryckte även på vikten av att 

parterna kände förtroende för varandra. För att uppnå dessa faktorer ansåg Hans 

Askenteg (k) att det var viktigt med ärlighet och att parterna var medvetna om 

sina respektive mandat. Han påpekade även att stämningen var väldigt beroende 

av den personkemi som fanns mellan parterna. Stellan Jacobson (s) menade att 

en god stämning kunde skapas med respekt, lyhördhet och  relevanta argument.  

 

Makt 

Hans Askenteg (k) tyckte inte att makt hörde hemma i en förhandling och att 

användande av makt i form av hotelser innebar att parterna inte fick förtroende 

för varandra. Att Tekniska Verken handlade med stora volymer ansåg Hans 

Askenteg (k) kunde vara en maktfaktor och detta var även något de använde sig 

av då de förhandlade med ganska stora leverantörer.  

 

I de fall då Stellan Jacobsson (s) upplevde att han befann sig i en maktsituation 

gentemot sina kunder, ansåg han att det var viktigt att inte missbruka den 
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maktpositionen. Han menade att Tekniska Verken hade möjlighet att missbruka 

exempelvis den makt de hade genom ett formellt monopol på farligt avfall, men 

att det var viktigt att de inte gjorde det då det inte var säkert att monopolet fanns 

kvar om ett par år.  

 

Prestige 

Prestigekonflikter kunde enligt Stellan Jacobsson (s) uppstå som ett slags försvar 

vid sårad stolthet. Hans Askenteg (k) menade istället att prestige förekom då en 

leverantör absolut ville bli en av Tekniska Verkens leverantörer och gick med på 

nästan vad som helst för att bli det. Båda respondenterna ansåg att det var viktigt 

att hjälpa motparten att komma ut från sådana situationer med hedern i behåll 

för att skapa förutsättningar för långsiktighet.  

 

Kommunikation 

Båda respondenterna tyckte att kommunikationen under förhandlingar var 

informell och att parterna använde humor för att inte göra situationen så 

allvarlig. Stellan Jacobsson (s) framhöll emellertid att det var viktigt att vara 

formell då överenskommelsen fastställdes för att inga missuppfattningar skulle 

uppstå. Han ansåg även att det var viktigt att bekräfta överenskommelsen för att 

vara säker på att parterna förstod varandra. Hans Askenteg (k) ansåg att det var 

viktigt att informera motparten om agendan för att behålla koncentrationen på 

rätt saker under förhandlingen.  

 

Etik och Taktik 

Hans Askenteg (k) ansåg att det fanns en etisk norm i grunden för alla 

förhandlingar, men att alla inte följde den. Denna norm innebar enligt honom att 

parterna var ärliga mot varandra och uppfyllde de åtaganden som de tidigare 
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kommit överens om, till exempel att hålla leveranstiderna. Stellan Jacobsson (s) 

ansåg att seriösa förhandlare inte ägnade sig åt personangrepp, att ge helt 

orimliga bud eller att bekräfta sådant som de visste var fel.  

 

Hans Askenteg (k) ansåg att det ibland kunde vara taktiskt rätt att be motparten 

om hjälp i de fall han inte själv kunde komma framåt. Den taktik Stellan 

Jacobsson (s) framhöll var att bryta för en paus under förhandlingen för att prata 

ihop sig med sina medarbetare.  

 

Konflikter och konflikthantering 

Båda respondenterna framförde att personkonflikter kunde uppstå men att det 

inte var direkt vanligt. Dessa konflikter berodde enligt Stellan Jacobsson (s) på 

att parterna inte lyssnade på, förstod eller respekterade varandra. Om intressena 

var helt oförenliga fanns det enligt honom inga förutsättningar för en 

överenskommelse och enda lösningen var då att avbryta förhandlingen helt. 

Båda respondenterna ansåg att konflikterna i vissa fall kunde lösas med hjälp av 

en paus i mötet. Hans Askenteg (k) ansåg även att det var viktigt att reda ut vad 

konflikten egentligen berodde på och att den i vissa fall kunde lösas genom att 

en person byttes ut. Han hade även stött på konflikter som innebar att motparten 

inte ville förhandla med sitt bud, vilket resulterade i avbrutna förhandlingar. 

 

Lagen om offentlig upphandling 

Vid intervjun med Hans Askenteg (k) framhölls det att Tekniska Verken, på 

grund av att de lydde under LOU, måste vara tydligare i sitt 

förfrågningsunderlag än företag i den privata sektorn. Under 

förhandlingsförfarandet fick inga villkor i anbudet ändras, vilket medförde att 

förfrågningsmaterialet måste vara väldigt väl genomtänkt och väl specificerat. 
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Skulle villkoren ändras måste alla leverantörer informeras om ändringarna och 

ges tid att lämna in nya anbud. Redan då förfrågningsmaterialet utformades var 

Hans Askenteg (k) tvungen att bilda sig en uppfattning om vilka leverantörer 

som kunde tänkas lämna in anbud. Genom förfrågningsmaterialet talade 

Tekniska Verken om hur leverantören skulle vara och var sedan tvungna att 

välja den leverantör som bäst uppfyllde villkoren. De kunde således inte välja 

fritt bland anbuden. Stellan Jacobsson (s) framhöll att eftersom utformningen av 

förfrågningsunderlaget måste vara distinkt krävdes det hårt arbete och ofta 

kunskap inom flera olika områden. 

  

Hans Askenteg (k) ansåg inte att LOU inverkade på förhandlingsutrymmet utan 

att lagen endast påverkade på så sätt att de måste vara ordentligt förberedda. 

Enligt Stellan Jacobsson (s) var det emellertid svårt att vara konkurrenskraftig 

och snabb vid de tillfällen då LOU var tvunget att tillämpas. Det var enligt 

honom även en nackdel att leverantörers anbud måste offentliggöras eftersom 

konkurrenter då kunde få direkt insyn i varandras prisbild samt i Tekniska 

Verkens prisbild. Denna insyn var inte så bra då aktörerna befann sig på samma 

marknad. 

 

5.4 Komplexa företag 

I denna grupp ingick stora företag där fler faktorer än företagets mål eller 

lönsamhetskrav spelade in vid förhandlingar, exempelvis massmedia eller 

politiska intressen. Undersökta förhandlingssituationer respektive företag var 

inköp samt försäljning på SAAB Aerospace. 
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5.4.1 Presentation av företag och respondenter 

SAAB AB är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 

verksamhet inom försvars-, flyg och rymdindustrin. Företaget är uppdelat på sex 

olika affärsområden och omsätter idag 16 miljarder kronor. Antalet anställda är 

cirka 14 000 i hela världen.190 SAAB Aerospace är ett av affärsområdena inom 

SAAB AB. SAAB Aerospace är i sin tur uppdelat på tre affärsenheter: Future 

aerospace systems, Commercial programs och Military aircraft. Den sistnämnda 

affärsenheten går även under namnet BUG (Business Unit Gripen). Inom 

affärsenheten Gripen tillverkas, utvecklas och underhålls flygplanen. Det är 

även inom denna affärsenhet som båda respondenterna främst är verksamma. 

 

Ola Mannerö arbetar på SAAB Gripens kommersiella avdelning och har rollen 

som Senior Commercial Manager Gripen och är ansvarig för exportdelen på 

SAAB Aerospace. Detta innebär att han tar fram och förbereder offerter till 

Gripen International. Vid två tillfällen har Ola Mannerö dessutom blivit utsedd 

av IG JAS191 att leda en förhandlingsgrupp i förhandlingar med FMV192. Ola 

Mannerös förhandlingsutrymme var vid dessa tillfällen fastställt av det mandat 

han hade med sig.  

 

Mats Wahlfeldt arbetar som Procurement Manager, International Partnership 

på SAAB Gripen och Future Products. Detta innebär att Mats Wahlfeldt arbetar 

                                           
190 SAAB Årsredovisning 2001 
191 Industrigruppen JAS AB har försäljningsansvar gentemot FMV av svenska flygplan. 
Bildades av fem företag för att FMV endast skulle behöva förhandla med en motpart. Tre av 
företagen i IG JAS ägs av SAAB. SAAB Gripens kommersiella avdelning är IG JAS 
förlängda arm och har som uppgift att ta fram offerter för FMV. 
192 FMV (Försvarets Materielverk) är Försvarsmaktens administrativa byrå för upphandling 
av olika objekt. De lyder under LOU (lagen om offentlig upphandling), d v s all upphandling 
ska ske genom konkurrensupphandling. I vissa fall kan en direkt offertanmodan lämnas till IG 
JAS/SAAB, då SAAB är det enda företag som tillverkar Gripen.  
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med upphandling av större objekt. Procurement har idag dessutom en mer 

leverantörsvårdande funktion, då avropsinköp i större utsträckning görs direkt 

från materialplaneringen. De förhandlingar Mats Wahlfeldt deltar i angår 

inskrivning av offset i avtalsklausuler193. Leverantören kan vilja ha viss 

ersättning för offset då kostnader kan uppstå till följd av den ökade risken och 

den omstrukturering som krävs för att lägga produktionen i ett annat land. Det är 

därför gynnsamt att knyta ett företag som redan är på väg att flytta produktionen 

till det aktuella landet till offset-affären. På detta sätt skapas en win-win affär för 

de båda inblandade parterna.  

  

En god relation mellan SAAB och dess leverantörer är mycket viktig då 

gripenplanet är designat efter de komponenter som planet består av. Således är 

SAAB mycket beroende av sina leverantörer. Leverantörerna är i sin tur 

beroende av att planen säljs för att få tillverka de specifika delarna. Mats 

Wahlfeldt ansåg att hans förhandlingsutrymme var större än vad man skulle 

kunna tro med redan indesignade194 leverantörer. Båda parter förstår nämligen 

vikten av rätt pris på produkten för att få sälja flygplan.  

 

5.4.2 Intervjuer 

Nedan redovisas insamlad information från intervjutillfällena med 

respondenterna. För att visa vilken kategori respondenterna tillhör, 

försäljning (s) eller inköp (k), indikeras detta efter namnet.  

 

                                           
193 Offset innebär krav på motköp från länder som köper Gripen. Motköpen utförs av SAAB 
eller av deras leverantörer, t ex tillverkningen av en viss produkt flyttas till köparlandet.  
194 Leverantörer vars produkter är inberäknade i konstruktionen av flygplanet. 
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Egna upplevelser och erfarenheter 

Ola Mannerö (s) inledde detta avsnitt med att konstatera att en förhandling som 

gjorde honom nöjd innebar en känsla av att i alla fall inte vara missnöjd. 

Kompromisser var enligt honom en del av alla förhandlingar, liksom ett 

reservationsvärde som inte skulle underskridas. Då det ofta fanns en fortsättning 

på samarbetet var det viktigt att en god relation skapades. En förhandling som 

gjorde Mats Wahlfeldt (k) nöjd innebar att han fick igenom sina villkor 

samtidigt som det skapades en win-win situation. Båda respondenterna påpekade 

vikten av öppenhet gentemot motparten eftersom detta ledde till en ökad 

förståelse för varandras situationer.  

 

En förhandling som gjorde Mats Wahlfeldt (k) missnöjd uppstod när en redan 

indesignad leverantör var för tillbakalutad och enbart försökte addera priset, 

istället för att inse att det var viktigt att samarbeta för att göra slutkunden nöjd 

och sedan kunna dela på vinsten. När leverantören inte förstod dessa möjligheter 

och bara satte sig på tvären blev förhandlingarna utdragna och inbegrep till slut 

personer från ledningen för att hitta en lösning. Att förlora en förhandling 

innebar enligt Ola Mannerö (s) att tvingas bryta på grund av att 

reservationsvärdet var nått för någon av parterna.  

 

En bra förhandlare skapade enligt Ola Mannerö (s) ett väldigt bra 

förhandlingsklimat. De var även viktigt att kunna ha en social tillvaro 

tillsammans med motparten efter förhandlingarna, där man undvek att prata 

jobb. Båda respondenterna poängterade även vikten av att veta vem motparten 

var samt dennes mandat. 
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Förhandlingssituationen 

Båda respondenterna förhandlade alltid i team med spetskompetens inblandad. 

Vid förhandlingarna med FMV bestod Ola Mannerös (s) förhandlingsteam av 

cirka sex personer där både experter från IG JAS och från andra berörda företag 

ingick. Så stora team var tidskrävande men samtidigt nödvändiga eftersom 

förhandlingarna gällde så komplexa saker att det ändå hade varit tvunget att 

rådfråga teknisk expertis. 

  

Förberedelserna var enligt Ola Mannerö (s) viktiga och han genomförde dessa 

på ett förmöte med den egna gruppen. Det krävdes även av den egna gruppen att 

de kunde visualisera för motparten hur offerten var upplagd och varför. Båda 

respondenterna pekade på att det var viktigt att alla i teamet visste vem som 

gjorde vad. Enligt Mats Wahlfeldt (k) var det även viktigt att ta reda på vad som 

sagts förut mellan parterna för att inte ta upp sådant som redan hade behandlats. 

Han såg även till att ha tänkt igenom sina argument och tänkte i förväg över vad 

som skulle kunna innebära ”win” för leverantören. Mentalt var det viktigt att 

förbereda sig på att ta upp kärnan av förhandlingen, till exempel priset, ganska 

omedelbart. Det var även viktigt med social förberedelse, vilket till exempel 

innebar att plocka upp motparten på flygplatsen. 

 

Det mönster Ola Mannerö (s) såg i förhandlingar var att först arbeta fram en 

offert, presentera offerten i det egna företaget för godkännande i olika instanser 

och sen presentera offerten för motparten. Vid konkurrensupphandling 

meddelade motparten om SAAB vunnit eller förlorat affären och vid andra 

affärer meddelades om de gått vidare till slutförhandling eller ej. De faser Mats 

Wahlfeldt (k) ansåg att en förhandling bestod av var förberedelsefasen, den 

sociala fasen, presentation av agendan och själva förhandlingsfasen. 
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Båda respondenterna ansåg att det hörde till förhandlingar att försöka läsa av 

motparten och lista ut vad hon eller han ville. Ett sätt att göra detta var enligt 

Mats Wahlfeldt (k) att iaktta blickar under diskussionerna eller att försöka läsa 

motpartens anteckningar. Han försökte emellertid att undvika skyttegravskrig 

med motparten och ville skapa ett öppenhjärtligt samtalsklimat utan prestige där 

motparten kände sig bekväm med sin position.  

 

Relationer och stämning 

Båda respondenterna framhöll att det alltid var viktigt skapa en bra och varaktig 

relation med motparten. För att uppnå en sådan relation ansåg Ola Mannerö (s) 

att det var viktigt att skapa ett bra förhandlingsklimat. Det kunde enligt samma 

respondent vara mindre viktigt med relationsskapande vid en engångsaffär, men 

det var svårt att avgöra när förhandlingen var en engångsföreteelse. Enligt Mats 

Wahlfeldt (k) skapade en bra relation och ett bra förhandlingsklimat utrymme åt 

parterna när det blev kris att få hjälp. Det var med andra ord viktigt att undvika 

att det byggdes upp prestigefyllda behov av hämnd och viktigt att tänka på att 

det alltid var svårare för motparten att ”blåsa en kompis”. 

 

Mats Wahlfeldt (k) ansåg att det var bra för förtroendet att inleda med några 

lätta frågor som parterna var överens om. Detta innebar dock inte att det skulle 

skjutas på de tunga frågorna så långt att tidsbrist uppstod. 

  

Båda respondenterna ansåg att det var viktigt att skapa en god stämning och ett 

positivt förhandlingsklimat. Om parterna började käbbla var det enligt Ola 

Mannerö (s) viktigt att komma runt det och finna en lösning. Samma sak gällde 

om motparten var oresonlig, då fick man ta en time-out och prata med den 

person som var minst obstinat i det motsatta teamet.  
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Makt 

Det beroende- eller maktförhållande som kunde uppstå till följd av indesignade 

leverantörer, hanterades enligt Mats Wahlfeldt (k) genom öppenhet och 

förtroende och inte genom konfrontation eller genom att gå till domstol. Det var 

istället viktigt att se vad parterna kunde åstadkomma tillsammans. Ola 

Mannerö (s) ansåg vetskapen om att vara relativt ensam om sin produkt gav 

makt att styra priset. Det var emellertid viktigt att inte missbruka ett sådant läge 

då det kunde resultera i en missnöjd motpart som bar missnöjet med sig till nästa 

förhandling. 

 

Prestige 

Båda respondenterna ansåg att det var viktigt att bortse från prestige för att 

bibehålla ett bra förhandlingsklimat. Ett sätt att sätta stopp för prestigeattacker 

var enligt Mats Wahlfeldt (k) att överdriva sin bestörtning eller genom att vara 

ovanligt hjärtlig. 

  

Kommunikation 

Kommunikationen under förhandlingar var enligt Ola Mannerö (s) inte 

nödvändigtvis formell, men han påpekade att fakta skulle komma fram så 

konkret som möjligt. Mats Wahlfeldt (s) ansåg att kommunikationen var mer 

formell än informell. Det var dock viktigt att kunna skifta mellan dem då det 

ofta var enklare att vara mer formell i en regelrätt diskussion eller när motparten 

betedde sig provokativt. Det var även viktigt att inte förnedra den andra parten 

på något sätt, utan att vara saklig och be dem förklara sina ståndpunkter mer 

ingående.  
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För att vara säker på att han och hans motpart förstod varandra ansåg Ola 

Mannerö (s) att det var viktigt att ställa kontrollfrågor. Dålig kommunikation 

kunde resultera i kostnader och det var därför viktigt att vara detaljerad redan i 

offerten samt i fråga om det motparten ville köpa. Båda respondenterna ansåg att 

det var viktigt att protokollföra alla möten samt att dessa protokoll 

undertecknades vid mötestillfället. Orsaken till detta förfarande var att 

säkerställa att delar av överenskommelsen inte föll bort eller tillkom i efterhand, 

vilket skulle innebära att överenskommelsen fick omförhandlas. Den 

nedtecknade informationen var enligt Ola Mannerö (s) en ytterligare säkerhet för 

att parterna förstod varandra. 

 

Etik och taktik 

Båda respondenterna ansåg att ärlighet var mycket viktigt i förhandlingar och att 

det var oetiskt att ljuga. Ola Mannerö (s) ansåg att det i vissa fall var möjligt att 

undanhålla sanningen och Mats Wahlfeldt (k) menade att det var bättre att säga 

att man inte visste eller inte ville svara. Båda respondenterna ansåg att om det 

märktes att motparten for med osanning var det viktigt att slå hål på deras utsaga 

och kräva att motparten verifierade det den sa. I övrigt var oetiskt förfarande 

under förhandlingar enligt Mats Wahlfeldt (k) exempelvis personangrepp, att 

kalla varandra för saker. Det var viktigt att skilja på sak och person. Mutor eller 

överdrivna presenter var enligt honom främmande i branschen. 

 

Ola Mannerö (s) använde sig inte av några direkta taktiker, då teamet var 

samtrimmat och alla visste vad de skulle göra. Mats Wahlfeldt (k) menade att 

exempelvis ett upplägg med ”good guy – bad guy” ibland kunde vara effektivt.  
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Konflikter och konflikthantering 

Det fanns enligt Ola Mannerö (s) tillfällen under förhandlingar då parterna blev 

väldigt oense och han påpekade även att det fanns tillfällen då han blev besviken 

på vissa saker. Det var dock viktigt att komma runt dessa konflikter då 

problemen var till för att lösas. Att ta en paus och komma tillbaka senare var 

enligt honom ett sätt att hantera situationen. Enligt Mats Wahlfeldt (k) kunde det 

bli känsligt och konfliktfyllt när en leverantörs position skiftade från att vara 

partner till att vara enbart leverantör. De konflikter som uppstod hanterades med 

öppenhet och information. Enligt Mats Wahlfeldt (k) bottnade många konflikter 

i att den ena parten inte förstod den andra partens situation, vilket kunde 

avhjälpas genom att vara övertydlig i informationen. 

 

Massmedia  

Massmedia spelade enligt Ola Mannerö (s) ingen som helst roll vid 

förhandlingar då massmedia alltid gjorde sina egna tolkningar, vilka inte alltid 

var rätt. Trots att massmedia hade tillgång till officiell information via SAABs 

informationsavdelning hände det att inte ens lokala tidningar använde korrekta 

uppgifter. Enligt Mats Wahlfeldt (k) spelade massmedia i köparlandet in 

såtillvida att de synade affären. Att köpa flygplan var ett politiskt beslut och 

massmedia ifrågasatte ofta om landet hade råd med affären. Det massmedia i 

dessa fall förbisåg var den handel som skapades mellan länderna med hjälp av 

offset-avtalen. Om offset-projekten var väl utformade för landet i fråga kunde de 

dessutom generera ekonomiska vinster i landet långt efter det att affären var 

avslutad, exempelvis genom tillgång till den högteknologi som produktionen 

förde med sig. 
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Politik 

Enligt Ola Mannerö (s) spelade politik in vid förhandlingar och hade viss 

betydelse vid försäljning av flygplan. Det Ola Mannerö (s) berättade kring detta 

ämne var emellertid inte offentligt och återges därför inte i denna uppsats. Enligt 

Mats Wahlfeldt (k) styrde politikerna helt när det gällde försäljning av flygplan, 

vilket även påverkade både honom som inköpare och leverantörerna. När 

beslutet hamnade hos politikerna blev det politik och politik handlade enligt 

Mats Wahlfeldt (k) om att ta och ge, nå konsensus och få flest röster, vilket 

ledde till att det kunde hända saker ingen var beredd på. 
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6 Analys 
Avsikten med detta kapitel är att presentera de mönster vi funnit i den insamlade 

empirin och att analysera dessa utifrån de teorier som presenterades i 

referensramen. De mönster vi har funnit grundar sig på vår förståelse och 

tolkning av respondenternas uttalanden. Inköpare och försäljare i alla 

kategorier kommer att ställas mot varandra för att visualisera likheter och 

skillnader. Hänsyn kommer även att tas till de fyra olika företagskategorierna. 

Inledningsvis diskuteras respondenternas förhandlingsperspektiv, det vill säga 

om de faller in inom ramen för den sociala utbytesteorin, spelteorin eller det 

beslutsanalytiska perspektivet. Därefter behandlas respondenternas åsikter 

kring förhandlingens mönster samt övriga komponenter i förhandlingar. 
 

6.1 Förhandlingsperspektiv 

Det finns ett antal faktorer som samtliga respondenter angav som viktiga i 

förhandlingar. Till dessa faktorer hör vikten av långsiktiga relationer mellan 

parterna samt skapandet av en förhandlingssituation där båda parter är nöjda 

med utgången. Nästan alla respondenter angav även förtroende och en vilja att 

förstå motparten som viktigt. En ytterligare faktor som många respondenter 

tryckte på var skapandet av ett positivt förhandlingsklimat samt en god stämning 

mellan parterna.  

 

Den sociala utbytesteorin som präglas av samarbete berör flertalet av ovan 

nämnda faktorer. Både Fang och Dawson talar om vikten av att skapa goda 

relationer och win-win situationer195. Lax och Sebenius diskuterar även 

värdeskapande och gemensamma fördelar som ett resultat av parternas önskan 
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att nå en överenskommelse som de båda tjänar på.196 Zartman och Berman för 

ett resonemang kring förtroende och goda personliga relationer som viktigt vid 

relationsskapande.197  

 

Att samtliga respondenter pekade på ovan nämnda faktorer som betydelsefulla 

innebär emellertid inte att de alla automatiskt kan tolkas in under ramen för den 

sociala utbytesteorin. Vikten av goda relationer och överenskommelser som 

gynnar bägge parter diskuteras även av Fisher och Ury i det beslutsanalytiska 

perspektivet198. Det beslutsanalytiska perspektivet tar emellertid hänsyn till både 

samarbets- och konkurrensaspekter.199  

 

De respondenter som fokuserade på samarbetsaspekter var Dan Jönsson (s), 

Hans Sparf (s), Rune Törnkvist (k), Christian Anderson (k) och Ola Mannerö 

(s). Utöver de faktorer som diskuterades ovan tog Dan Jönsson (s) och Ola 

Mannerö (s) dessutom upp vikten av att inte utnyttja en fördelaktig 

maktposition, då detta kunde slå tillbaka vid nästa förhandlingstillfälle. Deras 

resonemang ligger i linje med den sociala utbytesteorin, där Dawson diskuterar 

problematiken i relationen om en av parterna känner sig krossad, vilket inverkar 

hämmande på den framtida relationen200. Rune Törnkvist (k) och Ola Mannerö 

(s) tog dessutom upp vikten av ärlighet mellan parterna, vilket enligt oss kan 

förklaras med Calero och Oskams diskussion i den sociala utbytesteorin, där de 

tar upp ärlighet och öppenhet mellan parterna som viktigt i förhandlingar.201  

 

                                                                                                                                    
195 Fang, 1997 och Dawson, 1995 
196 Lax & Sebenius, 1986 
197 Zartman & Berman, 1982 
198 Fisher & Ury, 1981 
199 Lax & Sebenius, 1986 
200 Dawson, 1995 
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Rune Törnkvist (k), Mats Wahlfeldt (k) och Henrik Sjölund (s) hade emellertid 

en åsikt som innebar en avvikelse från vikten av samarbete. Enligt dem var det 

effektivt att använda sig av ett upplägg som innebar att två av medlemmarna i 

teamet spelade ”good guy – bad guy” vid förhandlingar. Detta upplägg 

överensstämmer enligt oss med en taktik som Fisher och Ury benämner som 

”den vänlige och den obarmhärtige”202. Fang anser att detta är en taktik som 

används vid förhandlingar för att vinna ett övertag och som är av betydelse i 

förhandlingar som strävar efter ett win-lose utfall, det vill säga det utfall 

spelteorin strävar efter.203 Mats Wahlfeldt (k) var även av åsikten att det var 

viktigt att diskutera svåra frågor tidigt i förhandlingen, även om ett par lättare 

frågor kunde avhandlas i inledningsfasen för att skapa en god stämning. Detta 

resonemang ligger i linje med den diskussion som förs av Neale och Bazerman i 

det beslutanalytiska perspektivet, där författarna anser att undvikande av svåra 

frågor kan leda förhandlingen in i ett dödläge204. 

 

Hälften av respondenterna, däribland försäljarna Per Borthen (s), Henrik 

Sjölund (s), Säljaren och Stellan Jacobsson (s) samt två av inköparna, Göran 

Nilsson (k) och Hans Askenteg (k), lade lika mycket tonvikt på samarbete och 

vikten av långsiktiga relationer som på uppfyllelse av de egna målen. Detta 

resonemang kan enligt oss tolkas in under ramen för det beslutsanalytiska 

perspektivet, i vilket konkurrens och samarbete kombineras i en diskussion 

kring vikten av att ta hänsyn till både de egna och de gemensamma intressena205.  

 

                                                                                                                                    
201 Calero & Oskam, 1983 
202 Fisher & Ury, 1981 
203 Fang, 1997 
204 Neale & Bazerman, 1991 
205 Lax & Sebenius, 1986 
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Inköparna Göran Nilsson (k) och Hans Askenteg (k) var även av åsikten att den 

starkare parten i en förhandling inte borde utnyttja sin maktposition. De ansåg 

emellertid att det var en fördel att vara ett stort företag i förhandlingar och att 

detta kunde utnyttjas för att öka vikten gentemot leverantörerna. Göran 

Nilsson (k) kunde även öka sin vikt mot leverantören genom att hota med att 

leverantörens affärer med andra företag som ingick i samma grupp som 

BT Industries skulle påverkas. Respondenternas åsikter kring denna fråga 

innebär enligt oss motsägelser, där Göran Nilssons (k) beteende ligger i linje 

med vad Fisher och Ury diskuterar i spelteorin, där författarna benämner bland 

annat hot i förhandlingar som psykologisk krigföring206. En tänkbar orsak till 

respondenternas motsägelser är enligt oss att ”utnyttjande av maktposition” inte 

hade samma innebörd för respondenterna som för oss som tolkade deras svar. 

Motsägelsen skulle även kunna bero på att respondenterna principiellt ansåg att 

det var fel att utnyttja en fördelaktig maktposition, men att de inte hade tänkt 

igenom sitt eget beteende i den frågan. 

 

Hans Askenteg (k) ansåg även, i likhet med Per Borthen (s) och Stellan 

Jacobsson (s), att han försökte beräkna vad motparten skulle göra under 

förhandlingen. Även detta beteende ligger i linje med resonemang som kan 

återfinnas i spelteorin, där till exempel Öberg diskuterar förhandlare som 

försöker utföra logiska beräkningar utifrån den information hon eller han äger207. 

 

Säljaren gjorde klart att han använde sig av olika typer av makt, till exempel 

tidsmakt, i olika förhandlingssituationer. Detta uttalande stämmer enligt oss väl 

överens med spelteorin, där Fisher och Ury diskuterar utnyttjande av 

tidsaspekter som en form av påtryckningar, vilket kan anses vara en form av 

                                           
206 Fisher & Ury, 1981 
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maktutövning208. Stellan Jacobsson (s) var den ende respondent som ansåg att 

relationsskapande kunde vara mindre viktigt vid rena avyttringar, det vill säga 

engångsaffärer. Även detta resonemang ligger i linje med spelteorin, där 

slutsatsen av fångarnas dilemma är att samarbete är lönsamt vid en långsiktig 

relation medan konkurrens är bättre då det handlar om en engångsaffär209.  

 

6.2 Förhandlingens mönster 

Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att vara väl förberedd inför 

förhandlingar. Förberedelserna kunde utgöras av exempelvis utarbetande av 

gemensamma mål i förhandlingsteamet, studier av motparten eller speciella 

tillvägagångssätt vid offertförfaranden eller konkurrensupphandling. Förutom 

förberedelsen som ett första steg nämnde respondenterna i olika ordalag även 

vikten av en social fas där parterna lärde känna varandra, en förhandlingsfas där 

detaljerna i överenskommelsen diskuterades och slutligen en avslutande fas där 

kontraktet upprättades. Många respondenter ansåg även att det var viktigt med 

öppenhet mellan parterna under förhandlingen.  

 

Dessa faser och faktorer ligger enligt oss i linje med det resonemang Zartman 

och Berman för kring förhandlingens mönster. Författarna delar in 

förhandlingen i tre faser – en förberedande fas där förhandlarna sätter sig in i 

sakfrågan och motpartens situation, en formuleringsfas där det huvudsakliga 

problemområdet diskuteras samt en detaljfas som följs av en slutlig 

överenskommelse210. Zartman och Berman tar även upp vikten av öppenhet 

                                                                                                                                    
207 Öberg, 1995 
208 Fisher & Ury, 1981 
209 Runesson, 1993 
210 Zartman & Berman, 1982 



Affärsförhandlingar  Analys 
 
 
 

 108

mellan parterna, sökandet efter mervärden samt att kunna skilja på sak och 

person under förhandlingen211.  

 

6.3 Köpare respektive säljare 

Det var viktigt för samtliga inköpare och försäljare att skapa en god relation för 

framtiden. Anledningarna som framhölls var att det framtida samarbetet skulle 

fungera och vara lönsamt, att parterna skulle kunna mötas på god fot vid ett 

eventuellt framtida möte samt att parterna skulle kunna få hjälp av varandra i 

krissituationer. Att skapa sådana goda relationer ligger i linje med vad Unt 

menar att en affärsmässig inköpare respektive försäljare ska sträva efter212. 

Endast en av försäljarna, Stellan Jacobsson (s), menade att en långsiktig god 

relation inte var i fokus då det handlade om en engångsaffär. 

 

För många av inköparna var det viktigt att nå de egna målen i en förhandling 

samtidigt som de var angelägna om att båda parterna skulle lämna 

förhandlingsbordet nöjda. Dessa två faktorer är inget som diskuteras i 

förhandlingslitteraturen, med avseende på affärsmässiga inköpare, men som 

synes förefaller de vara viktiga för många av respondenterna. Att det var viktigt 

att båda parter skulle lämna förhandlingsbordet nöjda kan enligt oss jämföras 

med att samtliga inköpare ansåg att det var viktigt med relationsskapande. 

Lämnar motparten förhandlingsbordet missnöjd kan det exempelvis finnas en 

risk att hon eller han går in i samarbetet med en negativ inställning till den andra 

parten vilket skulle kunna skada relationen och förutsättningarna för ett 

långsiktigt samarbete.  

 

                                           
211 Zartman & Berman, 1982 
212 Unt, 1995 



Affärsförhandlingar  Analys 
 
 
 

 109

Förutom att försäljarna var eniga om att relationsskapande var viktigt var de 

även överens om att det var viktigt att hitta en lösning som båda parter var nöjda 

med. Enligt Unt ska en affärsmässig försäljare sträva efter att skapa mervärde. 

Att hitta en lösning som kan gynna bägge parter anser vi kan vara ett sätt att 

skapa mervärde i en förhandling. En lösning som båda parter är nöjda med kan 

därför anses ligga i linje med Unts resonemang om vikten av att skapa mervärde 

vid en säljförhandling. 

 

För flertalet av försäljarna var det, förutom att nå en ömsesidigt gynnsam 

överenskommelse, även viktigt att ta hänsyn till och att nå de egna 

målsättningarna. Majoriteten av försäljarna framhävde även betydelsen av att 

vara väl påläst inför förhandlingstillfället. Att ta hänsyn till de egna målen och 

att vara väl förberedd är två faktorer som inte belyses av Unt, med avseende på 

affärsmässiga försäljare, men var faktorer som respondenterna framhävde som 

betydande. En förklaring till att säljarna ansåg att förberedelserna var av vikt 

kan enligt oss vara att en försäljare inför en förhandling måste ha detaljerade 

kalkyler för att veta vad hon eller han kan erbjuda och till vilket pris. 

 

6.4 Kommunikation 

Samtliga respondenter var eniga om att förhandlingsparter bör sträva mot en väl 

fungerande kommunikation med avseende på ömsesidig förståelse. Framförallt 

ansågs olika former av bekräftelser på vad som sagts under förhandlingen, 

exempelvis skriftliga protokoll eller muntliga sammanfattningar, vara bra 

verktyg för att parterna skulle förstå varandra. Lyhördhet, frågor och tydlighet 

var andra viktiga komponenter i kommunikationen för att den skulle fungera. 

Detta kan enligt oss förklaras utifrån Unts teorier om dubbelriktad 
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kommunikation,213 det vill säga att respondenterna strävar efter föra en öppen 

dialog. Unt menar att sådan kommunikation präglas av att parterna anstränger 

sig för att förstå varandra i lägen då osäkerhet skulle kunna leda till 

missförstånd214. 

 

Flera av respondenterna, både inköpare och försäljare, försökte även att läsa av 

icke-verbala signaler såsom kroppsspråk, tonfall och iver för att försöka förstå 

hur motparten skulle agera. Detta ligger i linje med Putnam och Roloffs 

resonemang om att även den icke-verbala kommunikationen är en viktig del av 

en förhandling215. 

 

De flesta av inköparna föredrog en informell ton i kommunikationen och en del 

menade att humor kunde vara ett bra sätt att lätta upp stämningen. Försäljarna 

tyckte att det var viktigare att tonen var mer formell och såg gärna att 

kommunikationen varierade mellan de två ytterligheterna. De tillfällen då 

försäljarna föredrog en formell ton var bland annat under själva mötet och då 

överenskommelsen fastställdes för att inte missuppfattningar skulle inträffa eller 

detaljer förbises. 

 

6.5 Gruppförhandlingar 

Samtliga försäljare, samt de flesta inköparna, förhandlade vanligtvis eller alltid i 

team. Respondenterna upplevde att det fanns många fördelar med att förhandla i 

grupp. Vanligast var att ett förhandlingsteam innehöll olika kompetenser som till 

exempel teknisk och juridisk expertis, inköpare med olika roller eller 

avdelningschefer som berördes av avtalet. Detta framfördes av respondenter från 

                                           
213 Unt, 1995 
214 Ibid 
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samtliga företagsgrupper, försäljare såväl som inköpare. Zartman och Berman 

menar att närvaron av teknisk expertis är den främsta anledningen till 

förhandlingar i team, vilket enligt oss ligger i linje med respondenternas åsikter 

om fördelarna med gruppförhandlingar. Zartman och Berman menar vidare att 

fördelen med gruppförhandlingar framförallt är att de kan genomföras utan 

alltför många avbrott216.  

 

Ytterligare en fördel med gruppförhandlingar var enligt respondenterna 

möjligheten att fördela roller till medlemmarna. Förutom olika kompetensroller 

kunde medlemmarna i gruppen tilldelas olika uppgifter som kunde användas vid 

olika tillfällen i förhandlingen. Ett exempel på sådan uppgiftsfördelning är rollen 

som observatör. Henrik Sjölund (s), Göran Nilsson (k) och Stellan Jacobsson (s) 

tryckte särskilt på förberedelserna i gruppen innan förhandlingen i form av 

rollfördelning och gemensamma målsättningar. Deras resonemang ligger i linje 

med Calero och Oskam som framhåller att det är särskilt viktigt att en 

förhandlingsgrupp förbereder gemensamma målsättningar, roller och 

befogenheter för att lagarbetet ska bli effektivt217. 

 

En säljare och två köpare, alla från skilda företagsgrupper, var av åsikten att 

medlemmarna i ett team med fördel kunde tilldelas roller som ”den gode och 

den onde”. Detta kan enligt oss förklaras med hjälp av Fisher och Ury som 

menar att den ondes uppgift är att komma med tuffa bud och inte vika från sina 

ståndpunkter medan den gode kommer med eftergifter vilket kan få ett dåligt 

bud att verka bättre än vad det egentligen är218. 

 

                                                                                                                                    
215 Putnam & Roloff, 1992 
216 Zartman & Berman, 1982 
217 Calero & Oskam, 1983 



Affärsförhandlingar  Analys 
 
 
 

 112

6.6 Etik 

De flesta av respondenterna menade att etik karaktäriserades av ärlighet. Detta 

framfördes av respondenter från samtliga företagsgrupper, försäljare såväl som 

inköpare. Som exempel kan nämnas att Per Borthen (s) och Göran Nilsson (k) 

framhävde att en förhandlare inte borde lura motparten till en överenskommelse. 

Även om de flesta respondenterna var eniga om att en förhandlare inte borde 

ljuga ifrågasattes det ofta huruvida det verkligen existerade en etisk norm. De 

som inte uttryckligen ifrågasatte om det fanns en etisk norm framförde ofta att 

ärlighet karaktäriserade etik i samma andetag som de medgav att det hände att 

de själva ljög. Ola Mannerö (s) ansåg att det vid vissa tillfällen var möjligt att 

undanhålla viss sanning. Diskussionen ovan anser vi pekar på det problem som 

Runesson tar upp: svårigheten att kunna avgöra vad som kan anses vara etiskt 

respektive oetiskt eftersom en sådan bedömning är subjektiv219. Anledningen till 

att en förhandlare agerar oetiskt är enligt Raiffa att det finns en möjlighet att 

vinna värde för egen del, det vill säga att få en större del av kakan.220  

 

Vid tillfällen då motparten for med osanning ansåg flera av respondenterna att 

det var viktigt att ifrågasätta motpartens agerande och påpeka att de inte 

accepterade hennes eller hans beteende. Detta ligger i linje med Runessons 

resonemang om att värdet av en oetisk handling minskar om den upptäcks och 

blir föremål för granskning221. Fisher och Ury menar att förhandlare på detta sätt 

gör en förhandlingssak av den fula taktiken.222 

 

                                                                                                                                    
218 Fisher & Ury, 1981 
219 Runesson, 1993 
220 Raiffa, 1982 
221 Runesson, 1993 
222 Fisher & Ury, 1981 
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Tre försäljare från funktionsbaserade företag framhöll att mutor var en oetisk 

handling och tog starkt avstånd ifrån sådant förfarande. Ett annat kraftigt avsteg 

ifrån etik var personangrepp vilket framfördes av tre försäljare. Detta ligger i 

linje med Fisher och Urys diskussion om att det i en förhandling är viktigt att 

kunna skilja på sak och person, det vill säga att koncentrera sig på det som ska 

förhandlas och inte göra förhandlingen till en personlig konflikt223.  

 

I inledningen av analysen nämndes det att samtliga respondenter ansåg att det 

var viktigt att skapa långsiktiga relationer. Bland annat menade Göran 

Nilsson (k) att han inte tjänade något på att lura en leverantör då detta ofta slog 

tillbaka vid ett senare tillfälle. Denna strävan efter långsiktiga relationer kan 

vara ett alternativ till förklaring till varför respondenterna tog avstånd från 

oetiska handlingar. Motsatsförhållandet mellan relationer och oetiska handlingar 

ligger i linje med Runessons resonemang om att de eventuella vinster som ett 

samarbete kan skapa sänker värdet av oetiska handlingar224. 

 

6.7 Konflikter och konflikthantering 

Flertalet av respondenterna, oavsett företagsgrupp eller arbetsuppgifter, var av 

åsikten att konflikter först och främst kunde lösas med hjälp av förbättringar i 

kommunikationen, till exempel genom att vara rak och tydlig eller att ha en 

öppen dialog. Detta ligger i linje med vad både Fisher och Ury225 och Calero och 

Oskam226 förespråkar: att söka förståelse för varandras önskemål genom att vara 

lyhörd samt att föra en saklig diskussion. Calero och Oskam menar att det då är 

                                           
223 Fisher & Ury, 1981 
224 Runesson, 1993 
225 Fisher & Ury, 1981 
226 Calero & Oskam, 1983 
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lättare för parterna att hitta de intressen som de har gemensamt227. De vanligaste 

källorna till konflikter i en förhandlingssituation var pris och villkor vilket 

nämndes av en tredjedel av respondenterna, såväl köpare som säljare. Enligt 

flera respondenter kunde personkonflikter förekomma medan några också 

nämnde personangrepp.  

 

Förutom att konflikter kunde lösas med förbättrad kommunikation var det enligt 

många respondenter ett vanligt knep att ta paus i förhandlingarna för att 

exempelvis gå hem och göra nya kalkyler eller helt enkelt lugna ner sig. 

Betydelsen av att ta en paus i förhandlingar ligger i linje med vad Zartman och 

Berman föreslår för att till exempel lugna ner en laddad situation228. Två säljare 

och två köpare menade att det kunde vara effektivt att byta ut en spelare och 

endast i svåra fall ansågs det av några respondenter vara nödvändigt att helt 

avbryta förhandlingen. 

 

De flesta säljare samt en köpare, Göran Nilsson (k), påpekade att det under 

förhandlingar även kunde bli konflikter till följd av personprestige. Några säljare 

samt en köpare, Hans Askenteg (k), menade att även intern prestige i den 

motsatta gruppen kunde spela in. Ola Mannerö (s) och Mats Wahlfeldt (k) från 

SAAB Aerospace var båda av den åsikten att det var viktigt att bortse ifrån 

prestige. Enligt de flesta respondenter gick det att lösa även sådana konflikter 

genom att vara rak mot den part som låst sig på grund av prestigeskäl och tala 

om problemet eller att hjälpa denne ur situationen. Detta ligger i linje med det 

tillvägagångssätt som Calero och Oskam anser att en förhandlare ska använda 

sig av då en av parterna har låst fast sig i sina ståndpunkter. Enligt Calero och 

Oskam är det viktigt att den andra parten försöker att anpassa sig så mycket som 

                                           
227 Calero & Oskam, 1993 
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möjligt och att vara lyhörd för önskemål och åsikter, utan att tappa fokus från 

sakfrågan229. 

 

6.8 Massmedia 

Enligt Ola Mannerö (s) och Mats Wahlfeldt (k) på SAAB Aerospace spelade 

massmedia inte in på själva förhandlingen. Mats Wahlfeldt (k) var av den 

åsikten att massmedia spelade in såtillvida att affären synades. Att köpa 

stridsflygplan var ett politiskt beslut varför massmedia ofta kritiserade huruvida 

landet hade råd med affären, ofta utan att ta hänsyn till exempelvis offset-

affärer. Massmedia hade enligt Ola Mannerö (s) tillgång till offentlig 

information men enligt båda respondenterna återgav massmedia sällan korrekt 

information. Ola Mannerö (s) menade att felaktiga uppgifter var en anledning till 

att massmedia inte påverkade förhandlingarna.  

 

Enligt Douglas återspeglar massmedia ofta allmänhetens åsikt. För att 

förhandlingen ska återspeglas så korrekt som möjligt, i exempelvis 

dagstidningar eller TV, är det viktigt att förhandlingsparterna har en bra relation 

till massmedia.230 Putnam och Roloff menar att massmedia kan påverka 

förhandlingssituationen och den slutliga överenskommelsen231. En förklaring till 

varför teorierna kring massmedias påverkan på förhandlingar inte ligger i linje 

med Ola Mannerö och Mats Wahlfeldts åsikter kan enligt oss vara att 

massmedia återgav felaktiga uppgifter. 

 

                                                                                                                                    
228 Zartman & Berman, 1982 
229 Calero & Oskam, 1993 
230 Douglas, 1992 
231 Putnam & Roloff, 1992 
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6.9 Politik 

Politik påverkade de förhandlingar som Ola Mannerö (s) och Mats Wahlfeldt (k) 

medverkade vid. Enligt Mats Wahlfeldt (k) styrde politiker helt vid försäljning 

av flygplan vilket ledde till att det kunde hända saker som ingen var förberedd 

på. Han nämnde att detta kunde bero på att politik bland annat handlade om att 

få flest röster. 

 

6.10 Lagen om offentlig upphandling 

Respondenterna hade olika inställningar till lagen om offentlig upphandling 

(LOU) och hur den påverkade förhandlingar. Hans Askenteg (k) ansåg att den 

främsta påverkan var att Tekniska Verken var tvungna att lägga större tyngd vid 

förberedelserna än företag i den privata sektorn. Hans Askenteg framhöll att en 

upphandling under LOU måste följa det ursprungliga förfrågningsmaterialet. 

Ändringar måste delges även de andra leverantörerna varför upphandlingen 

måste börja om på nytt. LOU påverkade enligt honom upphandlingsförfarandet 

och förhandlingar mycket, men var inte till någon nackdel. LOU påverkade inte 

förhandlingsutrymmet och dess styrande effekter lärde sig förhandlaren att 

hantera. LOU påverkade även på det sättet att Tekniska Verken ofta uppförde 

ramavtal med ett antal leverantörer för att inte behöva genomföra en 

upphandling vid varje inköp.  

 

Stellan Jacobsson (s) såg mer nackdelar med LOU och då bland annat att det var 

svårt att vara konkurrenskraftig och snabb samt att leverantörernas såväl som 

den egna prisbilden blev tillgängliga för konkurrenter. 
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7 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser. Kapitlets huvuduppgift är att svara 

mot uppsatsens problemfrågor och syfte.  

 

I problemdiskussionen pekade vi på vikten av relationsskapande förhandlingar 

samtidigt som vi förde ett resonemang kring huruvida vikten av 

relationsskapande påverkades av ett företags affärsverksamhet. Det visade sig att 

samtliga respondenter, både inköpare och försäljare i alla kategorier, ansåg att 

det var viktigt med relationsskapande förhandlingar där båda parter blev nöjda 

med utgången. Respondenternas åsikter visade med andra ord på att 

relationsskapande var viktigt oavsett arbetsuppgifter, affärsverksamhet eller grad 

av komplexitet beträffande produkter, tjänster eller övriga faktorer.   

 

Det gick inte heller att tolka in respondenterna inom ramen för ett visst teoretiskt 

perspektiv, varken avseende arbetsuppgifter eller företagskategori. Vi anser 

emellertid att samtliga respondenter i huvudsak hade drag av antingen den 

sociala utbytesteorin eller det beslutsanalytiska perspektivet. Inom respektive 

huvudsakligt perspektiv hade respondenterna dessutom varierande influenser 

från de övriga perspektiven - social utbytesteori, spelteori eller det 

beslutsanalytiska perspektivet - varför både samarbete och konkurrens var 

centrala begrepp. Anledningen till att de flesta av respondenterna fokuserade på 

både samarbete och konkurrens har enligt oss sin grund i att de förhandlingar 

som respondenterna medverakde vid syftade till att jämka separata målsättningar 

till ett gemensamt, varaktigt beslut. För att uppnå detta var respondenterna 

tvungna att lägga lika mycket vikt vid de egna målen som vid skapandet av en 

långsiktig relation som skulle upprätthålla de framtida kontakterna.  
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Den sociala utbytesteorin och det beslutsanalytiska perspektivet karaktäriseras i 

stor utsträckning av likartade variabler. Detta får till följd att de faktorer 

respondenterna ansåg var av betydelse för att skapa en framgångsrik förhandling 

i stort var desamma, då de alla kunde tolkas in under ramen för dessa två 

perspektiv. De samarbetsfaktorer som diskuterades var vikten av gemensamma 

fördelar, vilja att förstå motparten, förtroende, ett positivt förhandlingsklimat, en 

god och personlig stämning samt öppenhet och ärlighet mellan parterna. 

Respondenterna lade emellertid även vikt vid konkurrensfaktorer som 

uppfyllelse av de egna målen och några ansåg dessutom att det var angeläget att 

försöka beräkna vad motparten skulle göra under förhandlingen.  

 

Det fanns även andra faktorer som var av vikt vid relationsskapande 

förhandlingar, utöver de som nämndes ovan. Både köpare och säljare i alla 

företagsgrupper tog bland annat upp vikten av förberedelse inför förhandlingen 

samt att de föredrog dubbelriktad kommunikation. En intressant slutsats är att 

formell kommunikation föreföll vara viktigare för säljare än köpare, där de 

senare föredrog en informell kommunikation. Vi anser att detta kan bero på att 

säljarna är de som ska leverera det som är avtalat och att de därför är måna om 

att avtalet är detaljrikt och att parterna verkligen upplever konsensus på alla 

punkter. Ett otydligt avtal skulle kunna medföra merkostnader för säljarens 

företag vilket kan elimineras med hjälp av tydlighet och samförstånd. Att så 

många av respondenterna förhandlade i team kan enligt oss även härledas till 

vikten av kommunikation då det framkom att det var lättare att hinna uppfatta 

både verbala och icke-verbala budskap då deltagarna i teamet var flera. Vidare 

var det även betydelsefullt att förhandlingen följde ett visst mönster och det 

framkom att respondenterna upplevde förhandlingsgången på likartade sätt. 
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Få respondenter använde sig av oetisk taktik för att vinna fördelar i en 

förhandling. Vi anser att anledningen till den ringa förekomsten av oetiskt 

förfarande kan bero på att respondenterna gärna ville skapa en långsiktig 

relation med motparten. Oetiska handlingar minskar möjligheten för ett 

långsiktigt samarbete samtidigt som det framtida värdet av en lyckad relation är 

större än engångsvärdet av en oetisk handling. Det var emellertid svårt för 

respondenterna att avgöra om det fanns någon vedertagen etisk norm i 

förhandlingar, undantaget att det ansågs vara oetiskt att ljuga. En paradox i detta 

var att förhandlarna även själva kunde tänka sig att ljuga eller undanhålla viss 

sanning. Vi anser att detta kan bero på att respondenterna inte tidigare hade tänkt 

över huruvida deras handlande var etiskt eller inte.  

 

De konfliktsituationer som framförallt nämns i förhandlingslitteraturen är av 

mer allvarlig karaktär än de som respondenterna tog upp. Det fanns inga stora 

skillnader mellan köpare och säljare mer än att säljare oftare upplevde att 

konflikter uppstod till följd av pris eller villkor. Konflikter föreföll inte vara 

något vanligt förekommande element i förhandlingar vilket vi anser kan bero på 

att tyngden ofta låg på goda relationer.  

 

I offentliga och komplexa företag framkom det att det för dessa respektive 

grupper fanns speciella faktorer som var vikt i förhandlingar, såsom lagar och 

politik. Offentliga företag påverkades av lagen om offentlig upphandling (LOU) 

såtillvida att inköparens förberedelser fick stor betydelse. Detta var en viktig 

faktor då inköparen annars kunde vara tvungen att starta om upphandlingen. Då 

upphandlingsförfarandet var långsamt blev det även viktigt med ramavtal varför 

LOU kan sägas göra det ännu viktigare med fungerande långvariga relationer. 

Komplexa företags förhandlingar påverkades av politik då ett lands inköp av 

stridsflygplan var ett politiskt beslut. Andra faktorer som påverkade var att 
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förhandlarna i komplexa företag ofta arbetade med indesignade leverantörer, 

komplexa offset-affärer samt att deras köpare, exempelvis FMV, berördes av 

LOU.  

 

Vi förmodade att massmedia torde kunna påverka förhandlingar i komplexa 

företag som SAAB Aerospace, vilket vi även fann stöd för i litteraturen. Genom 

empiriinsamlingen kunde det dock konstateras att respondenterna på SAAB 

Aerospace ansåg att massmedia inte hade någon som helst påverkan på 

förhandlingarna. Vi anser att detta kan bero på att massmedia inte återgav 

information om förhandlingarna på ett korrekt sätt. Enligt oss är även de parter 

som medverkar vid förhandlingar gällande stridsflygplan väl medvetna om att 

massmedia inte återger en korrekt bild varför de inte tar hänsyn till information 

som förmedlas via massmedia. 

 

Förutom dessa faktorer var det i komplexa företag även nödvändigt att bortse 

från prestige. Enligt oss kan detta bero på att parter som medverkade vid 

upphandlingar av stridsflygplan ofta var personer med höga ställningar inom 

sina respektive land och företag varför det annars skulle kunna bli en 

kraftmätning mellan storföretag och länder. 

 

Av studien kunde det utläsas att det ofta inte fanns några stora skillnader mellan 

de grupper vi undersökte: inköpare, försäljare samt de fyra företagskategorierna. 

Endast i enstaka fall, som exempelvis kommunikation, förekom det skillnader 

som var intressanta att analysera. Enligt oss är de faktorer som är viktiga i den 

relationsskapande förhandlingen till stor del individberoende, det vill säga de 

beror snarare på förhandlaren som individ än om hon eller han är inköpare, 

försäljare eller vilken typ av affärsverksamhet hennes eller hans företag 

bedriver. Vi menar att faktorerna är individberoende såtillvida att 
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respondenternas förhandlingsteknik och inställning till förhandlingar till stor del 

beror på personliga värderingar. Hur en förhandling fortlöper beror även till stor 

del på personkemin mellan parterna, vilket i sin tur är beroende på interaktionen 

mellan de individer som medverkar. Detta anser vi vara en intressant slutsats då 

det inte tas hänsyn till individberoende faktorer i den förhandlingslitteratur som 

studerades. 



Affärsförhandlingar  Förslag till fortsatt forskning 
 
 
 

 122

8 Förslag till fortsatt forskning 
I detta kapitel presenteras ett par reflektioner kring slutsatserna och uppsatsen 

som helhet, vilket mynnar ut i ett antal förslag till fortsatt forskning. 

 

Utifrån vår slutsats att faktorer som är viktiga i den relationsskapande 

förhandlingen till stor del är individberoende vore det intressant att studera 

förhandlingar ur ett individperspektiv. Vi anser att det vore intressant att 

undersöka vad det är som gör enskilda individer till bra förhandlare. De faktorer 

som vore intressanta att undersöka ur ett individperspektiv skulle till exempel 

kunna vara betydelsen av arv, miljö eller personliga egenskaper. Ytterligare 

variabler skulle kunna utgöras av psykologiska förklaringar på förhandlares 

reaktioner eller vilken inverkan livssituationen som helhet har på förhandlares 

beteende. För att genomföra denna typ av undersökning finner vi det fördelaktigt 

med observationsgrundade studier under en längre tidsperiod.  

 

I denna studie har vi bland annat gjort antagandet att ju komplexare 

affärsverksamhet, avseende produkter, tjänster eller övriga faktorer, desto 

viktigare är det för företaget att skapa långsiktiga relationer med sina kunder 

respektive leverantörer. Även andra faktorer än grad av komplexitet i 

affärsverksamhet skulle kunna påverka vikten av långsiktiga relationer. Ett 

exempel på detta är hård konkurrens, som skulle kunna skapa ett ökat behov av 

samarbete mellan ett företag och dess intressenter. Ett annat exempel är 

huruvida nystartade företag har ett ökat behov av relationsskapande än 

etablerade företag. För vidare studier kan det därför vara intressant att undersöka 

relationsskapande förhandlingar exempelvis utifrån förekomsten av konkurrens 

eller i nyetablerade företag. 
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INTERVJUMALL 

 
1) Bakgrundsfrågor 
Beskriv dina arbetsuppgifter? (Namn, titel) 
 
Vilken typ av verksamhet bedriver ditt företag? (antal anställda, omsättning) 
 
I vilken typ av förhandlingssituationer är du normalt inblandad? (Sakfråga, köp, 
sälj) 
 
Hur stort förhandlingsutrymme har du när du förhandlar? 
 
2) Egna upplevelser/erfarenheter 
Kan du beskriva en förhandling du varit riktigt nöjd/missnöjd med? 
 
Vad innebär det för dig att vinna/förlora en förhandling? 
 
Kan du beskriva hur du anser att en bra förhandlare bör agera? 
 
3) Förhandlingssituationen 
Hur förbereder du dig inför en förhandling? 
 
Brukar du förhandla själv?  
 
Över hur lång tid kan förhandlingar sträcka sig? 
 
Tycker du att det finns ett visst återkommande mönster som en förhandling 
följer? (vad viktigt under varje fas?) 
 
Vad fokuserar du på när du förhandlar? (utfall, stämning) 
 
Försöker du beräkna vad motparten kommer att göra samt vad det kommer att 
leda till? (spelteori) 
 
Hur agerar du för att läsa av motparten och förstå hans/hennes målsättningar? 
(frågor, kroppsspråk) 
 
Finns det några trick som du brukar ta till? (eller som du har stött på hos 
motparter?) 
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4) Komponenter i en förhandling (bl a sakfråga, relationer & prestige) 
Finns det andra faktorer än sakfrågan som är viktiga under en förhandling? 
 
Upplever du att makt är en viktig faktor under förhandlingar? Vad anser du är 
makt och hur påverkar makt en förhandlingssituation? (competition) 
 
Upplever du att förtroende är en viktig faktor under förhandlingar? Vad anser du 
förtroende i förhandlingssituationer är? Hur tar sig detta förtroende ut? 
(cooperation) 
 
Anser du att stämningen är viktig under förhandlingar? (hur viktig, avgörande) 
 
Är det viktigt med prestige eller status under och efter förhandlingen? (hur 
viktigt, tappa ansiktet) 
 
Vilken betydelse anser du att motpartens personliga behov har under 
förhandlingen? (incitament i form av lönepåslag etc, jämfört med de 
affärsmässiga kraven) 
 
Hur viktigt är det att en förhandling leder till en varaktig relation med 
motparten? 
 
Om så är fallet, hur agerar du i förhandlingssituationen för att skapa en 
långsiktig relation? 
 
Om så är fallet, är relationsskapande viktigt i alla förhandlingar? 
 
5) Kommunikation 
Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan dig och din motpart i 
förhandlingar? (formell, informell) 
 
Hur går du tillväga för att vara säker på att du och din motpart förstår varandra? 
 
Vilka konsekvenser kan dålig kommunikation få? 
 
Upplever du att din argumentation skiftar mellan olika förhandlingar?  
 
Om så är fallet, hur samt vad beror det på? 
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6) Konflikthantering 
Har det hänt att du har fått byta ut folk under en förh och i vilka situationer? 
 
Hur hanterar man detta? 
 
Vilka typer av konflikter kan uppstå i en köp/sälj- förhandling? Uppstår de ofta? 
 
Hur hanteras dessa konflikter? 
 
7) Etik 
Vad anser du karaktäriserar etik i förhandlingssituationer? Anser du att dessa 
normer är allmänt vedertagna i förhandlingssituationer? 
 
Har du upplevt förhandlingssituationer där din motpart inte varit ”etiskt 
korrekt”? Om så är fallet, hur bemötte du motpartens handlingar? 
 
Finns det situationer då du kan tänka dig att avvika/har avvikit från dessa etiska 
normer? (ljuga, undanhålla information, smäda, gå utanför befogenhet) 
 
Finns det något mer du skulle vilja poängtera gällande förhandlingar? 
 
8) Specifika frågor 
SAAB Aerospace: Vilken påverkan kan massmedia ha på era förhandlingar? 
 
SAAB Aerospace: Vilken påverkan kan politik ha på era förhandlingar? 
 
Tekniska Verken: Vad innebär lagen om offentlig upphandling (LOU)? 
 
Tekniska Verken: Hur påverkar LOU era förhandlingar? 
 
Tekniska Verken: Påverkar LOU ert förhandlingsutrymme? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Se upp din jävel. Vi ses i min nästa pjäs.” 
 

August Strindberg 
 


