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Sammanfattning 
 

Titel: Hur leker lika barn bäst? – Utvecklande av generella riktlinjer vid förhandlingar mel-

lan svenska inköpsavdelningar och tyska leverantörer   

Författare: Karin Axelsson, Martina Hult och Sara Svenblad 

Handledare: Lisa Melander 

BAKGRUND: Många studier har bedrivits om förhandlingsmönster, och på senare tid även 

internationella sådana. Detta på grund av internationaliseringen som ägt rum under de senaste 

årtiondena. Man har fokuserat på att beskriva svårigheter och utmaningar i exempelvis väster-

ländsk-asiatisk förhandling, medan förhandlingar mellan två västerländska parter som allmänt 

anses vara relativt lika varandra har fått betydligt mindre uppmärksamhet. Den geografiska, 

kulturella och språkliga närheten vilseleder oss att tro att interaktioner av olika slag inte inne-

bär några svårigheter för tyska respektive svenska parter. Vi hävdar att svensk-tysk förhand-

ling innebär vissa utmaningar och att denna typ av förhandling kräver extra uppmärksamhet i 

jämförelse med en nationell förhandling, och att det är möjligt att utveckla vissa generella 

riktlinjer som man som svensk förhandlare bör ta i beaktande innan och under en förhandling 

med en tysk motpart.  

SYFTE: Att utveckla  generella riktlinjer inför förhandlingar för svenska inköpsavdelningar 

som kommer att förhandla med tyska leverantörer.  

GENOMFÖRANDE: Det empiriska materialet har samlats in via kvalitativa, semistrukture-

rade intervjuer med Exportrådet i Berlin, Tysk-Svenska Handelskammaren, SAAB Aerosy-

stems, Toyota Material Handling Europe samt Scania. Samtliga har erfarenhet av förhand-

lingar med Tyskland. Det teoretiska materialet har samlats in genom diverse relevant litteratur 

i form av böcker och artiklar. 

RESULTAT: Tyskland ses överlag som en önskvärd partner i förhandlingar då svenskar och 

tyskar anses ha liknande tankesätt om hur förhandlingar bör struktureras och genomföras. 

Dock finns vissa moment som man som svensk förhandlare bör vara medveten om för att 

åstadkomma bästa möjliga utfall av förhandlingen. En modell har tagits fram i enlighet med 

det material som framkommit under intervjuerna med respondenterna. Denna modell kan an-

vändas som riktlinje för vad man bör ta i beaktande och lägga vikt vid inför en förhandling 

med en tysk motpart. De faktorer som vi menar är extra kritiska och som svenska förhandlare 

bör överväga noggrant inför den ovan nämnda förhandlingssituationen är förberedelse, tyd-
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lighet, respekt för tid samt korrekthet. Alla dessa strategiska faktorer bör tas i beaktande med 

hjälp av en medvetenhet som skall finnas med genom hela förhandlingsprocessen. Vi hävdar 

att det faktum att samtliga av våra intervjupersoner upplever att tyskar i regel är bra förhand-

lingsparter och att förhandlingar med tyska leverantörer generellt är relativt problemfria har 

sin grund i att intervjupersonerna dels är medvetna om de skillnader som föreligger i länder-

nas respektive affärskultur, och dels att man på samtliga företag har långvariga relationer med 

sina leverantörer. Även det faktum att våra respondenter befinner sig i en köpsituation i för-

handlingarna kan ha en inverkan på det generellt positiva utfallet.  

NYCKELORD: Förhandling, Tyskland, Sverige, inköp, leverantör, riktlinjer, Exportrådet, 

Tysk-Svenska Handelskammaren, SAAB Aerosystems, Toyota Material Handling Europe, 

Scania.  
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Abstract 
 

Title: How do birds of a feather flock together? The development of general guidelines on 

negotiations between Swedish purchasing departments and German suppliers 

Authors: Karin Axelsson, Martina Hult and Sara Svenblad 

Instructor: Lisa Melander 

BACKGROUND: A lot of research has been devoted to analyzing negotiation patterns, and 

during the last decades the research on international negotiations has increased because of the 

internationalization that has taken place. The researchers have focused on describing and ana-

lyzing the challenges and difficulties of negotiations where the participants originate from 

very different cultures, e.g. Sino-western negotiations. Considerably less theories deal with 

negotiations between two western parties that are normally considered relatively alike. The 

cultural, geographical, and linguistic proximity misleads us to believe that interactions be-

tween Swedes and Germans do not imply any major difficulties or challenges. We state, that 

this kind of negotiation gives rise to certain challenges and that the negotiation process needs 

additional attention in comparison to national negotiations. Moreover, we argue that it is poss-

ible to develop certain guidelines that should be taken into consideration by the Swedish ne-

gotiator before entering the negotiating process with a German counterpart. 

PURPOSE: The purpose of the thesis is to develop general guidelines for Swedish purchas-

ing departments that are going to negotiate with German suppliers.  

METHODOLOGY: The empirical data has been collected through qualitative, semi-

structured interviews with the Swedish Trade Council in Berlin, the German-Swedish Cham-

ber of Commerce, SAAB Aerosystems, Toyota Material Handling Europe, and Scania. All 

interviewees have experience from negotiating with German suppliers. The theoretical data 

has been collected through literature, i.e. books and articles that describe the phenomenon of 

negotiation. 

CONCLUSION: Germans are often considered good negotiating partners by Swedes since 

Germans and Swedes have similar ways of thinking of how negotiation processes should be 

structured and accomplished. However, there are critical moments, which Swedish negotia-

tors should be aware of in order to achieve the best possible outcome of the negotiation. We 

have developed a model in accordance with the material obtained during the interviews with 

the respondents. This model could be used as a guideline for what to take into consideration 

and be aware of before entering a negotiation with a German counterpart. We argue that par-

ticularly important elements are preparation, clarity, respect for time, and being correct. All 
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these elements should be observed with awareness, which should be present throughout the 

whole negotiation process. We assert that the fact that all of our interviewees have expe-

rienced that Germans generally constitute good negotiating parties and that negotiations with 

German suppliers normally are relatively problem-free have two major reasons. Firstly, the 

interviewees are aware of the existing differences between the business cultures, and second-

ly, all companies have long-term relationships with their suppliers. Thirdly, the fact that our 

respondents are in a purchasing position might also have an impact on the generally positive 

outcome of the negotiation.  

KEYWORDS: Negotiation, Germany, Sweden, purchasing, supplier, guidelines, Swedish 

Trade Council, German-Swedish Chamber of Commerce, SAAB Aerosystems, Toyota Ma-

terial Handling Europe, Scania 
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”Sex apart, negotiation is the most common and problematic involvement of one person with 

another, and the two activities are not unrelated.” 

                                        - John Kenneth Galbraith 

1. Inledning 
 

I inledningskapitlet presenteras först en generell bakgrundsdiskussion, följt av en problem-

diskussion innehållande huvudfråga samt underfrågor. Dessa delar leder sedan till uppsat-

sens syfte samt avgränsningar. Slutligen redogörs för uppsatsens disposition, förväntade kun-

skapsbidrag och dess målgrupp .  

 

1.1  Bakgrund 

Bakom ett framgångsrikt samarbete mellan två företag ligger en framgångsrik förhandlings-

process där båda parter upplever en ömsesidig vinning. En väsentlig del av förhandlingslitte-

raturen har fokuserat på relationen mellan västerländska och asiatiska länder, att kunna för-

enkla förhandlingsprocessen och därigenom förbättra förhandlingens resultat. Desto mindre 

forskning har bedrivits om processer mellan två västerländska länder, som enligt den gängse 

uppfattningen är relativt lika varandra. Tyskland är en av Sveriges absolut främsta handels-

partners och är det land som exporterar mest till Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2010) och 

är därigenom en väldigt viktig förhandlingspartner.  

Fokus under denna studie kommer att ligga på företagen i respektive affärskultur. Svenska 

företag ses inte som lika betydelsefulla partners för tyska företag (Statistisches Bundesamt 

Deutschland, 2010), och en misslyckad förhandling får kanske inte fullt så stora konsekvenser 

för det tyska företaget som för det svenska. Det är således av högsta betydelse för det svenska 

företaget att förhandlingen får det bästa möjliga utfallet, för att kunna upprätthålla en stabil 

och positiv relation och kommunikation med det tyska företaget i framtiden.  
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”Svenska företag lyckas sällan i Tyskland. Problemen kan inte skyllas på den dåliga konjunk-

turen. Svenskarna är dåligt pålästa om tysk affärskultur.” 

 

- Affärsvärlden, 25 september 2002 

 

Enligt den gängse uppfattningen är Tyskland och Sverige två relativt likvärdiga länder med 

liknande infrastruktur och affärsmönster. På Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm 

beskriver man även de båda länderna som välutvecklade, västerländska industriländer som 

handlar med resten av världen och har gjort det under en lång tid.  Dock skiljer sig ländernas 

historia markant från varandra. Sverige har sedan länge präglats av folkhemmet och jämlikhet 

och har en historia av långvarig fred, medan Tyskland inte varit ett enat land alltför länge. 

Somliga menar till och med att Tyskland än idag inte är enat utan fortfarande uppdelat i Öst- 

och Västtyskland. Man har i Tyskland erfarit stora kriser, krig och hyperinflation vilket har 

lett till en stark individualism; var och en får klara sig själv medan man i Sverige oftast räknar 

med att fångas av det sociala skyddsnätet som välfärdsstaten Sverige erbjuder. Den historiska 

bakgrunden är en mycket viktig faktor då den är specifik för vardera kultur och ackumulerad 

över en lång tidsperiod, vilken kan påstås förklara ett beteende bättre än vad kulturella dimen-

sioner och index gör (Fang et al., 2004). Dessa faktorer har präglat affärskulturen och mentali-

teten i respektive land och gett upphov till skillnader, vilka man som svensk kanske inte tän-

ker på vid en första anblick.  

Till utseendet är vi lika, våra språk liknar varandra och i respektive språk finns låneord från 

det andra. Likheterna samt det korta geografiska avståndet har lett till uppfattningen att det 

inte föreligger några potentiella utmaningar och svårigheter i förhandlingsprocesser. Johanson 

& Vahlne (1977) beskriver i sin studie om den så kallade Uppsalamodellen begreppet psychic 

distance eller psykiskt avstånd. Med psykiskt avstånd menas kulturellt och/eller geografiskt 

avstånd och man menar i studien att företag ofta initialt väljer att exportera till länder med 

kort psykiskt avstånd. Denna studie behandlar alltså internationaliseringsprocesser och inte 

förhandling men vi hävdar att kärnan i handlingarna är densamma; man väljer ofta att in-

teragera med länder kulturellt och eller geografiskt nära sitt eget land i tron om att det andra 

landet är likt det egna.  

Människor som sätts i situationer där de förväntas interagera och förhandla med parter från 

andra kulturer är ofta väl förberedda inför det faktum att det existerar kulturella skillnader. 

Man är vanligtvis beredd på synliga olikheter som till exempel i traditioner, etikett eller gäst-
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frihet, men man har mindre lyhördhet för mer abstrakta skillnader, som till exempel gruppdy-

namik eller problemlösning (Meyer, 1993). Med andra ord, letar man efter stora påtagliga 

skillnader som är annorlunda än i hemkulturen riskerar man att missa de små verbala, icke-

verbala och beteendemässiga signaler som konstant sänds ut från omgivningen. I undersök-

ningar där de tillfrågade förväntades uppge till vilken grad kulturella skillnader ansågs före-

ligga mellan hemkulturen och en annan kultur visade det sig att man i respektive kultur hade 

olika uppfattning om hur stora skillnader som förelåg, samt vilka de var. I den ena kulturen 

uppfattades till exempel att skillnaderna i ländernas företagskultur var väldigt stora, medan 

man i den andra kulturen upplevde skillnaderna som väldigt små (Fang et al., 2004).  

 

1.2  Problemdiskussion 

Tidigare studier tyder på att det finns en omedvetenhet gällande länders olikheter när de ligger 

väldigt nära varandra geografiskt (se t.ex. Fang et al., 2004) och/eller kulturellt (se t.ex. Fen-

wick et al., 2003). Både den geografiska och den kulturella närheten länderna emellan leder 

till en minskad medvetenhet om de utmaningar som faktiskt förekommer i en förhandlingssi-

tuation. Ett exempel på detta är fusionen av svenska Telia och norska Telenor, som upphörde i 

december 1999 efter endast två månaders samarbete. Studier tyder på att sammanslagningen 

inte fungerade på grund av brist på tillit, underskattande av kulturella skillnader samt historis-

ka faktorer (Fang et al., 2004).  

Vid en förhandling med ett asiatiskt land är båda parter medvetna om potentiella faror och 

svårigheter, och kan på egen hand studera de handböcker som finns inom området asiatisk-

västerländsk förhandling. Något likvärdigt finns knappast att tillgå vid en svensk-tysk för-

handling om inte kontakten sker via Tysk-Svenska Handelskammaren eller Exportrådet och 

det finns således en kunskapslucka, som skulle kunna åtgärdas med hjälp av relevant och 

lättillgänglig information om möjliga utmaningar. Det är alltså ett problem att man i Sverige 

inte är medveten om dessa utmaningar även fast man handlar med Tyskland så pass frekvent. 

Vi tror att vi under arbetets gång kommer att stöta på problem i förhandlingar gällande orga-

nisationsstruktur, makt, titlar, kommunikation med mera. Förhandlingar skulle förmodligen 

kunna få bättre utfall om de medverkande i förhandlingen skulle vara medvetna om potentiel-

la svårigheter och samtidigt veta hur man kan undvika eller övervinna dessa. För detta krävs 

riktlinjer för de som inte har någon erfarenhet av svensk-tysk förhandling och de som efter-
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strävar ett bättre ömsesidigt resultat av förhandlingen. Vi hävdar att en sådan är nödvändig för 

att kunna förbättra förhandlingsprocessen och utfallet av den.  

 

1.3  Frågeställning 

Den huvudsakliga frågeställningen blir således: 

- Vilka generella riktlinjer kan utformas inför en svensk-tysk förhandling? 

Frågeställningen ovan kommer att besvaras med hjälp av följande underfrågor: 

- Vilka potentiella utmaningar föreligger i en svensk-tysk förhandling? 

- Vari ligger skillnader och likheter i förhandlingsprocessen? 

 

1.4  Syfte 

Uppsatsens syfte är att utveckla generella riktlinjer inför förhandlingar för svenska inköpsav-

delningar som kommer att förhandla med tyska leverantörer.  

 

1.5  Avgränsning 

Eftersom området inom internationella förhandlingar är stort och brett har vi valt att göra någ-

ra avgränsningar i vår uppsats. Begreppet förhandling har fler betydelser än vad man vid en 

första anblick anar. Förhandlingar sker varje dag; i hemmet, i arbetslivet och i skolan (Fisher, 

Ury & Patton, 1992). Hendon, Hendon & Herbig (1996) förklarar ordet förhandling på 

följande sätt:”Negotiation is the process by which at least two parties try to reach an agree-

ment on matters of mutual interest” (s. ix). Denna benämning tyder på att begreppet förhand-

ling är mycket brett och att det finns skäl att avgränsa det i denna uppsats. Med förhandling 

förstås här affärsförhandling gällande en köp- och säljrelation. Begreppet är i denna uppsats 

inte synonymt med köpslående, där parterna är mer konkurrensinriktade. Situationer gällande 

köpslående präglas snarare av en önskad win-lose-situation medan den förhandling som be-

handlas i vår studie enligt Ghauri (2003) kännetecknas av att alla parter kan avsluta förhand-

lingen med samma eller likvärdiga resultat. Ett alternativ till personlig förhandling på plats är 

en elektronisk synkroniserad förhandling via till exempel telefon eller webbaserade mötes-

program (Stuhlmacher & Citera, 2005). Denna art av förhandling kommer inte att behandlas i 
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uppsatsen utan med begreppet förhandling i uppsatsen menas endast den typ av direkt för-

handling som sker när samtliga förhandlingsdeltagare är närvarande fysiskt.  

Då även tiden och resurserna är begränsade är uppsatsen avgränsad till internationella för-

handlingsprocesser mellan enbart svenska inköpsavdelningar och tyska leverantörer i tillverk-

ningsindustrin. Vi har även valt att intervjua två generella parter inom förhandlingsområdet 

som har övergripande kunskaper inom detta område och som tillför en mer objektiv empiri till 

vår studie. Vår uppsats är även avgränsad såtillvida att den är skriven ur ett svenskt perspek-

tiv. Då den riktar sig mot svenska företag har den av naturliga skäl skrivits på svenska. Studi-

en kommer endast att omfatta de svenska företagens affärskultur och deras upplevelser samt 

erfarenheter i förhandlingar med tyska leverantörer. Uppsats kommer inte heller att beskriva 

någon av de empiriska källornas enskilda taktik under förhandling och inte heller tas upp som 

en del i vår referensram. Fokus kommer att ligga på mer generell data om potentiella utma-

ningar som våra källor erfarit i förhandlingssituationer med tyska leverantörer.  

Vårt urval motiveras av att tillverkningsindustrin är en mycket viktig industri i både Sverige 

och Tyskland. Tyskland är, som tidigare nämndes, en av Sveriges absolut största handelspart-

ner och det faktum att samtliga författare till studien har en relation till Tyskland och har till-

bringat längre perioder där har även påverkat valet av studie. 

Vi är medvetna om att man är tvungen att använda sig av ett stereotypt och schablonmässigt 

tänkande om respektive land och dess förhandlingar för att kunna påstå att denna uppsats 

kommer att leda till en strategisk modell, dock hävdar vi att man är tvungen att schablonisera 

för att över huvudtaget kunna urskilja eventuella olikheter och likheter i ländernas affärsför-

handlingar.  

 

1.6  Förväntat kunskapsbidrag och målgrupp 

Studien per se är inget nytt fenomen, liknande forskning har bedrivits länge. Dock tillför den-

na studie den tidigare forskningen någonting, såtillvida att den behandlar två länder som till-

sammans inte väckt någon större uppmärksamhet i förhandlingssammanhang tidigare. Studi-

ens resultat kommer att vara användbart för svenska företag som bedriver handel med tyska 

företag och som skulle vilja ha mer insikt i förhandlingsprocessen och de utmaningar som kan 

föreligga.  
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Uppsatsen kan också fungera som handledning för organisationer som nyligen etablerat sig på 

den tyska marknaden, och som kommer befinna sig i en förhandlingssituation och snabbt be-

höver information i form av en jämförelse mellan de två länder som är aktuella. Därutöver 

kommer studien att bidra till att vår egen kunskap ökar samt till en ökad medvetenhet bland 

företagare om de tänkbara utmaningarna som kan uppkomma i svensk-tysk förhandling. Upp-

satsen kan naturligtvis även vara till fördel för de som helt enkelt finner detta område intres-

sant. Den framtagna teoretiska modellen kan vara till hjälp inför, under och efter en svensk-

tysk förhandling.  

 

1.7  Disposition 

I inledningskapitlet diskuteras kort bakgrunden till ämnet samt den bakomliggande problem-

diskussionen. Vidare presenteras vår huvudfråga med tillhörande underfrågor som har för 

avsikt att besvara den övergripande frågan. Därefter introduceras syftet med uppsatsen för 

första gången samt de avgränsningar vi valt att göra för att fokusera uppsatsen inom vissa 

ramar. I det inledande kapitlet beskrivs även det förväntade kunskapsbidraget samt vilken 

målgrupp studien riktar sig till. 

I metoden presenteras vårt angreppssätt och praktiska genomförande. Vidare har vi även här 

gett oss själva utrymme för att kritiskt kunna granska vår text, metod samt den litteratur vi 

använt oss av. Här ges även en kort presentation om de fem empiriska källor vi intervjuat till 

vår uppsats. 

I referensramen redogörs i början kort för de val av litteratur och författare vi kommit att an-

vända oss av. Dessutom beskrivs de begrepp och teorier som ligger till grund för det kom-

mande analyskapitlet. Den verklighet vi undersökt genom våra semistrukturerade intervjuer 

presenteras i empirikapitlet i form av en löpande text som beskriver förhandlingsprocessen 

och de utmaningar, men även de mer problemfria situationer, som våra respondenter upplevt 

under förhandlingar med tyskar. I analyskapitlet kopplas sedan teori och empiri samman och 

vi försöker här att finna mönster samt utveckla riktlinjer för svenska inköpsavdelningar som 

förhandlar med tyska leverantörer. 

Slutsatsdiskussionen besvarar avslutningsvis vår huvudfråga och knyter an till det ursprungli-

ga syftet. 
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Dispositionen visas i figur 1 nedan där även kopplingarna mellan empiri, teori och analys ut-

märks. Pilen från slutsatsen innebär att vi kommer att besvara huvudfrågeställningen i detta 

kapitel som avslutning. Uppsatsens inledning skrivs ur ett bredare perspektiv som senare ge-

nom arbetets gång smalnar av och mynnar ut i analys och slutsats. Detta illustreras av de av-

smalnande pilarna från underfrågorna till slutsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1 Studiens disposition 

Vilka generella riktlinje kan utformas inför en svensk-tysk förhandling? 

 

Vilka potentiella 

utmaningar före-

ligger i svensk-tysk 

förhandling? 

 Vari ligger skill-

nader och likheter i 

förhandlingspro-

cessen? 

Referensram 

Förklaring av förhandlingsproces-

sen och påverkande teoretiska 

faktorer 

 

Empiri 

Presentation av de empiriska undersökningarna genomför-

da på Exportrådet, Tysk-Svenska Handelskammaren, 

SAAB Aerosystems, Toyota Material Handling Europe 
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Analys 
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2. Metod 
 

 

I detta kapitel syftar vi till att redogöra för vårt tillvägagångssätt under arbetets gång. Syftet 

är även att ge läsaren en förståelse för hur vi resonerat och vilket vetenskapligt synsätt vi valt 

att basera uppsatsen på. Detta för att kunna ge läsaren en så rättvisande bild som möjligt när 

denne granskar vårt arbete. 

 

 

2.1 Angreppssätt 

Då vi samtliga studerar ekonomi med tysk inriktning så fanns ett intresse för de olika länder-

nas affärskultur redan innan syfte och problemställning formulerades. Samtliga författare har 

dessutom kunskap inom området från tidigare kurser på universitetet och vi hade därigenom 

redan innan tillgodogjort oss litteratur samt vetenskapliga artiklar som behandlar internatio-

nella förhandlingar.  

Vi som författare har valt att utgå från ett hermaneutiskt synsätt; att tolka och försöka förstå 

de sociala samhällsfenomen som vi under arbetes gång stöter på och läser om (Gilje & Gri-

men, 1992). Vi har därför utgått från att våra empiriska undersökningar även de har präglats 

av människor med olika verklighetsuppfattningar, som kan ha kommit att färga vårt resultat. 

Det positivistiska synsättet uteslöt vi helt i och med att det bygger på att företeelserna ska ses 

som någon slags fenomenalism och kunna bekräftas av sinnena som  riktig kunskap, samt att 

vetenskapen är helt objektiv (Bryman & Bell, 2005). Vi har genom hela processen varit med-

vetna om att uppsatsen inte kommer bli helt objektiv, då vi själva har erfarenheter och kun-

skaper med oss som kan komma att speglas i vårt tillvägagångssätt och resultat.   

Eriksson och Wiederheim-Paul (1999) menar att verkligheten är en social konstruktion och 

därför beroende av vem som studerar den. Vi har varit väl medvetna om att vår verklighets-

uppfattning till stor del har påverkat vårt val av ämne, empiriskt material, metod, källkritik 

med mera. Önskan om en helt objektivt skriven uppsats var därför svår att uppnå. 

Vår uppsats är en kvalitativ studie med fokus på och tolkning av ord snarare än siffror, vilket 

en kvantitativ studie innebär. Det som även karaktäriserar en kvalitativ studie är det induktiva 
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angreppssättet, tolkningsinriktningen samt den ontologiska ståndpunkten att sociala egenska-

per är resultatet av ett samspel mellan individer och inte av företeelser som finns ”där ute” 

(Bryman & Bell, 2005). 

Induktion syftar till att generera ny teori, medan deduktion utgår från teorin för att testa hypo-

teser efter någon form av datainsamling. Vi har följt en slags medelväg när det kommer till 

induktivt respektive deduktivt synsätt, då vi kände att vi behövde en referensram innan vi på-

började de empiriska undersökningarna. Denna gyllene medelväg där man rör sig mellan teori 

och empiri beskrivs av Johansson Lindfors (1993) och är den slutledningsmetod som vi ansåg 

passade vår studie bäst då vi ständigt rört oss fram och tillbaka mellan teori och empiri. Vi har 

genom arbetets gång sökt förståelse i teorin och parallellt genomfört de intervjuer som utgör 

vår empiriska undersökning, vilket hela tiden har bidragit till att öka vår förståelse för ämnet.  

Efter insamlingen av det empiriska materialet analyserade vi det vi ansåg vara väsentligt för 

denna studie och försökte finna relevant litteratur att ta med för att senare kunna knyta sam-

man dessa två delar i vad som kom att bli vårt analyskapitel. 

”I idealsituationen tar forskaren med utgångspunkt från sin kunskapssyn, ställning till frågan 

om induktion eller deduktion. Men i praktiken vet vi att så sällan är fallet /…/ Den gyllene 

medelvägen eller en slags växelverkan mellan teori och empiri blir därför det övergripande 

angreppssättet i många vetenskapliga arbeten.” 

    - Johansson Lindfors, 1993, sid 59 

 

2.2 Praktiskt genomförande 

Vi har genomfört fem intervjuer, varav en gjordes via telefon och de övriga genom personliga 

intervjuer på respektive intervjupersons arbetsplats. Bryman och Bell (2005) menar att det är 

viktigt att hitta ett lugnt och avskilt utrymme där man kan genomföra intervjun och detta har 

fungerat bra i samtliga fall, vi har inte blivit störda någon gång under intervjuerna och inspel-

ningen med diktafonen har fortlöpt utan problem. I vissa fall har intervjuerna genomförts på 

intervjupersonens kontor och i andra fall i ett avskilt konferensrum. En av intervjuerna 

genomfördes med fyra intervjupersoner samtidigt, vilket vi från början trodde skulle kunna 

leda till att de påverkade varandras svar. Dock upplevde vi att intervjun genomfördes på så 

sätt att de istället gjorde varandra uppmärksamma på de olika erfarenheter som respektive 
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intervjuperson hade, och att utfallet därigenom blev bredare än vad det kanske skulle blivit 

om vi istället intervjuat en person i taget. 

Innan vår första kontakt med intervjupersonerna satte vi oss ner för att komma fram till vilka 

organisationer vi ansåg intressanta för vår studie, se motivering i urvalsdiskussionen. Vi kon-

taktade först respektive organisation för att presentera syftet med vår uppsats och för att 

komma i kontakt med någon som skulle kunna vara intresserad av att ställa upp på en intervju. 

Samtliga av dessa kunde ställa upp på en intervju och vi mailade därefter ut en intervjuguide 

samt övergripande syfte med vår uppsats till var och en. Detta för att ge dem en möjlighet att 

känna sig någorlunda förberedda inför intervjun. Intervjuguiden täckte de områden vi var in-

tresserade av, men för att frågorna skulle besvaras utifrån intervjupersonernas perspektiv, vil-

ket Bryman och Bell (2005) menar är viktigt, var intervjuguiden inte utformad med några 

specifika detaljer utan snarare formulerat i mer generella termer. Dock såg vi till att försöka få 

svar på de frågor vi hade utan att ställa ledande frågor som skulle ha kunnat påverka intervju-

personens svar. Då vi samtliga redan studerat området affärskultur med ett svensk-tyskt per-

spektiv, tog vi fasta på vissa teorier för att kunna ha en liknande diskussion med alla intervju-

personer. Relativt snabbt upptäckte vi vilka av dessa faktorer som var återkommande och som 

respondenterna hade mycket att berätta om. Vi valde då att fokusera på dessa faktorer, vilka 

belyses i teori- och empirikapitlet.  

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att kunna vara flexibla och ge inter-

vjupersonen en möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter och kanske fokusera mer på 

någonting speciellt som just denne upplevt. Bryman och Bell (2005) menar att det vid kvalita-

tiva intervjuer är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, vilket vårt empirikapitel 

bevisar att de olika intervjuerna gjort. Respondenterna har fokuserat på olika saker i en del 

fall och berättat mer ingående om vissa saker, medan de utelämnat teman som andra tagit upp. 

Deras olika bakgrund och position i arbetslivet har naturligtvis påverkat deras fokus under 

intervjun och är något som vi beaktat när vi analyserat deras svar. I alla fall utom ett genom-

fördes intervjuerna på svenska. Anledningen till att den sista intervjun genomfördes på eng-

elska var för att en av intervjupersonerna endast talade tyska och engelska. Koncernspråket 

inom organisationen är engelska och det föll sig därför naturligt att hålla intervjun på detta 

språk.   

Intervjuerna tog mellan 20 och 60 minuter och spelades in för att vi sedan skulle kunna lyssna 

på dem igen och kunna transkribera dem till en text. Detta underlättade vårt arbete avsevärt då 
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vi märkte hur fort man glömde detaljer kring intervjun. Den första intervjun genomfördes per 

telefon på grund av det geografiska avståndet. Samtalet spelades dock in för att samtliga i 

gruppen skulle ha möjlighet att höra intervjun. Precis som Bryman och Bell (2005) skriver så 

har dock telefonintervjuer vissa svagheter i och med att vi som intervjuare inte hade möjlighet 

att se och tolka intervjupersonens kroppsspråk. Möjligheten att träffa respondenterna i ett per-

sonligt möte gav oss fördelen att lättare kunna skapa en öppen relation och uppfatta intervju-

personernas kroppsspråk så som nickningar, förtydligande gester och leenden. I de övriga 

intervjuerna hade även alla författarna chansen att ställa frågor till intervjupersonen, vilket 

inte blev fallet i telefonintervjun. 

När alla intervjuer transkriberats lästes texterna om igen för att försöka hitta något slags 

mönster mellan intervjupersonerna samt koppling till teorin vi läst. Vi valde att skriva ihop 

resultatet från våra intervjuer i en löpande text i empirikapitlet. På detta sätt ville vi ge läsaren 

en bättre överblick över vad respektive intervjuperson berättat om samma del i förhandlings-

processen istället för att dela upp kapitlet efter varje organisation.  

Innehållet i intervjuerna skiljde sig avsevärt åt i en del avseenden. Detta tror vi kan ha att göra 

med att man på företagen inte gärna delar med sig av sina interna strategier och tankar om 

förhandlingar medan våra källor på Exportrådet och Handelskammaren har som del i sitt dag-

liga arbete att se och tolka skillnader länderna emellan för att på så sätt hjälpa företag att lyck-

as i sitt internationella arbete. En annan aspekt som bör vägas in är det faktum att responden-

terna varit olika många vid deltagandet av intervjuerna. Det skulle kunna vara så att de som 

intervjuats i grupp vågat berätta mer allt eftersom de lyssnat på vad deras kolleger haft att 

säga, medan de som intervjuats enskilt kanske inte vågat dela med sig lika mycket av sina 

tankar och åsikter.  

 

2.3 Urvalsdiskussion 

På begäran av vissa respondenter har vi i vårt empirikapitel valt att inte nämna någon vid 

namn, utan endast organisation. Vi har dock redogjort lite för de olika bakgrunder och yrkes-

roller som våra intervjupersoner har, för att på så sätt ge läsaren en möjlighet att själv kunna 

värdera deras svar.  

För att få en djupare förståelse för ämnet valde vi att intervjua personer som besitter någon 

slags specifik erfarenhet i förhandlingar inom tillverkningsindustrin, samt personer som har 
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kunskap om affärskulturerna generellt sett och därigenom ser förhandlingar ur ett annat per-

spektiv. På de olika inköpsavdelningarna intervjuade vi i ett fall den person vi själva kontaktat 

som i sin tur informerat några kollegor som även de deltog vid intervjun. I de två övriga fallen 

kontaktades inköpscheferna som i sin tur vidarebefordrade oss till sina kollegor på respektive 

inköpsavdelning. Gällande våra kontakter på de två generella källorna sökte vi någon med 

erfarenhet inom just förhandlingsområdet.  

För att få en så trovärdig bild som möjligt av de empiriska utfallen valde vi att undersöka för-

handlingsmönster i inköpssituationer på tre stora företag inom tillverkningsindustrin. Vi ansåg 

det rimligt att välja dessa tre företag då syftet med vår uppsats är att utveckla generella riktlin-

jer i förhandlingssituationer mellan svenska inköpsavdelningar och tyska leverantörer. Dessa 

tre företag är väletablerade på marknaden och har stor erfarenhet av internationell handel, 

vilket vi ansåg lämpligt vid denna typ av studie. Vi hade en uppfattning att samtliga företag 

gärna samarbetar med studenter. Då vi även hade begränsade resurser i form av tid och pengar 

passade det bra att kontakta företag som låg geografiskt nära. 

Vi ville även bredda vår empiri med intervjuer från människor som har erfarenhet av tysk-

svensk affärskultur generellt sett och inte enbart av förhandlingar i inköpssituationer. Där föll 

vårt val av organisationer på Exportrådet och Tysk-Svenska Handelskammaren då de båda 

dagligen arbetar som en viktig länk mellan företag etablerade i Sverige och Tyskland. 

Då vi intervjuat personer med olika bakgrund, yrkesroller och från organisationer med olika 

struktur så har utfallen skiljt sig åt i många fall. Vi har dock i studien lyckats komma i kontakt 

med personer som vid åtminstone ett flertal tillfällen har befunnit sig i en förhandlingssitua-

tion med tyskar.  

2.3.1 Exportrådet i Berlin 

På Exportrådet i Berlin intervjuades en konsult, vars dagliga arbete till stor del går ut på att 

försöka sälja in svenska företag på den tyska marknaden. Detta har för vår intervjuperson 

även inneburit deltagande i förhandlingar mellan svenska och tyska företag. 

2.3.2 Tysk-Svenska Handelskammaren 

På Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm intervjuade vi avdelningschefen på Business 

Consulting. Hon har bland annat hand om ”market entry” frågor tillsammans med övriga frå-

gor som rör den bilaterala processen. Hon är själv född och uppvuxen i Tyskland med en 

svensk och en tysk förälder och bor sedan 14 år i Sverige, där hon har studerat ekonomi med 
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internationell inriktning, vilket har lett till ett stort intresse för internationella affärskulturer. 

Sedan 10 år tillbaka arbetar hon med denna typ av frågor på daglig basis och är därmed van 

vid att gå in i förhandlingssituationer och föreläser dessutom om tysk och svensk affärskultur. 

2.3.3 SAAB Aerosystems 

På SAAB Aerosystems i Linköping intervjuade vi en purchasing manager. Han arbetar idag 

på en avdelning vars ansvarsområde innefattar strategiska inköp av metalliskt råmaterial, fäst-

element, komposit, kullager med mera. Även om Tyskland inte tillhör ett av de länder från 

vilket de flesta leverantörer kommer har han trots det erfarenhet av förhandlingar med tyskar. 

Intervjupersonen har sedan länge arbetat på SAAB och har avancerat inom organisationen. 

2.3.4 Toyota Material Handling Europe 

På inköpsavdelningen på Toyota Material Handling Europe i Mjölby (hädanefter förkortat 

TMHE) träffade vi en senior buyer. Hon har en akademisk bakgrund som civilingenjör och 

ekonom och har när vi träffar henne arbetat på företaget i tre år. I hennes arbete ingår bland 

annat att förhandla med tyska leverantörer. 

2.3.5 Scania 

Samtliga fyra intervjuade personer på Scania i Södertälje har erfarenhet av förhandlingar med 

tyska leverantörer. En av de deltagande är själv tysk, men arbetar i Södertälje. En annan av de 

deltagande har under ett flertal år varit bosatt och arbetat i Tyskland och har därmed erfaren-

het från bägge perspektiv. De andra två arbetar även de i Södertälje men har flera års erfaren-

het av förhandlingar med tyska leverantörer. Några av dem arbetar med inköp och samtliga 

har akademisk bakgrund som civilingenjörer och/eller ekonomer. 

 

2.4 Metodkritik 

Med följande avsnitt avser vi som författare att kritiskt granska vår studie. Oavsett tillväga-

gångssätt finns det faktorer vi tänkt på och som vi anser kan ha påverkat vårt resultat, vilket vi 

vill informera läsaren om. 

När man bedömer kvaliteten av en kvantitativ studie görs detta utifrån begreppen reliabilitet 

och validitet. Bryman och Bell (2005) diskuterar dock dessa begrepps relevans vid bedömning 

av en kvalitativ studie där mindre vikt läggs vid frågor som rör mätning. De begrepp som an-

ses mer relevanta för vår typ av studie är istället trovärdighet (trustworthiness) och äkthet 
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(authenticity) (Guba & Lincoln, 1994, återgiven i Bryman & Bell 2005).  Trovärdighet består 

av fyra delkriterier, av vilka den första är tillförlitlighet.  

För att öka tillförlitligheten i vårt resultat har vi genomfört en respondentvalidering för att få 

vårt tolkade empiriska kapitel godkänt av respektive intervjuperson. Vi ville därigenom för-

säkra oss om att vi uppfattat deras svar på ett riktigt sätt. Detta gick till på så sätt att vi genom 

mail skickade ut vår tolkning av intervjun till alla respondenter för att ge dem en möjlighet att 

korrigera de eventuella feltolkningar vi gjort.  

På grund av den tidsram som satts ut för denna studie har vi inte kunnat genomföra intervjuer 

om förhandlingar med tyska aktörer. Detta hade naturligtvis gett en rättvisare bild av under-

sökningen och speglat uppfattningar och åsikter från flera perspektiv än endast utifrån det 

svenska. Vad övrigt gäller det tyska perspektivet så bör det poängteras att det i Tyskland råder 

väsentliga regionala skillnader (Gesteland, 1996). Även i Sverige finns det skillnader i kultur, 

beteende och språk beroende på ursprung. Detta är något vi varit medvetna om genom hela 

studien men på grund av begränsade resurser inte tagit hänsyn till.     

Generaliseringsproblemet är ännu en aspekt vi har tagit hänsyn till i vår uppsats. Vi är väl 

medvetna om att vårt urval kan begränsa vår slutsats då urvalsgruppen är relativt liten, vilket 

kanske inte vore fallet i en kvantitativ undersökning med en betydligt större urvalsgrupp. Vår 

slutsats bygger dock på att vi har blivit tvungna att fokusera på stereotyper och dra alla ”över 

en kam”, alltså generalisera människors beteende. Alla är vi individer men för att lyckas 

komma fram till riktlinjer för svenska inköpsavdelningar som förhandlar med tyska leverantö-

rer har vi inte kunnat anpassa oss efter hur olika individer agerar, utan menar att detta är upp 

till var och en som befinner sig i en förhandlingssituation att bedöma den med stereotyperna 

som utgångspunkt. Vår avsikt har inte varit att skriva en lista med exakta rekommendationer 

till förhandlingar eftersom varje situation är unik och bör hanteras utifrån sina egna förutsätt-

ningar.  

Semistrukturerade intervjuer utan något direkt manus kan leda till att en undersökning blir 

svår att replikera (Bryman & Bell, 2005). Skulle samma personer vi intervjuat än en gång bli 

intervjuade skulle alltså deras svar med stor sannolikhet i viss mån skilja sig från de svar vi 

fått i vår första undersökning. Våra intervjuer var semistrukturerade och genomfördes utan 

något direkt manus. Vid den typ av intervju finns även en risk att vi som intervjuare har på-

verkat de svar respondenterna gett även om vi aktivt försökt att undvika detta. Den intervju-

guide vi skickat ut till våra intervjupersoner har i vissa fall ändrats något, då vi sett Tysk-
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Svenska Handelskammaren och Exportrådet som en annan mer generell empirisk källa till 

skillnad från SAAB, TMHE och Scania, vilka samtliga besitter specifik erfarenhet och kun-

skap inom just inköp i tillverkningsindustrin. Intervjuguiden ändrades för Scania eftersom 

intervjun genomfördes på engelska. Då vi var fast beslutna om att inte försöka styra respon-

denterna åt något håll så utformades vår intervjuguide i lite väl generella termer ibland. Detta 

resulterade i att intervjupersonerna ibland uppfattades ha svårt att sätta sig in i ämnet och för-

stå vad vi menade. Därför föll det sig att intervjuguiden till Scania var den mest utvecklade då 

det var den sista intervjun vi genomförde. Vi hade då förstått hur en bättre utvecklad intervju-

guide skrevs. 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) beskriver de tre viktigaste källkritiska kriterierna, 

vilka de hävdar är samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik. Samtidskravet anser vi oss 

ha uppfyllt då samtliga intervjuer blivit inspelade för att kunna lyssnas på igen. Vad gäller 

tendenskritik har vi varit väl medvetna om respektive respondents bakgrund och yrkesroll, 

vilket vi menar är av stor betydelse för de svar de angett under intervjun.  

Som försvar av vårt val av urvalsgrupp menar vi att de tre tillverkande företagen SAAB, Sca-

nia och TMHE samtliga har väl etablerad kontakt med sina respektive leverantörer i utlandet. 

Flera års erfarenhet samt möjlighet till att lära känna varandra ger naturligtvis företagen en 

fördel och minskar risken för att eventuella problem ska dyka upp under förhandlingar och 

därmed också behovet av utvecklade riktlinjer. Vi skulle här återigen vilja upprepa syftet med 

vår uppsats, nämligen att utveckla generella riktlinjer för svenska inköpsavdelningar som för-

handlar med tyska leverantörer. Eventuella motargument till vårt val av urvalsgrupp skulle 

kunna vara att företag med liten erfarenhet av förhandlingar med tyska leverantörer lättare 

speglar de vanligast förekommande potentiella utmaningar som kan förekomma och att rikt-

linjer därmed inte är nödvändigt att utveckla på basen av det material som framkommit ge-

nom intervjuerna med våra empiriska källor. Denna aspekt tog vi i beaktande innan beslut 

gällande urvalsgrupp fattades, men kom slutligen överens om att datainsamlingen från tre 

stora företag med mycket erfarenhet skulle komma att bidra med mer information till vårt 

empirikapitel.  

Då vi intervjuat personer på inköpsavdelningar betyder detta att samtliga vid förhandlingar 

med tyska leverantörer befunnit sig i en köpposition. Detta kan naturligtvis ha påverkat för-

handlingen på det sätt att de tyska leverantörerna anpassar sig efter sin köpares beteende och 

lättare accepterar eventuella olikheter då de är väldigt angelägna om att få sin produkt såld.   
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2.5 Litteraturkritik 

Den litteratur vi har använt oss av kan i vissa fall anses som förlegad och något ålderdomlig. 

Vi har valt att ändå använda oss av denna i vår studie då den ligger till grund för mycket av 

dagens forskning och fortfarande används flitigt på lärosäten runt om i världen. Fram till idag 

har ingen lika omfattande studie gjorts som den av till exempel Hofstede, vilket motiverar vårt 

val att använda oss av hans forskning i vår uppsats. Dock vill vi poängtera att vi är väl med-

vetna om att samhället förändrats i och med den globalisering som skett under de senaste de-

cennierna och att Hofstedes litteratur från 1977 därmed bör läsas kritiskt för att öka graden av 

validitet i uppsatsen. Viktigt att ta i beaktande när man studerar Hofstedes dimensioner är att 

en kultur kan uppfattas som till exempel både feminin och maskulin, beroende på vilket land 

man gör jämförelsen med. När man tvingas kategorisera en kultur enligt en dimension kan det 

för läsaren verka som att en kultur måste vara antingen feminin eller maskulin. Då Hofstede 

kategoriserat en kultur som feminin, är det för läsaren förvirrande att upptäcka att kulturen 

även kan ha maskulina särdrag. Detta uppfattas som motsägelsefullt om läsaren saknar förstå-

else för att en kultur kan ha maskulina inslag trots att den kategoriseras som feminin. 

Gestelands litteratur från 2006 har vi i vissa avseenden uppfattat som en svagare vetenskaplig 

källa. Anledningen till detta skulle kunna vara på grund av översättningen till svenska som 

gjorts. En tolkning från ett språk till ett annat kan ibland få innehållet att framstå annorlunda 

än dess ursprungliga källa och vi har därför läst delar av hans verk med försiktighet och varit 

noga med att ifrågasätta de teorier som vi läst och använt oss av.   

I de fall då författare hänvisat till andra författare har vi i största möjliga mån försökt spåra 

upp den ursprungliga källan. I de fall då detta varit omöjligt har vi varit tydliga med att visa i 

vilket verk vi funnit informationen.  

Samtliga författare har, liksom vi, med stor sannolikhet försökt att hitta utmaningar och pro-

blem inom internationella förhandlingar. De har, precis som vi, tvingats dra generella slutsat-

ser, vilka naturligtvis inte stämmer in på alla fall. Dock hävdar vi att sådana generaliseringar 

är nödvändiga för att lyckas skapa en slags stereotyp mall att kunna utgå från vid analysering-

en av det empiriska materialet.   
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3.  Referensram 
 

 

I följande avsnitt motiveras och presenteras den valda referensramen som sedan skall under-

lätta vid den senare analysen. Den teoretiska ramen skall användas för att förklara och ana-

lysera studiens resultat. Den teori som ligger till grund för den kommande analysen är inte 

helt och hållet baserad på ren förhandlingslitteratur, utan tar även andra aspekter i beaktan-

de som underlättar och förklarar förhandlingsfenomenet på ett djupare plan. 

 

 

3.1  Val av referensram 

Den tillämpade referensramen har valts för att kunna förklara, förstå och analysera de resultat 

som bygger på de intervjuer som genomförts. Med hjälp av relevanta, utvalda teorier och be-

grepp kommer frågeställningen att besvaras och leda till en strategisk modell till förmån för 

svenska företag.  

Definitionen av begreppet förhandling presenterades i avgränsningen i det inledande kapitlet 

och den valda teoretiska ramen fokuserar på denna sorts förhandling, det vill säga affärsför-

handling (se t.ex. Fisher et al., 1992). Ytterligare litteratur beskriver processen i förhandlingen 

då parterna har sitt ursprung i två olika länder (se t.ex. Brett, 2001; Ghauri & Usunier, 2003; 

Gesteland, 2006). Vidare har viss forskning gjorts på förhandlingsprocesser i de nationer som 

står i fokus i denna uppsats (se t.ex. Campbell et. al., 1988; Smith et al., 2003, Fang et al, 

2004), denna litteratur beskriver emellertid endast en part av de två som ingår i uppsatsen, det 

vill säga antingen Tyskland eller Sverige. Dessa olika typer av litteratur kommer att ligga till 

grund för referensramen och hjälper oss att förklara fenomenet internationell förhandling. Hur 

den faktiska integrationen i förhandlingen mellan dessa två parter generellt går till kommer att 

beskrivas och analyseras i empirikapitlet på basen av de intervjuer som genomförts. 

Vidare finns det mycket teori som fokuserar på internationella relationer, kulturella skillnader 

mellan nationer och multikulturellt beteende (se t.ex. Hofstede, 1980; Trompenaars, 1994 

m.fl.). Dessa teorier kommer att underlätta och komplettera analysen om eventuella svårighe-

ter och utmaningar i förhandlingen och ge en fullständig bild av hur den generella förhand-

lingen ser ut.  
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För att avgränsa studien till en rimlig storlek, har vi som ovan nämnts valt att rikta uppsatsen 

mot företag som i dagsläget redan genomför eller kommer att genomföra en förhandling med 

en tysk leverantör. För att kunna systematisera och förstå inköpsprocessen i sig kommer vi 

även att använda oss av inköpslitteratur (se t.ex. Monczka et al., 1998).  

 

3.2  Historia 

Viktigt att nämna i ett tidigt skede är att de två studerade länderna och deras kulturer liknar 

varandra på många punkter, trots att vi i vår studie försöker påvisa viktiga potentiella utma-

ningar och därmed utveckla generella riktlinjer. Förklaringar till varför de två studerade af-

färskulturerna idag ser ut som de gör ligger till stor del i respektive lands historia. Sverige 

utvecklades rekordsnabbt under en tidsperiod på endast ungefär 100 år och gick från att vara 

ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste och mest välutvecklade (Phillips-

Martinsson, 1992). Tyskland har länge ansetts vara ett exemplariskt land som på kort tid lyck-

ades övervinna förlusterna efter andra världskriget, samtidigt som man utvecklade landet och 

blev ett av världens mest högteknologiska länder innan man återförenade Tyskland 1989, vil-

ket var en extremt viktig milstolpe i landets historia (Hendon et al., 1996). Trots det så har 

länderna även en stor del av historien gemensamt. Hansatiden bidrog till en god handelsrela-

tion mellan länderna och man har sedan dess en positiv inställning till varandra. Redan på 

1100-talet tog sig tyskarna fram i norra Europa och influerade Sverige, vilket än idag ligger 

till grund för Tysklands och Sveriges kulturella likheter (Högselius, 2004). 

 

3.3  Förhandlingsprocessen 

En av de viktigaste uppgifterna som inköpsansvariga har är att förhandla med leverantörer. 

Att förhandla är en viktig del i inköpsprocessen och är en process av formell kommunikation 

då två eller fler parter träffas för att nå överenskommelser (Monczka et al., 1998). För de fles-

ta västerländska länder innebär ett undertecknat kontrakt slutet på förhandlingsprocessen och 

början på en implementeringsfas som baseras på överenskomna klausuler. Detta är emellertid 

inte det sedvanliga synsättet på kontraktsignering i många asiatiska länder, där den gängse 

uppfattningen är att arbetet bara har börjat genom kontraktet (Usunier, 2003). Dock sträcker 

sig interaktionen mellan parterna betydligt längre än så. Ghauri (2003a) listar upp den kom-

pletta förhandlingsprocessen i tre delar; förstadium till förhandling, förhandling samt post-
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förhandling medan Adler (2008) delar in förhandlingen i fem mer specifika områden; förbe-

redelse, relationsbildande, utbyte av information, utbyte av förslag som passar båda parter 

samt val av bästa förslag, och slutligen överrenskommelse. Vi har valt att tillämpa Ghauris 

(2003a) kategorisering av förhandlingsprocessen men vi har även använt oss av Adlers (2008) 

indelning för att kunna skapa det vi uppfattar är en förhandlingsprocess.  

Förhandlingsprocessen börjar redan när den första kontakten mellan parterna äger rum och 

man visar att man har ett ömsesidigt intresse av att samarbeta och göra affärer med varandra 

(Ghauri, 2005a). Att förbereda sig juridiskt med hjälp av ombud för att kunna tolka alla klau-

suler i kommande kontrakt kan också vara en god idé. Gesteland menar vidare att den första 

kontakten till den tyska motparten skall ske genom ett brev skrivet på god affärstyska, medan 

andra teoretiker hävdar att engelskan blir ett allt mer accepterat affärsspråk under hela för-

handlingsprocessen (Hendon et al., 1996). Vidare menar Graham (2003) också att dagens fö-

retagsledare och förhandlare inte sällan har erfarenhet av olika språk, kulturer och länder, vil-

ket naturligtvis förenklar den internationella förhandlingsprocessen.  

Både Tyskland och Sverige är enligt Gesteland (2006) tämligen affärsinriktade kulturer, vilket 

underlättar vid den första kontakten. Till skillnad från de som Gesteland kallar relationsinrik-

tade kulturer i exempelvis Asien är det i de affärsinriktade kulturerna helt accepterat att 

främmande företag tar kontakt för ett önskat möte. Gesteland menar att affärsinriktade kultu-

rer är öppna för att komma i kontakt med okända människor och att det sällan är ett problem 

att avtala om ett möte om produkten eller tjänsten är den rätta. Dock kräver köparen naturligt-

vis desto mer information om säljaren och vice versa, ju större den eventuella transaktionen är 

(Gesteland, 2006).  

Viktigt att nämna är även det faktum att en förhandling inte alltid är nödvändig när man talar 

om en köp- och säljsituation. Ibland räcker det med en konkurrensmässig budgivning för att 

avgöra priset på en produkt, och säljare och köpare är tillfreds med detta (Monczka et al., 

1998). Dock är inköpssituationer ofta väldigt komplexa och det är många frågor som man bör 

ta ställning till, speciellt om situationen gäller stora transaktioner eller om den är förknippad 

med stor risk gällande till exempel teknologi (Monczka et al., 1998).  

3.3.1 Planering och förberedelse 

Planering och förberedelse innan förhandlingen är naturligtvis en obestridd faktor som indi-

rekt leder till framgång, oavsett i vilket land förhandlarna har sin bakgrund. Redan på hem-

maplan förefaller förberedelse vara en faktor av stor betydelse för utfallet av förhandlingen 
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och i en internationell förhandling stiger kraven på adekvat teknisk och kulturell planering 

ytterligare (Hendon et al., 1996). Monczka et al. (1998) är av samma åsikt och menar att för-

beredelser inför en internationell förhandling kräver extra planering då den andra parten be-

finner sig i ett annat land, talar ett annat språk och härstammar från en annan kultur. Resor, 

utländska affärsregler, och översättning av material måste naturligtvis tas i beaktande, en pro-

cess som kan vara mycket tidskrävande. Problemen som eventuellt kan uppstå kan komma att 

kräva extra uppmärksamhet i jämförelse med en nationell förhandling (Monczka et al., 1998).  

 Vidare menar Monczka et al. (1998) att en förhandling är en tidskrävande process som ford-

rar omfattande planering och utnyttjande av resurser. Experter menar att planering är det mest 

essentiella stadiet i en förhandling och ungefär 90 procent av förhandlingsprocessen utgörs av 

planering och förberedelser (Monczka et al., 1998). Hendon et al. hävdar att förberedelse inför 

en förhandling inte enbart betyder att vara påläst utan även att vara mentalt och fysiskt förbe-

redd inför den kommande förhandlingen. Tidsskillnader, kulturer, traditioner och vanor kan 

förvirra den mest erfarne förhandlaren (Hendon et al., 1996). Planeringsstadiet inför en för-

handling gällande inköp innebär enligt Monczka et al. (1998) att identifiera vem som ska för-

handla, vilka potentiella problem som kan uppkomma, när och var förhandlingen skall ske 

och hur den skall utföras. Det innebär också att identifiera vilka specifika mål eller resultat 

som skall uppnås samt att ha förståelse för fakta och problem i förhandlingen. Planeringssta-

diet involverar en flerstegsprocess som säkerställer att en inköpare är redo för att förhandla 

med en leverantör och förbereder förhandlaren inför en förhandling. Väl planerade och förbe-

redda förhandlingar har för det mesta bättre utfall än andra och räknas som investeringar sna-

rare än kostnader (Monczka et al., 1998).   

Det finns en korrelation mellan förberedelse och utfall och det har visat sig att erfarna och 

mindre erfarna förhandlare i regel använder lika mycket tid för förberedelse och planering, 

men att skickliga förhandlare förbereder sig mer intensivt än andra innan en förhandling 

(Hendon et al., 1996). Även Adler (2008) poängterar att framgångsrika förhandlare överlag 

inte lägger mer tid på planering och förberedelse av förhandlingen än sina mindre erfarna kol-

leger, utan att de använder och strukturerar tiden till planeringen mer effektivt. Ghauri 

(2003a) är av samma åsikt; en förhandlare kan ha utmärkta förhandlingskunskaper, erfarenhe-

ter och kommunikationsstil, men dessa faktorer kan inte kompensera det faktum att förhand-

lingen är dåligt förberedd. Ghauri menar ytterligare att en kartläggning av de egna och mot-

partens styrkor och svagheter ofta är nödvändig för att kunna vara beredd på hur motparten 

kommer att agera i förhandlingssituationen.  



Utvecklande av generella riktlinjer  Referensram 

21 
 

För att i största möjliga mån vara förberedd skall så mycket relevant information som möjligt 

samlas in och utvärderas innan den faktiska förhandlingssituationen. Följaktligen inkluderar 

förberedelse och planering även steg som att välja förhandlingsstrategi, val av förhandlare 

samt val av eventuell taktik inför den kommande förhandlingen (Hendon et al., 1996). Brett 

(2001) hävdar att erfarna förhandlare överväger en större bredd av alternativ inför förhand-

lingen eftersom ett större antal alternativ ökar möjligheterna till ett önskat utfall i förhandling-

en. En större bredd på vilket pris man som köpare kan tänka sig att köpa produkten för är ock-

så vanligare bland erfarna och framgångsrika förhandlare.  

I Sverige får underordnade ofta stort eget ansvar och deras överordnade litar på dem och frå-

gar dem gärna om råd vid behov (Smith et al., 2003). I Tyskland däremot, är beslutfattandet 

väldigt centraliserat oavsett storleken på organisationen och den generella regeln är att makten 

stannar på toppen (Hendon et al., 1996). Planeringen inför förhandlingen är således beroende 

av den centraliserade styrningen innan beslut kan tas i Tyskland medan det inte är något pro-

blem att ta hjälp av underordnade för att förbättra och effektivisera processen i Sverige. Detta 

kommer att beskrivas mer utförligt under rubriken ”beslutsfattande”.  

3.3.2 Förhandlingssituationen 

Den första frågan gällande den faktiska förhandlingssituationen är naturligtvis vem som ska 

närvara från respektive part och företräda företaget i förhandlingen. Ghauri (2003a) menar att 

en förhandlare som inte är medveten om företaget och syftet med förhandlingen kan åstad-

komma mer skada än nytta i denna. Adler (2008) anser att ju fler förhandlare från respektive 

sida som närvarar, desto bättre kommer utfallet av förhandlingen att bli. Detta trots att det i 

många affärskulturer anses som en onödig utgift att skicka fler förhandlare än bara en på en 

internationell förhandling. Att skicka fler förhandlare är enligt Adler dels en tydlig ickeverbal 

markering – fler närvarande inger mer respekt, och dels ett hjälpmedel för att kunna uppfatta 

både det sagda och det osagda i förhandlingen. En eller flera förhandlare kan då tilldelas upp-

giften att endast observera och iaktta förhandlingen för att identifiera och analysera eventuella 

ickeverbala uttryck. Ett tillvägagångssätt som visat sig vara framgångsrikt är att fastställa en 

fast förhandlingsgrupp som närvarar vid alla förhandlingar om processen blir långdragen. På 

så sätt etableras en mer långvarig kontakt mellan parterna (Ghauri, 2003a).  Det är även klokt 

att på förhand ta reda på hur många och vilka förhandlare motparten kommer att skicka och 

sedan skicka ungefär samma antal förhandlare från sin sida för att ingen part skall känna sig 

underlägsen (Ghauri, 2003a). Vidare påvisar Ghauri vikten av att vara öppen och att ha flera 
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alternativ för att ha en större chans att kunna möta motparten och åstadkomma ömsesidig vin-

ning i förhandlingen.  

Mötesplats 

Gällande förhandlingar av allmän art är den gängse uppfattningen att förhandlingen skall ske 

hemma eller på neutral plats. Att åka till motpartens säte ses ofta som en nackdel inför för-

handlingen. Detta på grund av diverse resekostnader och resebetingad stress för den part som 

tvingas resa till den andra medan den part som får hålla förhandlingen hemma åtnjuter förde-

lar i och med den bibehållna kontroll som sammanhänger med att få förhandla på hemmaplan 

(Monczka et al., 1998; Adler, 2008). Parterna antar ofta att platsen för förhandlingen kommer 

att ha en indirekt inverkan på förhandlingens utfall (Hendon et al., 1996) och att den förhand-

lingspart som får förhandla på hemmaplan kan kontrollera agendan och på så sätt alltid ha ett 

försprång i förhandlingen (Ghauri, 2003a). Därför kan en plats som är neutral för båda parter 

vara en god idé. Många företag som satsar mycket pengar på sina förhandlingar i hopp om att 

åstadkomma bättre utfall väljer ofta att lägga förhandlingen någonstans mellan parternas 

hemvist (Adler, 2008).  

Vid en köp- och säljrelation är dock den allmänna praxisen att säljaren reser till köparens 

hemvist för förhandlingen om det eventuella priset, antalet och så vidare (Hendon et al., 

1996). Vidare hävdar författarna att det inte enbart finns nackdelar med att vara den part som 

reser till motpartens hemvist. Genom besöket får man en inblick i deras verksamhet – perso-

nal, faciliteter och eventuella fabriker – och framförallt erbjuds en chans att tillägna sig kun-

skap om sin motpart och eventuella framtida samarbetspartner (Hendon et al., 1996).   

Språk 

Gesteland (1996) menar att man som en vänlig gest i ett tidigt skede kan fråga tyskarna huru-

vida de tycker att man skall ta med sig en tolk till förhandlingen. Enligt honom är då normal-

fallet att tyskarna menar att det inte behövs, men att de uppskattar det artiga erbjudandet. Ges-

teland påpekar därefter att tyskarna blivit bättre och bättre på engelska och att engelska har 

blivit ett alltmer accepterat arbetsspråk för tyskar i internationella sammanhang.  Dock hävdar 

han att det fortfarande kan vara en fördel att inkludera någon som talar flytande tyska i för-

handlingsteamet. Exportrådet i Sverige (1980, återgiven i Phillips-Martinsson, 1992) genom-

förde en undersökning med 378 små och mellanstora företag, där det framkom att endast 22 

procent av dem som exporterade till tyskspråkiga länder använde engelska som affärsspråk. 

Hendon et al. (1996) påpekar dock att man under de senaste årtiondena avvikit mer och mer 
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från tyskan och övergått till engelska som affärsspråk. Vidare menar Hendon att tyskarna 

överlag talar bra engelska och att det finns stora regionala skillnader i det tyska språket som 

kan ställa till problem om förhandlingen skall genomföras på tyska. Dock hävdas det att en 

relation till den tyska motparten kan bli starkare och mer långvarig om man tar sig tid att 

verkligen lära sig tala bra tyska. Enligt Trompenaars (1994) har både tyskar och skandinaver 

samma syn på tolkar och översättare; en förhandlingsdeltagare lika viktig som alla andra. Vi-

dare är synen i båda affärskulturer att tolken skall vara neutral och opartisk, vilket inte är en 

universal syn på tolkar (Trompenaars, 1994).  

Bortom det talade språket finns naturligtvis också det språk som inte hörs, det ickeverbala 

språket, vilket är en stor del av förhandlingen och de utsända meddelandena och signalerna 

från respektive part. Forskning som gjorts inom området ickeverbal kommunikation visar att 

mer än 75 procent av all kommunikation är ickeverbal (Trompenaars, 1994). Beroende på hur 

explicit eller implicit förhandlarna och deras affärskulturer är i sin kommunikation, kan ande-

len ickeverbalt språk vara större eller mindre än motpartens. Viktigt att tänka på är att olika 

sorters kroppsspråk kan betyda olika saker i olika affärskulturer (Ghauri, 2003b). I västvärl-

den förlitar man sig, enligt Ghauri, dock mer på formella och skrivna dokument än på implicit 

kroppsspråk, medan man i Asien och Mellanöstern lägger mer vikt vid det underförstådda än 

vid det uttalade. Både Tyskland och Sverige är länder i vilka man inte är van vid mycket 

ickeverbal kommunikation. Båda kulturerna ter sig relativt reserverade gentemot andra i jäm-

förelse med till exempel kulturer i Mellanöstern (Gesteland, 1996; Brett, 2001).  

I Tyskland uppskattas en rak och ärlig lågkontextkommunikation (Campbell et al., 1988; Ges-

teland, 1996). Med det menas ett verbalt språk där man uttryckligen säger vad man menar och 

där det inte finns något underliggande budskap i språket. Nordeuropéer föredrar också ett ex-

plicit och direkt språk men kan enligt Gesteland ibland inte vara beredda på tyskarnas abrupta 

önskan att genast sätta igång med affärsförhandlingen. Det faktum att svenskar inte sällan 

uppfattas som tystlåtna, tillbakadragna och försiktiga kan med säkerhet också leda till miss-

förstånd för att svenskarnas försiktighet uppfattas som obeslutsamhet och ovilja för att kom-

municera (Phillips-Martinsson, 1992).  

Tidsaspekten  

Människors syn på tid varierar mellan olika länder. I vissa samhällen är det som inträffat i ett 

tidigare skede av liten betydelse då det anses vara viktigare att fokusera på framtiden. I andra 

länder däremot anses det som tidigare åstadkommits ha större verkan än det som presteras 
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idag (Trompenaars, 1994). Dessa kulturella skillnader har stor inverkan på organisationers 

verksamhet. I Sverige uppfattas tid som något som sker i en rak linje, det vill säga en sekvens 

av olika händelser, detta innebär ett monokroniskt synsätt på tid. I andra kulturer uppfattas tid 

som en rörelse i ett cirkelförlopp, med dåtid och nutid tillsammans med framtida möjligheter, 

vilket innebär en polykronisk tidsuppfattning. Sådana avsevärda skillnader påverkar plane-

ring, strategi och investeringar (Trompenaars, 1994).  

Liksom den svenska är den tyska affärskulturen av monokronisk art, och man ser på tiden 

som sekvenser som efterföljer varandra (Gesteland, 1996). Dock hävdas det inte sällan att 

tyskar överlag uppskattar punktlighet samt har stor respekt för tiden. Gesteland menar att tys-

karna genom att iaktta hur andra respekterar tiden kan få en bedömning om hur resten av af-

färsverksamheten bedrivs – arrogans gentemot tidsplaneringen signalerar opålitlighet. Är man 

en halvtimme sen till förhandlingen är det troligt att man blir en månad försenad med betal-

ningen också. Dock har det hänt fler än en gång att både svenska och tyska förhandlare i ef-

terhand beklagat sig över tidsaspekten i förhandlingar med polykroniska affärskulturer, till 

exempel i Sydostasien, Mellanöstern eller i Latinamerika (Gesteland, 2006). Man blir förvå-

nad över motpartens respektlöshet gentemot tiden samt att motparten avbryter förhandlingen 

med jämna mellanrum för att svara i telefonen eller för att ta emot oanmälda besökare (Geste-

land, 2006).  

Formella och informella affärskulturer 

Gesteland (2006) definierar två olika slags kulturbegrepp som kan komma att påverka en af-

färsuppgörelse av internationell karaktär. Formella kulturer kännetecknas av att vara hierar-

kiskt organiserade med tydliga skillnader i status och makt. En informell kultur tenderar att 

vara av egalitär hållning med mindre skillnader i status och makt vilken värdesätter jämlikhet 

ifråga om status. Dessa begrepp speglar olika affärsstilar då de påverkar människors värde-

ringar och uppfattningar. Motsatta värderingar kan medföra hinder i en förhandlingssituation 

då parter från formella kulturer ibland uppfattar informella kulturer som lite väl öppenhjärtli-

ga. Å andra sidan uppfattar informella parter att formella affärsparter är privata och något 

slutna. Missförstånd av denna art som kan uppstå vid okunskap om kulturer i en internationell 

förhandlingssituation kan undvikas genom att vara medveten om att olika affärsstilar är ett 

resultat av skilda kulturella värderingar snarare än av individuella egenheter.  

I formella kulturer spelar statusskillnader större roll än i informella, att visa respekt är viktigt, 

då ett formellt sätt att tilltala människor är ett sätt att visa respekt i formella kulturer. Skandi-
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naver har ibland svårigheter att göra affärer i länder med utpräglade hierarkier då skandinaver 

härstammar ur egalitär kultur (Gesteland, 2006). Säljare från mer jämlika kulturer vet ibland 

inte hur de ska respektera en person som har en högt uppsatt position med status. Denna per-

son kan uppfatta ett felaktigt tilltalande som en ren förolämpning.  En tysk förhandlare kan 

känna sig otroligt förolämpad i en situation då han blivit tilltalad med sitt förnamn (Adler, 

2008).  

Alla samhällen ger viss uppmärksamhet till personer med högre status, vilket signalerar att 

extra uppmärksamhet skall ges till dessa personer och deras handlingar. Olika samhällen ut-

nämner status till individer på olika sätt.  Då det i några kulturer medges status till personer 

efter deras prestationer medges det i andra efter exempelvis egenskaper såsom kön, ålder, 

klass och utbildning (Trompenaars, 1994). 

Användningen av titlar, visitkort och formella introduktioner kan vara komplex då det skiljer 

sig emellan länder vilken grad av formalitet som är rådande (Trompenaars, 1994). Detta är 

något som kan ha en inverkan på en svensk-tysk förhandling. Tyskarnas preferens för strikta 

hierarkier går inte alltid ihop med svenskarnas platta organisationer och tyskarna kan uppfat-

tas som arroganta och stela, trots att både Sverige och Tyskland egentligen beskrivs som kon-

trollerade och korrekta affärskulturer sett ur ett sydligare perspektiv (Phillips-Martinsson, 

1992; Gesteland, 1996). I Tyskland är titlar av stor betydelse och enligt Gesteland (1996) har 

upp till 40 procent av styrelsemedlemmarna i de hundra största organisationerna i Tyskland en 

doktorsexamen, vilket man gärna påtalar eftersom det allmänna synsättet i Tyskland är att ju 

högre akademisk titel man har, desto mer respekt förtjänar man.  

Vid en jämförelse av de två studerade affärskulturerna med hjälp av Geert Hofstedes kultur-

dimension maktdistans (power distance) så ligger båda affärskulturer under genomsnittet 

(Hofstede, 1977; Adler, 2008). Maktdistansen i en affärskultur mäter enligt Hofstede (2001, 

återgiven i Adler, 2008) till vilken grad medlemmar i en organisation accepterar en ojämn 

fördelning av makt inom organisationen och hur villiga medlemmarna i organisationen är att 

acceptera att deras överordnade har mer makt än vad de själva har. Både den svenska och den 

tyska affärskulturen får alltså ett lägre index än genomsnittet, och räknas därför som kulturer 

med låg maktdistans, dock är Tysklands index något högre än Sveriges. Adler (2008) förkla-

rar att man i länder med låg maktdistans accepterar att överordnade har mer makt än sina un-

derordnade eftersom de sitter på kompetens och ofta har de rätta svaren, inte för att han eller 
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hon enbart är överordnad, vilket är ett kännetecken för affärskulturer med hög maktdistans 

som till exempel Filippinerna, Mexiko och Grekland.  

Beslutsfattande 

En ytterligare viktig aspekt som sammanfaller något med Hofstedes dimension om maktdi-

stans är beslutsfattande, som indirekt påverkas av hur respektive kultur ser på makt och hie-

rarki. Detta bör tas i beaktande vid internationella förhandlingar för att parterna skall kunna 

veta hur motpartens beslutsfattande normalt ser ut. Mönstret för hur beslut fattas inom organi-

sationen korrelerar med hur hierarkin i organisationen fungerar och på så sätt har olika företag 

från olika nationer inte samma syn på vem som har makt att fatta beslut (Ghauri, 2003a). 

Hofstedes (1977) studier om affärskulturer tyder på att kulturer med låg maktdistans upplever 

mindre konflikter i förhandlingar än kulturer med hög maktdistans, detta för att underordnade 

själva kan lösa konflikter på egen hand snarare än att kalla på sina överordnade. Att be sina 

överordnade om hjälp kan ofta leda till att konflikten får ökade proportioner. 

Även det faktum att olika affärskulturer är endera informella eller formella har en inverkan på 

beslutsfattandet (Gesteland, 1996). I Tyskland, som anses vara en mycket formell kultur i 

jämförelse med Sverige, behöver man sannolikt mer tid på sig att fatta ett beslut eftersom man 

ofta måste rådfråga ansvariga chefer innan man fattar ett beslut, samtidigt som man inte sällan 

även konsulterar juridiska ombud vilket kan förlänga beslutsfattandeprocessen ytterligare 

(Gesteland, 1996). Hendon et al. (1996) påvisar liknande forskning, att tyskt beslutsfattande 

överlag är långsamt, men att extremt centraliserat beslutsfattande är vanligare i små till me-

delstora företag snarare än i stora. Svenskt beslutsfattande däremot karaktäriseras ofta av nå-

got som Smith et al. (2003) benämner som social individualism där det ofta är förekommande 

att man som överordnad konsulterar underordnade och låter dem förstå att de är en viktig del 

av processen. Enligt Guillet de Monthoux (1991) så är beslutsfattandet i svensk företagsstyr-

ning resultatet av en grupprocess och att man tas seriöst när man talar oavsett position, och 

man talar å gruppens vägnar snarare än som enskild person. Tidigare studier tyder på att 

svenskarnas ovilja gentemot hierarkier och centraliserat maktutövande har ställt till problem 

och svårigheter för till exempel fransmän, central- och östeuropéer och kineser (Smith et al., 

2003).  

Människor och relationer 

En av Parsons (1951, återgiven i Trompenaars, 1994) fem relationsdimensioner som täcker de 

olika sätt människor handlar med varandra beskriver bland annat individualism och kollekti-
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vism, det vill säga individ kontra grupp. Inom denna dimension diskuteras huruvida männi-

skor betraktar sig själva enbart som individer eller som en del av en grupp. Vidare diskuterar 

Parsons om det är viktigare att lägga vikt på den enskilda individen och dess bidrag till det 

kollektiva eller om det är viktigare att först fokusera på den kollektiva gruppen då den är de-

lad av många individer. De individuella eller kollektiva preferenserna påverkar starkt förhand-

lingar och beslutsfattande. Människor från olika kulturer gör olika val i lämpliga sätt att arbe-

ta, dels att arbeta individuellt då man fattar sina egna beslut och dels i grupp där alla arbetar 

tillsammans och har inflytande i de beslut som fattas. Hofstede (2001, återgiven i Adler, 

2008) hävdar genom sin studie att tyskar generellt är en aning mer kollektivistiska än svens-

kar, men att båda kulturer ligger ungefär på genomsnittet men överlag är individualistiska 

snarare än kollektivistiska. Enligt Bazerman et al. (2000) kännetecknas individualistiska för-

handlare av en vilja att bevara individuella rättigheter medan den kollektivistiska förhandlaren 

snarare strävar efter att bevara och förstärka förhållanden. 

Trompenaars (1994) menar att kollektivt beslutsfattande generellt tar längre tid och ansträng-

ningar genomförs för att vinna över alla för att åstadkomma konsensus. Oftast sker detaljerade 

samråd med alla involverade och genom pressen att komma överens om kollektiva mål åstad-

koms konsensus. Från ett individualistiskt perspektiv effektiviseras tid då nya tillvägagångs-

sätt genomförs enligt planering. Beslutsprocessen i individualistiska kulturer är oftast kort och 

det fattas snabba beslut (Trompenaars, 1994).  

Den absolut största och mest markanta skillnaden vid en jämförelse av de två affärskulturerna 

ligger inom dimensionen maskulinitet kontra femininitet (Hofstede, 1997) eller karriärfram-

gång kontra livskvalitet (Adler, 2008). Eftersom det ursprungligen var Hofstede som utveck-

lade teorierna väljer vi att hädanefter benämna dimensionen som maskulinitet kontra femini-

nitet, vilka behandlar hur olika affärskulturer prioriterar pengar, makt, status och materiella 

ting framför familjeliv, relationer, livskvalitet och omsorg för medmänniskor (Adler, 2008). 

Sverige ligger med ett värde på 5 på sista plats i rankingen över maskulinitet och har följaktli-

gen en mycket feminin affärskultur medan tyskarna ligger över medelvärdet på 51 med ett 

index på 66, vilket är ett av de högsta värdena och den tyska affärskulturen är således mycket 

maskulin (Hofstede, 1997). I en maskulin kultur är det i en större utsträckning accepterat att 

kvinnor inte jobbar utan stannar hemma och man uppskattar att det syns att man tjänar bra för 

det jobb man utför (Adler, 2008). Med en feminin kultur förstås de motsatta värderingarna; 

det finns en allmän förväntan på att kvinnor i Sverige skall arbeta utanför hemmet och båda 

föräldrar har rätt att ta ut föräldraledighet. Könsrollerna är i en maskulin kultur är därmed mer 
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utpräglade än i en feminin kultur. Nordiska företagsledare anses allmänt vara mer feminina 

och mer måna om sina underordnade i sitt ledarskapssätt än företagsledare längre söderut i 

Europa (Smith et al., 2003). Studien som Smith et al. genomförde påvisade även att nordiska, 

och framför allt svenska företagsledare lägger mer vikt vid att de anställda trivs och känner att 

de får komma till tals i organisationen, än vid strukturering av arbetsuppgifter bland de an-

ställda. Detta kan bli förvirrande för en tysk motpart, då man som tidigare nämndes är van vid 

ett mycket centraliserat beslutsfattande och formella arbetsmönster (Gesteland, 1996). Smith 

et al. (2003) menar dock att de svenska företagsledarna karakteriseras av ”formality in a cultu-

re of equality” (s. 499), och deras studie tyder på att svenskar lägger något mer vikt vid for-

mella regler än vad deras skandinaviska grannar gör. Det skandinaviska synsättet på arbetsliv 

och karriär i kombination med familje- och privatliv är således att man arbetar för att kunna 

leva, man lever inte för att arbeta, vilket är synsättet i maskulina kulturer som till exempel 

Tyskland (Hofstede, 2001).  

Både svenska och tyska förhandlare har, som nämndes i avsnittet om tidsuppfattningen i re-

spektive affärskultur, med andra ord stor respekt för tiden. Dock bidrar svenskarnas feminina 

syn på arbetslivet även till att man lägger stor vikt vid att tillbringa tid med familjen (Phillips-

Martinsson, 1992). Detta kan leda till att tyskarna förgäves försöker nå svenskarna under kon-

torstid, men att svenskarna tack vare flextid eller övertid redan har gått hem för dagen för att 

kunna spendera tid hemma eller möjligtvis på landstället (Phillips-Martinsson, 1992).  

Presentation och förhållningssätt 

Enligt Hendon et al. (1996) uppskattar tyskarna en tydlig och detaljerad presentation av mot-

partens förslag eller idéer. Vidare menas att presentation och framförande skall innehålla hi-

storiska fakta såväl som utförlig bakgrundsinformation. Detta stärker kravet ytterligare på 

förberedelse och planering inför förhandlingen som beskrevs tidigare. Gesteland (1996) är av 

liknande åsikt och menar att ett korrekt och något dämpat framförande tilltalar tyska förhand-

lare. I jämförelse med till exempel latinamerikaner är både svenskar och tyskar förhållandevis 

uttryckslösa och använder överlag färre och mindre yviga gester (Gesteland, 1996).  

Som ovan nämndes uppskattas ett detaljerat och utförligt framförande i den tyska affärskultu-

ren, detta för att tyskarna skall kunna försäkra sig om att den de förhandlar med är den absolut 

bästa (Hendon et al., 1996). Gesteland (1996) är av liknande åsikt och menar att man generellt 

skall vara försiktig med att vara alltför personlig och skojfrisk i sitt framförande, inte för att 
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tyskarna saknar humor utan för att man allmänt tycker att humor inte platsar på en seriös för-

handling.  

Tyskarna har i allmänhet en stor kännedom över vem som för tillfället är bäst på marknaden 

och de vet att de har råd att kräva det allra bästa (Hendon et al., 1996). I den situation som 

behandlas i den här studien, är det dock inte tyskarna i egenskap av leverantörer som kan stäl-

la de högsta kraven (Monczka et al., 1998). Som köpare kan svenskarna i sin tur ställa högre 

krav på sina leverantörer.  

Relationsbildande 

Syftet med förhandlingen är ofta ett långvarigt samarbete parterna emellan. Saner (2003) skri-

ver att genom en seriös och positiv upplevelse med en tidigare okänd motpart öppnas vägen 

upp för ett framtida samarbete. Motparten skall i idealfallet naturligtvis uppleva samma sak 

och ställa sig positiv till kooperationen. Ibland fungerar det emellertid inte på ovan nämnda 

sätt utan möjligheten finns att man trots en god relation i övrigt inte kan komma överens på 

grund av intressen som kolliderar. Parterna tvingas då antingen kompromissa eller komma 

överens om vilken sida som skall gagnas (Saner, 2003).  

Synen på och vikten av relationsbildande ser olika ut i olika delar av världen; vissa kulturer 

som till exempel Kina och Indonesien är extremt relationsorienterade och väljer att fokusera 

helt på relationsbildandet innan den faktiska förhandlingen ens kan börja medan andra kultu-

rer föredrar att genomföra förhandlingen utan någon avsikt att bilda en relation till sin motpart 

(Adler, 2008). Hendon et al. (1996) uppvisar liknande forskningsresultat; ju mer långsiktigt 

orienterad kultur man tillhör, desto viktigare är en stabil relation innan förhandlingen ens kan 

börja.  

Enligt Laurents (1983) studie är både den generella svenska och tyska uppfattningen att rela-

tionsbildande får komma i andra hand i ett samarbete, syftet med kooperationen är i första 

hand ett professionellt samarbete, dock ses det inte som någon nackdel att en god relation 

följer efter en lyckad förhandling och ett framgångsrikt samarbete. Gesteland (1996) är av 

liknande åsikt; han menar att tyskar generellt är mycket resultatorienterade och att man inte 

känner något behov av att utveckla en relation till sin förhandlingspartner innan man inleder 

förhandlingen. Detta är synsättet i de flesta västerländska länder medan man i Asien generellt 

fokuserar mer på relationsbildandet under så lång tid som anses nödvändig innan man påbör-

jar förhandlingen (Usunier, 2003). I en av de mest kända böckerna om förhandlingsteknik, 

Fisher och Urys ”Vägen till Ja” (Getting to Yes, 1992) håller författarna hårt på att man skall 
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separera människorna från problemet. Detta är antagligen en mycket kritisk faktor för främst 

västerländska och nordamerikanska förhandlare (Graham, 2003) då dessa som ovan nämnts 

tenderar att vara affärsinriktade snarare än relationsinriktade, och att se människorna bakom 

förhandlingen då kan komma att bli svårt.  

Många köp- och säljrelationer idag är tänkta att bli långvariga och varaktiga. För detta fordras 

ett stort informationsutbyte mellan parterna och detta i sin tur kräver en stor mängd tillit 

(Monczka et al., 1998). Framgångsrika samarbeten kännetecknas inte sällan av långvariga 

kontrakt gällande detaljer såsom leveranser, prismekanismer, riskdelande, relationens varak-

tighet och så vidare (Monczka et al., 1998).  

 

3.3.3 Post-förhandling 

Förhandlingsprocessen är inte slut i och med förhandlingssituationens slut utan fortsätter lö-

pande och mynnar förhoppningsvis ut i en långvarig kontakt och ett varaktigt samarbete.  En-

ligt Ghauri (2003a) är ett bra utfall på en förhandling ett utfall som leder till en framgångsrik 

implementering. Vidare menar Ghauri (2003a) att det inte nödvändigtvis är så att inga kritiska 

moment kvarstår trots att kontraktet är signerat. Inte sällan har det inträffat att ena parten 

missförstått utfallet av förhandling, ofta på grund av bristande språkkunskaper då förhand-

lingen sker på ett annat språk än parternas respektive modersmål. En erfaren förhandlare 

summerar därför dagens förhandling och repeterar överenskommelsen för att kunna vara säker 

på att inga missförstånd föreligger (Ghauri, 2003a). Ghauri hävdar dock att det ibland kan 

vara bättre att inte träffa någon överenskommelse och kontraktssignering överhuvudtaget än 

att komma överens om ett utfall som inte är helt önskvärt för någon av parterna. Monczka et 

al. (1998) vidhåller att ett önskvärt utfall i en inköpsförhandling är att både köpare och säljare 

är tillfredsställda med utgången av förhandlingen och att man inte är främmande för att sam-

arbeta igen och eventuellt att skapa en långvarig relation mellan köpare och säljare. Ett utfall 

där endast en av parterna känner sig tillfreds med resultatet minskar sannolikheten för att par-

terna skall samarbeta igen (Monczka et al., 1998).  
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4. Empiri 
 

 

I detta kapitel kommer resultaten från de empiriska undersökningarna att presenteras. Un-

dersökningarna flätas samman i varandra och följer förhandlingsprocessen. 

 

 

4.1 Relationen Sverige-Tyskland  

Vår intervjuperson på Tysk-Svenska Handelskammaren anser att svenskar och tyskar är väl-

digt kompatibla och att man förstår varandra på ett enkelt sätt. Både Sverige och Tyskland är 

två välutvecklade marknader med ett välutvecklat handelsutbyte, liknande struktur, marknads-

segmentering och fokusområden vilket gör att länderna är förenliga med varandra. Det faktum 

att vi är lika både vad det gäller språk och utseende hävdar vår intervjuperson på Tysk-

Svenska Handelskammaren leder till att många bara går rätt in i en förhandling och inte re-

flekterar över att det finns skillnader som kan komma att påverka en förhandlingssituation. 

Hon menar att inte bara den geografiska, utan även att den mentala och historiska närheten 

vilseleder många och därför bidrar till de problem som kan uppkomma om man inte är med-

veten om dessa.  

Hon menar vidare att ”hårda faktorer” inte är några problem men att möjliga hinder ligger i 

”mjuka faktorer” som måste falla på plats så inte ett projekt fallerar.  Många tar för givet att 

det är samma sak att förhandla med en tysk som  med en svensk. Hon förklarar att medveten-

heten om våra respektive olikheter är väldigt viktig. Hon belyser även vikten av att vara med-

veten om att ingen kultur är rätt eller fel utan bara olika sätt att tänka och uttrycka sig.  

”Man är medveten om skillnaderna om man ska etablera sig i Asien men man är inte det om 

man ska etablera sig i Tyskland, det är jag övertygad om. Det tydliggörs i empiri och bekräf-

tas genom teori” 

- Intervjuperson på Tysk-Svenska Handelskammaren 
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4.2  Den viktiga historian 

Vår intervjuperson på Tysk-Svenska Handelskammaren menar att våra beteenden och värde-

ringar är präglade av våra olika bakgrunder i historien. Historien går långt tillbaka i tiden när 

det gäller handeln mellan Sverige och Tyskland och påverkar än idag hur situationen ser ut, 

berättar hon. Det tyska samhället har länge varit präglat av individualism, vilket präglas av att 

många människor lever på en mindre yta och är otroligt konkurrensutsatta. Sverige är i det 

avseendet ett mindre individualistiskt samhälle, hävdar hon, och har en längre historia som ett 

enat land än vad Tyskland har. Det tyska samhället bygger istället på alla gamla furstendömen 

och regionala förankringar. Detta påverkar inställningen till en förhandling och synen på sig 

själv, berättar hon vidare. Att man i Tyskland har en historia med krig och inflation leder även 

det till en starkare grad av individualism och en tro att den enda man kan förlita sig till är sig 

själv. Det individualistiska synsättet präglar även skolsystemet då man blir bedömd tidigt och 

individuellt, vilket förstärker detta synsätt.  

Med denna bakgrund fokuserar tyskar i en förhandlingssituation väldigt starkt på sig själva 

och kontrollen över situationen då man enbart förlitar sig på sig själv, berättar vår kontakt på 

Tysk-Svenska Handelskammaren. Förlorad kontroll innebär förlorad makt och inom det indi-

vidualistiska synsättet innebär det att någon annan kan komma att ta över positionen. Dessa 

egenskaper, berättar vår respondent vidare, leder till att tyskar under förhandlingar inte öppnar 

upp sig och delar information på samma sätt som en svensk gör. Risken för att bli lurad ökar 

då information sprids och risken för att maktpositionen då förminskas är stor enligt det tyska 

synsättet, menar hon.   

Hon förklarar vidare att det svenska socialistiska synsättet är uppbyggt efter ett öppet och 

gemenskapligt samhälle där information delas fritt och tanken om ett gemensamt beslut är 

dominerande. Svenskar är vana vid att vara offentliga gällande allt från personnummer till 

företagssiffror, vilket skiljer sig från det tyska systemet där många fortfarande anser att identi-

tet och makt inte bör offentliggöras. Detta kan leda till problem redan från början i en för-

handlingsprocess då svensken är väldigt öppen och konsensusorienterad medan tysken är mer 

reserverad och känner av sin motpart först för att försäkra sig om att denna inte kommer luras 

eller ta makt ifrån honom när han väl öppnat sig. Båda vill såklart uppnå resultat men på olika 

sätt, svenskar kan känna sig frustrerade när de under en förhandling inte får något gensvar 

medan tyskar blir misstänksamma över det svenska, öppna tillmötesgåendet och förhandlings-

sättet och ställer sig frågan om det föreligger en dold strategi och konspiratorisk tanke bakom 

det öppna och vänliga beteendet.   
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Den tyska näringslivsstrukturen, berättar hon vidare, bygger på att man i kulturen har ett 

starkt kontrollbehov och anser att information och kunskap är makt. Ett exempel vår intervju-

person pekar på gällande kontrollbehovet är det tyska synsättet på familjeägda företag, vilket 

anses vara värdefullt att arbeta inom, då man själv har kontroll över finanserna och kan på-

verka dessa på ett helt annat sätt än pengar på börsen, vilka anses vara väldigt osäkra. Även 

angående personliga karriärer kan man här se ett mönster då många väljer att stanna i en och 

samma organisation för att arbeta sig uppåt, förklarar hon. Det anses viktigt att vara lojal och 

företaget står den anställde nära i jämförelse med i Sverige där det istället ses som en merit att 

ha provat på olika branscher och företag för att få nya impulser och skaffa sig nya perspektiv. 

Relationen mellan individ och företag är stark i Tyskland och en tysk har i regel svårare att 

särskilja gränsen mellan sig som individ och sig som anställd. Att vara anställd ses som en del 

av identiteten, den roll och position man besitter, vilket leder till att en svensk lätt förolämpar 

en tysk i en förhandlingssituation genom att till exempel skämta om något kring det tyska 

företagets marknad, verksamhet eller produkter. Svensken är mer abstrakt och ser sig som en 

individ, vilken är väl medveten om vilka rättigheter och skyldigheter denne har gentemot fö-

retaget. Vår respondent menar vidare att det är viktigt att i en förhandlingssituation vara med-

veten om de olika synsätten på identitet under en förhandling.  

 

4.3  Förhandlingsprocessen 

Nedan följer intervjupersonernas reflektioner om de olika delarna av förhandlingsprocessen. 

4.3.1 Planering och förberedelse 

Enligt vår intervjuperson på Exportrådet i Berlin är första steget i en förhandling att försöka 

komma i kontakt med den tyska parten för att beskriva vad det handlar om, antingen med en 

konkret skriftlig presentation eller muntligt. Hennes generella uppfattning är att tyskar är mer 

noga med att först förstå syftet med ett möte eller en förhandling innan man tackar ja till att 

delta. 

Vår kontakt på Tysk-Svenska Handelskammaren förklarar att tyskar inför en förhandling har 

en agenda som de följer och att den person de skickar har befogenhet för att ta beslut och som 

de vet att de kan komma vidare med i en förhandling. Detta gör de även delvis för att visa 

respekt för sin motpart som de anser ska ha rätt att veta vad det är som gäller och vad syftet är 

med mötet. Även förberedelser inför ett möte görs väldigt noga och man håller sig strikt till 

agendan under mötet även om det är klart att de har lite öppning, säger hon. Tiderna på den 
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svenska agendan är lite mer av arten ”start och slut” och lite mer generell. Tidsaspekten är 

viktig i Tyskland, förklarar vår kontakt på Tysk-Svenska Handelskammaren vidare, och för 

att effektivisera tidsflödet är det av högsta betydelse att rätt person skickas till ett möte. Vad 

gäller förberedelserna är det ofta personer längre ner i hierarkin som lägger tid på denna, detta 

för att man som tysk chef ska minimera sitt arbete gällande sådant andra lika gärna kan 

genomföra. Alternativkostnaden är för stor för att göra något som inte ligger inom personens 

roll i organisationshierarkin, anser man. I Tyskland respekterar man tiden starkt och man är 

väldigt tidseffektiv, förklarar hon vidare.  

De intervjuade på Scania menar precis som på Tysk-Svenska Handelskammaren att svenska 

och tyska företag definitivt har olika syn på tid. De menar vidare att svenska företag inte har 

samma respekt för tid jämfört med tyska företag. ”Generellt sett är svenskar mer flexibla gäl-

lande att anpassa produktion enligt tidsplan”. Detta har de intervjuade på Scania upplevt gör 

tyska leverantörer mer osäkra jämfört med en situation med en svensk leverantör. Den tyska 

leverantören undrar vad som har hänt och vad som ligger till orsak för förskjutningen. Tyskar 

är mycket mer noggranna med deadlines än till exempel franska leverantörer, menar en av 

respondenterna på Scania.  

Vår kontakt på SAAB förklarar, precis som vår intervjuperson på Tysk-Svenska Handels-

kammaren, att förhandlingsprocessen är strukturerad och att tyskarna noga följer en tidsplan. 

Vår kontaktperson förklarar vidare att man på SAAB inte ändrar strategi efter olika länder 

men känner däremot av situationen ju längre tiden går under en förhandling. Han berättar att 

processen oftast börjar med att SAAB öppnar upp en förfrågan, vilken leverantörerna ges en 

viss tid att besvara. Det första som sker är att sluta juridiska avtal för att undvika att detta le-

der till problem i ett senare skede. 

De intervjuade på Scania menar att man måste förstå att en förhandling inte enbart består utav 

ett möte utan att det är en process som kan sträcka sig över flera veckor eller månader och 

innefatta ett flertal möten. Man kan använda tid som ett verktyg under en förhandling, menar 

de vidare. Ibland måste beslut fattas inom en snar framtid medan i vissa fall beslutsfattande 

kan skjutas upp längre fram i tiden från svensk sida. Detta kan stressa den tyska parten, som 

kanske är tidsbegränsad och ser på tid på ett annat sätt. Dessa olika synsätt på tid är dock nå-

got som båda parterna ofta är medvetna om och kan spela med, berättar en av våra intervju-

personer på Scania.   
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Vår intervjuperson på TMHE tycker inte att man ska bli nervös inför en förhandling bara för 

att det gäller en tysk leverantör, men poängterar att det är viktigt att vara förberedd och försö-

ka förstå vad motparten har för mål med förhandlingen innan den tar vid. Hon menar vidare 

att förberedelser inför en förhandling är a och o och att varje förhandling skiljer sig från situa-

tion till situation. Hon tycker därför att det är svårt att generalisera på denna punkt. Vår kon-

takt på TMHE menar dock på att det är viktigt att vara förberedd och att ställa krav. Hon upp-

lever tyskar vid förhandling som väldigt rättframma men menar att det är olika från person till 

person. 

Respondenterna på Scania anser liksom på TMHE att förberedelser är väldigt viktigt och att 

dessa bör anpassas efter situationen beroende på om det rör förhandlingar gällande nya pro-

dukter eller förhandlingar, som en följd av återkommande affärer. Förberedelser innebär på 

Scania att samla bakgrundsinformation samt tekniska specifikationer. Intervjupersonerna på 

Scania menar även att det är viktigt att göra en bild av vad målet är och på något sätt kvantifi-

era priset, vilket görs på olika sätt beroende på situationen. De menar även att det är viktigt att 

samla information om volym och livscykel för att veta hur länge prissättningarna skall gälla 

samt att komma överens om nästa uppdatering för prisförändring. Tidsaspekten gällande pla-

neringen kan skilja sig åt beroende på förhandlarens erfarenhet och den information denne har 

att bistå från organisationen. De menar också att det är bra att kunna sätta sig in i och förstå 

motpartens perspektiv, vilken information och vilka alternativ de har att röra sig med. Vidare 

menar de att konkurrens avgör tid som läggs ner på förberedelse.  

Vad gäller själva planeringen så är man mer restriktiv i Tyskland med att söka kontakt med en 

framtida eventuell samarbetspartner i jämförelse med Sverige, menar vår respondent på Ex-

portrådet i Berlin. Kontakt söks först då en konkret affär finns som kan leda till ekonomisk 

framgång och inte bara i syfte med att skapa relationer för framtida affärer, får vi förklarat för 

oss. Det tyska synsättet inför en förhandling ställer en hel del krav på planering och förbere-

delser inför ett möte. Hon menar precis som våra kontakter på TMHE och SAAB att det för 

en svensk innebär att man måste vara väl förberedd med en strukturerad agenda och tidsplan, 

samt med en rapport av mötets deltagare och deras positioner. Vår kontakt på Exportrådet 

menar vidare att detta ställer höga krav på de svenska företagen som vill sälja in sig på den 

tyska marknaden.  

Vår respondent på SAAB menar även som vår kontakt på Tysk-Svenska Handelskammaren 

att man måste vara känslig för de olika kulturerna och inte bara ”köra på”.  Man måste även 
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vara påläst när man gå in i förhandlingar med tyskar och ha mycket fakta för att på detta sätt 

kunna bemöta tyskar som är väldigt förberedda. 

Intervjupersonerna på Scania berättar att planering och förberedelse sker på samma sätt då de 

förhandlar med svenska leverantörer som med tyska leverantörer. Man måste göra ett anta-

gande över vad som står på spel, vad man vill åstadkomma och vad man kan bidra med samt 

hur pass stor leverantören är på marknaden och om denne är medveten om sin position. En av 

dem menar att det inte spelar någon roll varifrån den andra parten kommer ifrån, först måste 

man alltid ha informationen tillgänglig.  

”It is figure or fact based, first you have all the information in front of you and then it does 

not matter from which culture the other party comes from”.  

- Intervjuperson på Scania 

En av de intervjuade på Scania förklarar att målen ändras under förhandlingsprocessen och 

kan ta en annan vändning, vilket leder till att målen man hade från början förändras.  

Tyskar är, enligt vår kontakt på Exportrådet, väldigt frågvisa under förhandlingar och vill of-

tast ha svar på alla frågor innan de beslutar sig för att göra en gemensam affär. Hon anser att 

detta också har en koppling med de höga kraven på att man skall vara väl förberedd precis 

som vår kontakt på SAAB påstod, då det gäller att vara garderad med mycket fakta inför för-

handlingen. 

 

4.3.2 Förhandlingssituationen 

Enligt vad vår intervjuperson på TMHE har upplevt fungerar förhandlingar med tyskar bra, 

hon menar att de är ordningsamma även om självklart intressekonflikter kan uppstå mellan 

köpare och säljare. Hon har inte erfarit att det finns specifika utmaningar i en förhandling med 

just tyskar, dock är de mer noggranna med sina titlar, menar hon. Överlag tycker vår respon-

dent att tyskar agerar proffsigt under förhandlingar men drar sig för att generalisera och an-

vända sig av stereotyper. I de fall då det rör sig om förhandling av priser brukar de ibland 

först öppna upp via mail för att inte börja helt från början när de väl ses för att förhandla. 

Även de intervjuade på Scania tycker att tyska företag agerar professionellt och ofta ger ett 

professionellt första och sista intryck.  
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Generellt sett tycker även vår intervjuperson på SAAB liksom intervjupersonen på TMHE att 

svenskar och tyskar är ganska lika på många sätt och vis. Han menar att de liksom svenskar 

inte heller visar känslor, är ganska logiska, punktliga, korrekta och håller vad man kommit 

överens om. När det gäller förhandlingar med engelsmän eller fransmän menar han att man 

inte kan vara lika säker på att överenskommelser följs upp. Även respondenterna på Scania 

har uppfattningen att tyskar alltid levererar och håller vad de lovat. Kommer man överens på 

en fredagseftermiddag att få något levererat till måndag morgon, så löser tyskarna detta me-

dan svenskar skjuter upp det för att undvika att jobba under helgen. 

Det första mötet 

I Sverige öppnar man gärna upp mötet med lite småprat över en kopp kaffe för att sedan gå 

vidare till kärnan, berättar vår respondent på Tysk-Svenska Handelskammaren. I den tyska 

möteskulturen däremot går man direkt på kärnan, det vill säga det väsentliga först och småprat 

efteråt. Tyskar kan här uppfatta svensken som någon som inte riktigt vet vad han eller hon 

vill, då svenskar tar kallpratat i början medan de själva gärna avslutar med det. Tysken känner 

kanske att ”svensken nog inte var så intresserad trots allt, då han inte stannade kvar för att 

kommunicera”. 

En av våra kontakter på Scania informerades innan sin första förhandling om att tyskar an-

vänder titlar väldigt strikt, dock är detta inget han upplevt på lång sikt. Naturligtvis är man 

formell på första mötet men inte efteråt, menar han.  

I början av ett möte pratar parterna i en förhandling med TMHE först om saker som inte hör 

till förhandlingen. Vår kontakt förklarar att diskussionen kan handla om hur affärerna ser ut 

och om resan gått bra. Vidare nämner hon att det är viktigt att inte ta något personligt under 

förhandlingen utan behålla det på en professionell nivå och skilja mellan privatliv och arbete. 

Även direkt efter förhandlingen kallpratas det, berättar hon men hon vill inte generalisera ge-

nom att säga vilken av parterna som tar mest initiativ till småprat innan eller efter en förhand-

ling. Personligen föredrar vår respondent på TMHE att sätta igång förhandlingen ganska snart 

och vara tidseffektiv, men inga större skillnader vill hon påstå sig ha upplevt vad gäller detta 

och kan därför inte svara på om hon upplevt någon part extra fokuserad på att starta igång 

mötet direkt.  

Enligt vår kontakt på SAAB vet tyskarna ofta om sin position och kan nog uppleva svenskar 

som lite naiva ibland, då svenskar är inriktade på att bilda partnerskap mer än en kundrelation. 
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Han menar att tyskar kanske inte är så vana vid detta sätt utan har ett klarare gränssnitt. Han 

berättar om en förhandling med en tysk leverantör, varpå denne sa: 

 ”Vi vet vilken position vi besitter och kan säga nej till allt som ni vill att vi ska göra och som 

vi måste ta extra risk i”     

- Tysk Air frame sales director i förhandling med inköpsavdel-

ningen på SAAB Aerosystems i Linköping 

Förhandlingen drog ut på tiden väldigt mycket, det tog lång tid innan resultat uppnåddes, och 

denna gång blev avtalet inte till SAAB:s fördel. Med under denna förhandling fanns även en 

man som var kontraktsansvarig och endast fyllde denna funktion. Detta är ett tydligt exempel 

på hur noggranna tyskar är gällande vem de skickar och syftet med denna person, säger han 

vidare. 

Intervjupersonerna på Scania menar att de tyska leverantörernas medvetenhet om sin position 

beror på företagskulturen och storleken på företaget. De menar att stora företag är väl med-

vetna om konkurrensen på marknaden.  

Vår kontakt på Exportrådet har själv inte någon erfarenhet av kontrakt och avtal men vet att 

det där föreligger skillnader mellan de båda länderna. Tyskar använder sig gärna av advokater 

för att säkerställa att allt sker på rätt sätt, berättar hon liksom vår kontakt på SAAB. Hon tror 

vidare att svenskar har en lättare syn på kontrakt och avtal. Hon tror att det baseras på långa 

relationer och muntliga överenskommelser istället för skriftliga.  

Formalitet, organisationsstruktur och makt 

Den viktiga graden av formalitet är även något som vår respondent på SAAB stött på och han 

berättar att om han inte känner personerna i fråga börjar han alltid att tilltala denne med efter-

namn och titel, då han är medveten om den formella kulturen i Tyskland. Han menar att man 

måste vara medveten om detta och inte trampa varandra på tårna, vilket kan ge konsekvenser i 

en framtida relation. Många tyskar är dock medvetna om det informella förhållningssätt som 

används i Sverige menar han, men är de inte det kan de lätt bli överraskade över hur informel-

la svenskar är, säger han vidare. Väl vid förhandlingsbordet är tyskarna ganska strikta jämfört 

med engelsmännen som är lite mer lediga i sitt förhållningssätt, tycker vår intervjuperson på 

SAAB. 
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De intervjuade på Scania upplever att man i Tyskland är artigare än i Sverige och att tyskarna 

är mer professionella. De anser sig bli behandlade väldigt väl, och de tyska leverantörerna 

anpassar sig efter hur Scania förhåller sig. Har exempelvis en av Scanias förhandlare inte slips 

på sig under ett möte tar den tyske säljaren av sig sin. Detsamma gäller titlar, om någon part 

använder sig av förnamn följer den andre efter. En av dem minns en situation då de under ett 

möte hade ett informellt tilltalande gentemot varandra och där sedan svensken skickade ett 

väldigt formellt utformat mail, vilket gjorde tysken förvirrad. Detta skulle en svensk inte ha 

reagerat på, menar han. En av dem menar att det är kunden som sätter reglerna.  

En av våra intervjupersoner på Scania säger att man inte vill köpa något från någon som är 

oförskämd, vilket kan ge köparen mer makt. Sett ur ett längre perspektiv väljer Scania sina 

leverantörer men på kort sikt sätter leverantörerna de regler som gäller.  

Tyskar uttrycker sig ganska formellt både verbalt och ickeverbalt, det är en relativt hög grad 

av formalitet, det används frekvent titlar och man känner till varandras positioner inom orga-

nisationen, berättar man både på SAAB och på Exportrådet i Berlin. Vår källa på Exportrådet 

anser att tyskar generellt sett är väldigt välstrukturerade och ordentliga precis som svenskar 

men till en högre grad, samt att man i Tyskland är mer formell.  

Svenska organisationer har ofta platta strukturer och anställda har mer likvärdiga positioner. 

Som tysk kan det vara svårt att urskilja vem som besitter vilket mandat då detta ofta inte är 

formellt formulerat på papper förklarar vår källa på Tysk-Svenska Handelskammaren. Internt 

är man i den svenska organisationen ofta väl medveten om positioner och de olika arbetsbe-

skrivningarna, även om de inte är nedskrivna på papper, menar hon. 

Vår kontaktperson på Tysk-Svenska Handelskammaren menar att det konsensusorienterade 

synsättet i Sverige speglar mötesdeltagandet, då man i Sverige gärna är fler på mötet för att 

gemensamt representera företaget och efteråt tillsammans kunna reflektera över vad som 

sagts. Känslan av att vara ett team är väldigt stark och man är mycket sensibel vad gäller tan-

ken om olika perspektiv och uppfattningar, berättar hon vidare. I Tyskland däremot menar 

hon, är det en person som kanaliserar ut informationen till övriga inom företaget och informa-

tionsflödet är tydligt definierat och mynnar ofta ut i konkreta uppgifter längre ner eller på 

andra positioner i organisationen. Vår kontaktperson menar att Sverige ibland uppfattas som 

”flummigt” när det gäller informationsflöden och man fattar oftast beslut kollektivt, medan 

man i Tyskland kan se tydliga kommunikationsvägar. Man vet tydligt vem som har vilket 
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mandat och vem som skall gå på mötet och kan fatta rätt beslut för att mötet skall ha den spe-

cifika funktionen.  

Vår kontakt på SAAB påstår precis som ovanstående intervjuperson att det råder en väsentlig 

skillnad mellan svenskar och tyskar i en förhandling, gällande gemensamt fattade beslut. 

Svenskar är oftare konsensusorienterade och har pratat ihop sig innan förhandlingen för att 

veta vad det gemensamma målet är. Deltagarna på mötet har även befogenheten att fatta be-

slut. Tyskar däremot, menar han, kanske inte alltid besitter den befogenheten utan kan bara 

fatta beslut till en viss nivå, därefter måste denne hänvisa till sin chef. Han har upplevt att 

Tyskland har en helt annan hierarki än Sverige.  

De intervjuade på Scania berättar om exempel från förhandlingar där skillnader finns mellan 

tyska och svenska företag vad gäller vem som får uttala sig under förhandlingen. Skillnaden 

uppstår under själva mötet då de deltagande från svensk sida förväntas att bidra under för-

handlingen även om de inte besitter den högsta positionen från sitt företag medan de tyska 

representanterna visar en tydlig underordning av sin chef och inte deltar på samma sätt som 

sin svenska motsvarighet. Detta menar de beror på den mycket striktare hierarkin i tyska or-

ganisationer och tyder på en kulturell skillnad.  

Det är viktigt att informationsflödet går rätt väg, menar de på Scania. Om de skulle ha klago-

mål eller vara missnöjda med sin tyska försäljare är det viktigt att denne får reda på det i för-

sta hand och inte dennes chef, då det skulle orsaka svårigheter för försäljaren. 

Vem och Var? 

I Sverige deltar ofta många personer på möten även fast de egentligen inte fyller någon funk-

tion, de har kanske blivit tillfrågade lite hastigt om de vill delta trots att de inte är insatta i 

själva förhandlingen. En sådan situation menar vår respondent på Tysk-Svenska Handels-

kammaren kan leda till konstiga förhållanden, speciellt om tysken inte är medveten om hur 

den svenska möteskulturen fungerar. Tysken kan lätt bli förvirrad då det sitter fem personer 

från den svenska sidan på mötet och han har förväntat sig tre. I det läget vet tysken inte vem 

som är hans ”speaking partner”. Är man som svensk medveten om vilken förvirring detta kan 

ge den tyska parten undviker man självklart det menar hon. Det är viktigt att den tyska parten 

känner sig trygg i en förhandlingssituation, för gör han inte det och kommer från en bakgrund 

med starkt kontrollbehov och dessutom kanske befinner sig på bortaplan, så leder det till att 

han känner sig obekväm. Han kommer då med största sannolikhet inte öppna upp under mötet 

och risken att mötet fallerar blir större.   
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Vår intervjuperson på Exportrådet tycker att man ska infinna sig på plats där köparen befinner 

sig, då säljaren har ett intresse och på något sätt måste visa att man är tillmötesgående. Detta 

kan vara intressant för säljaren då han exempelvis får se lagerhantering och får förklarat för 

sig varför köparen har de leverantörskrav som de har. Det ger också fördel i att träffa fler per-

soner, vilka man kan sälja in sig hos, menar hon vidare. Tyskland är decentraliserat, det vill 

säga det finns ingen naturlig mötespunkt för förhandling i jämförelse med till exempel Frank-

rike där man oftast träffas i Paris. Hon kan dock inte påstå att hon upplevt några skillnader i 

val av förhandlare mellan länderna. Både från Tyskland och från Sverige är det dock väldigt 

mansdominerat, berättar hon. Vad gäller vilken position de deltagande besitter brukar det 

normalt sett vara på samma nivå inom sina respektive organisationer. Tyskar skickar ofta till-

sammans med en teknisk kunnig person eller produktionsansvarig, någon inköpsansvarig som 

kan bedöma kostnadsbilden. Med hänsyn till ålder har hon ingen erfarenhet att det föreligger 

någon skillnad, hon känner dock till ett fall då den svenska parten var betydligt yngre men 

detta påverkade inte förhandlingen på något sätt. 

Hon menar vidare att köparen har en maktfördel i och med att det är denne som beslutar om 

en affär skall genomföras eller inte, detta gäller i bägge riktningar. Tyska företag är oftare 

större än svenska, vilket leder till en ytterligare maktförskjutning som underlättar för tyskar 

att ställa krav på sina leverantörer, berättar vår respondent på Exportrådet. Därefter hävdar 

hon att svenskar inte har många val i den situationen, vill man vara med och vinna affären så 

får man anpassa sig även om kraven är högre än vad man är van vid.  

På SAAB föredrar de att förhandla på hemmaplan men vår kontakt berättar att i de fall då de 

varit utomlands inte skickar en stor grupp. Väldigt tydligt är att tyskar blandar in väldigt 

mycket juridiska texter och att det ofta även deltar en jurist under förhandlingar, vilket försvå-

rar processen för de på SAAB, menar han. Han berättar att han brukar försöka vända situatio-

nen och förklara att det rör en affärsuppgörelse.  Har de en bra prestanda och SAAB är nöjda 

som kunder behövs kanske inte de legala texterna utnyttjas även om de är nödvändiga, menar 

han. Detta blir ett hinder i förhandlingar i och med att svenskar känner att de inte kommer i 

mål, menar han och anser att detta blir väldigt tydligt då amerikanska ägare finns med i bil-

den.   

På TMHE i Mjölby är det vanligt att man ofta är två personer vid en förhandling, vilka till-

sammans planerar tillvägagångssätt och mål inför mötet. Med mål menas deras alternativ till 

en förhandlingslösning, det vill säga deras sämsta respektive bästa tänkbara mål. Man måste 
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även kunna sätta sig in i motpartens önskningar samt ha argument för sitt eget mål. Tyskarna 

skickar oftast en eller två personer, vilka ofta är män, till en förhandling men det kan variera. 

Vår intervjuperson på TMHE anser att det är fördelaktigt om de som deltar under mötet har 

befogenheten att fatta beslut för att effektivisera tiden. Oftast kommer leverantören till Mjölby 

men det händer även att förhandlingen sker på bortaplan. Vår intervjuperson förklarar att hon 

tycker det är viktigt att man har ett personligt möte då man förhandlar. Det underlättar för 

båda parter att ha ett ansikte på sin kontaktperson, menar hon.  

De intervjuade på Scania föredrar att man träffas och förhandlar på hemmaplan liksom övriga 

empiriska källor, de menar att det mer eller mindre är regel i bilindustrin att leverantören be-

söker köparen. I vissa fall reser Scania istället till leverantören för att få en inblick i produk-

tionen och därmed skapa värde för det egna företaget. Oftast deltar endast en inköpare med ett 

stort mandat under förhandlingsmötet men det beror på dennes erfarenhet, ibland får denne 

även stöd av en senior kollega eller av sin chef. Från tysk sida får de då ofta träffa en försälj-

ningsansvarig med begränsad befogenhet. Detta kan ibland leda till att de tyska leverantörerna 

måste lämna förhandlingsrummet för att ringa sin chef för att kunna fatta ett beslut medan den 

anställde på Scania kan fatta relativt stora beslut själv. Detta kan användas som argument för 

att lämna förhandlingsrummet och få en fördel i att störa mötet, det är viktigt att vara medve-

ten om detta som inköpare, menar en av de intervjuade på Scania. Beroende på om Scania vill 

föra förhandlingen vidare till en högre nivå och har problem att nå sina mål kan de ta hjälp av 

en kollega eller en chef för att föra förhandlingen framåt, förklarar en respondent. Detta beror 

dock på hur mycket pengar det rör sig om då det är väldigt tidskrävande att förhandla.    

En av intervjupersonerna på Scania berättar att det är en fråga om företaget, som försäljare 

måste man förhandla internt för att få en uppskattning om vad som kommer att ske vid kund-

besöket. Har denne planerat riktigt kommer han att ha rätt mandat för uppgiften. Om man inte 

kan ta ett beslut under en förhandling kommer man ge ett oseriöst intryck, dock händer detta 

ändå i vissa fall.  

Kommunikation 

Det är engelska de brukar kommunicera på under förhandlingar på SAAB och vår kontakt 

upplever att tyskar och svenskar är väldigt lika språkmässigt. Vad vår kontakt upplevt använ-

der tyskar lite kroppsspråk, däremot kan de ha en arrogant uppsyn om de innehar en viss posi-

tion. Kontaktpersonen på TMHE tycker att det fungerar bra att kommunicera på engelska med 

tyskar under en förhandling. Generellt sett tycker vår kontaktperson vid intervjun att det är 
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bättre att börja med att vara mer formell än att vara för informell vid ett första möte med en 

tysk leverantör.  

På Scania är koncernspråket engelska och det språk som talas med leverantörerna. Tidigare 

talades dock tyska med de tyska leverantörerna men man menar att man på Scania måste an-

passa sig i de fall då man har en tysk kund och se till att man förstår varandra till fullo. De 

menar att det är viktigt att ha en förståelse för den andra partens språk även om man talar eng-

elska. Det kan nämligen vara bra för att ha förståelse för meningsbyggnad och uttryck. 

Vår intervjuperson på Exportrådet anser att man gärna skall prata tyska under en förhandling 

med tyskar men om det i ett senare skede visar sig att motparten kan prata engelska kan det 

istället användas som gemensamt språk. Svenskar och tyskar är lika gällande kroppsspråk 

under förhandlingar och det föreligger inte några väsentliga skillnader som kan innebära miss-

förstånd, berättar hon vidare.  

Till skillnad från vår intervjuperson på Exportrådet i Berlin menar vår kontakt på Tysk-

Svenska Handelskammaren att det oftast talas engelska vid förhandling, vilket i sin tur leder 

till att ingen part har ett naturligt övertag från början. I och med det individualistiska samhäl-

let och kravet att övertyga och hävda sig är tyskar oftast väldigt tvärsäkra på vad de säger, 

vilket kan spegla sig i deras gester. Gesterna blir därmed större och det blir en annan typ av 

ickeverbal kommunikation. Svensken är mycket mer ödmjuk och modest i sitt kroppsspråk 

vilket kan skapa förvirring, menar hon. Vår intervjuperson på Tysk-Svenska Handelskamma-

ren berättar vidare om exempel från större förhandlingar, då publiken ställt en fråga till svens-

ken varpå denne svarat; ”Ja så skulle det kunna vara, det är ju en aspekt. Det måste jag fråga 

min kollega för det är jag inte expert på”. För en tysk anses detta obegripligt då svensken inte 

är övertygande och inte säkerställer kvalitén av sin produkt.  Ur ett tyskt synsätt är detta lik-

värdigt med att erkänna andra produkter som bättre än sina egna.  

Respondenten på Tysk-Svenska Handelskammaren, som är halvtysk själv förklarar att tyskar 

ofta använder sig av en militär terminologi med begrepp som ”strida” och ”kämpa” i samband 

med en förhandling, svenskar å andra sidan använder sig mer av relationsrelaterade termer.  

En av våra intervjupersoner på Scania anser att svenskar är dåliga på att ge negativ feedback 

och inte alls är så öppna och ärliga som man kanske tror. Han menar att svenskar utrycker sig 

med ett ”nja”, vilket betyder att något är dåligt men inte explicit uttalat. I Tyskland skulle 

man istället säga ”det här är inte bra” rakt ut. Detta är skillnader man lär sig allt eftersom 
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man etablerar en relation och när man är medveten om detta förstår man vad den andra parten 

menar.  

 Beslutsprocessen 

Beslutsprocessen skiljer även den sig åt mellan länderna, menar vår kontakt på Tysk-Svenska 

Handelskammaren. Syftet med de flesta mötena från tysk sida är att samla information för att 

slutligen kunna fatta ett välgrundat, riktigt beslut. Informationsflöden tenderar att bli relativt 

tröga i tyska organisationer, då informationen ska bearbetas av rätt person innan den skickas 

vidare för beslut. Intervjupersonen berättar att svenska företag ibland får vänta länge innan 

besked från tysk sida ges, ibland så länge som ett år. Dock är fattade beslut i Tyskland väldigt 

rigida och har beslut om genomförande fattats är alla i organisationen väl medvetna om sina 

respektive uppgifter därefter. Beslutprocessen blir därför lång och statisk men när beslut har 

fattats sätter genomförandet igång direkt. Tidsaxeln gällande beslut ser från svensk sida an-

norlunda ut förklarar hon, då den dels inte är lika lång och dels lite mer förgrenad. I Sverige 

säger man ofta ”okej vi kör på, så förändrar vi beslutet lite allt eftersom och så kommer vi 

fram till resultatet” . Här uppstår ganska ofta missförstånd, då man som svensk under mötet 

upplevt att beslut fattats medan tyskar inte alls håller med om att en överenskommelse kom-

mit till stånd.  Om båda parterna däremot är eniga om att beslut har fattats är tysken oftast 

snabb med att börja genomförandet. Då kan svensken tillhöra den part som inte är lika förbe-

redd inom organisationen och därför inte kan leva upp till tyskens förväntade tempo, berättar 

hon.  

Efter mötet så är svensken av arten ”vi testar, vi kör på det här, det ordnar sig” medan tysken 

vill ha deadlines och tydliga riktlinjer om vad som gäller. Tysken vet till exempel inte hur sa-

ker ”ordnar sig” om han inte vet stegen dit. 

- Intervjuperson på Tysk-Svenska Handelskammaren 

Tyskar vill veta att allt verkligen kommer att fungera innan de sätter igång med ett projekt, 

förklarar vår källa på Exportrådet, liksom kontakten på Handelskammaren. Vår intervjuperson 

på Exportrådet tror att man i Sverige har en mjukare syn på genomförandet och menar att 

problem löses under tidens gång. Detta påverkar starkt förhandlingen, menar hon. 

Mötesintensiteten skiljer sig länderna emellan då svenskar håller möten mer frekvent än vad 

tyskar gör. Sverige har en väldigt extrem möteskultur som är väldigt olik den tyska, vilken 
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alltid förutsätter att det föreligger ett specifikt syfte innan beslut om möte fattas, förklarar vår 

intervjuperson på Tysk-Svenska Handelskammaren.  

Beroende på förhandlingens omfattning kan beslut fattas av antingen den enskilda köparen 

eller i andra fall av någon på en högre nivå, menar en av de intervjuade på Scania.  

Respondenterna på Scania har uppfattningen att svenskar gillar att diskutera mycket och inte 

fatta beslut ”until the bitter end”. De menar vidare att svenskar är väldigt konsensusoriente-

rade och att de för diskussioner även med sin motpart för att kunna se deras reaktion och fatta 

beslut därefter. I vissa fall uppfattar svenskarna att man inte kommit överens och fattat beslut 

om något, medan den tyska parten inte håller med om detta. I dessa fall menar svensken att 

man endast framförde ett potentiellt förslag. En av våra intervjupersoner på Scania menar att 

man bör vara lite försiktig för att undvika sådana situationer och istället sträva efter att ha en 

mer öppen dialog. Detta menar de är en kulturell skillnad. Från ett tyskt perspektiv fattas inga 

beslut preliminärt i slutet av förhandlingen utan istället fattas ett definitivt beslut. Det är olika 

sätt att se på situationen och är man medveten om detta så går situationen ofta att lösa men har 

man ingen erfarenhet kan det bli komplicerat, menar de vidare.  

Precis som vår källa på Tysk-Svenska Handelskammaren menar de på Scania att man i Sveri-

ge har många möten medan tyskar inte har det. De har ett möte, fattar beslut och träffas inte 

förrän de har ny input inför ett nästa möte.  

4.3.3 Post förhandling  

En bra förhandling menar respondenten på SAAB speglar att det finns en vilja från båda par-

ter, ett bra avtal, inget lurendrejeri, samt tillförlitlighet parterna emellan, vilket förutsätter 

kunder som betalar i tid. På detta sätt upplever han att tyskar är bra att förhandla med, de är 

korrekta, snabba på att svara, och meddelar eventuella förändringar. 

Respondenten på Tysk-Svenska Handelskammaren berättar att svenskar har en tendens att 

snabbt försvinna efter mötet, vilket märks extra tydligt på telefon då svensken snabbt lägger 

på luren medan tysken blir väldigt förvånad och gärna hade velat berätta hur ”häftigt han 

tycker det är med älgar”. När någon lägger på luren utan att man avslutat samtalet kan detta 

uppfattas som att få dörren rätt i ansiktet. Svensken däremot är redan i genomförandefasen när 

detta sker. Vår intervjuperson menar att dessa olika typer av tidsdisponering kan vara en typ 

av problem som kan uppkomma.  
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Efter en förhandling vill svensken hålla kontaken och höra av sig till sin tyska motpart utan att 

ny input nödvändigtvis behöver ges. I Tyskland hör man av sig endast då man har något nytt 

att meddela, menar vår respondent på Tysk-Svenska Handelskammaren. Detta menar hon kan 

leda till missförstånd. Svensken förväntar sig någon slags feedback, utan feedback uppfattar 

han det som att motparten inte var intresserad, vilket inte stämmer. Sett från ett tyskt perspek-

tiv kan istället stor förvirring råda efter förhandlingsmötet på grund av det höga deltagaranta-

let från svensk sida samt ovisshet om vem man bör kontakta och vad det fattats beslut om. 

Även här spelar kontrollbehovet och bakgrunden en viktig roll menar hon. Det anses svårt och 

pinsamt att som tysk missuppfatta, vara osäker och ställa frågor om de beslut som fattats.  

Vår intervjuperson på TMHE berättar att hon anser det viktigt att via mail ha överenskommel-

sen skriftligt uttryckt efter ett möte. Vår kontakt berättar att hon uttrycker sig mer formellt i 

mail än hur hon verbalt uttrycker sig under själva förhandlingsmötet, men menar att det skiljer 

sig beroende på vilken person hon tilltalar.  

Vår intervjuperson på Tysk-Svenska Handelskammaren berättar att det vid felaktiga beslut 

vars konsekvenser först uppdagas efter genomförandets start är självklart för svensken att 

avbryta genomförandet i och med att det yttre förhållandet har ändrats. ”Vi kommer här tillba-

ka till kontrollbehovet hos tyskar då ett fattat beslut är svårt att förändra trots nya förutsätt-

ningar” menar hon. För tysken betyder en felbedömning ett personligt misslyckande medan 

det för svensken är resultatet i slutändan som är viktigare. På detta sätt skiljer sig beslutspro-

cessen och hanteringen sig avsevärt mellan länderna, menar hon.  

Klädsel under förhandling är formell både för svenskar och tyskar förklarar vår kontakt på 

Tysk-Svenska Handelskammaren, det som kan skilja sig är hur parterna väljer att klä sig vid 

kvällsaktiviteter utanför förhandlingsrummet. Det kan upplevas som väldigt obekvämt som 

tysk att vara underklädd, klädseln ska anses vara kompatibel med den roll man innehar.  

Även på SAAB sker social kontakt på kvällstid i form av middagar, detta sker dock inte under 

själva förhandlingen utan relationen bearbetas under avtalstiden däremellan.  

Intervjupersonerna på Scania menar att klädkod är väldigt viktigt med en tysk leverantör jäm-

fört med en svensk leverantör. Tyskar klär sig alltid propert. Detta menar de dock skiljer sig åt 

mellan olika industrier, i vissa är kostym inte nödvändigt men i bilindustrin är den det. En av 

de intervjuade berättar att svenskar ofta klär sig informellt på dagen och klär upp sig på kväl-
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len medan tyskarna gör exakt tvärtom. Detta har han själv erfarit. Generellt sett är tyskar mer 

formella, man försöker göra ett gott intryck inför köparen för att bygga en relation. 

Även på Scania har man kvällsaktiviteter och äter middag med sina leverantörer, detta för att 

lätta upp stämningen lite inför förhandlingen, menar respondenterna.  

En av de deltagande vid intervjun på Scania menar att det är samma sak att förhandla med 

tyskar som med svenskar, han menar att förberedelse och insikt i vad som står på spel leder 

till bra resultat. Han anser dock att en självklarhet är att förstå så mycket som möjligt om de 

kulturella omständigheterna, historien och så vidare. Vad svenskar definierar som normalt 

kanske inte alls klassas som standard i Tyskland, menar han avslutningsvis.  

Vår kontakt på exportrådet menar att för att kunna se till våra olikheter måste ibland en gene-

ralisering göras även om vi alla är olika. 

”Det finns alltid skillnader men det är en generalisering som görs för att trycka på dessa” 

- Intervjuperson på Exportrådet i Berlin 
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5. Analys 
 

 

I följande kapitel har vi för avsikt att föra en diskussion kring de empiriska undersökningar 

och resultat vi fått fram i vår studie. Vidare kommer empirin att kopplas samman med den 

teori vi valt till vår referensram, för att vi slutligen skall kunna svara på vår huvudfråga som 

presenterades i inledningskapitlet.  

 

 

5.1  Inledande diskussion 

Efter att ha genomfört intervjuerna och jämfört utfallet av dem med den referensram vi har 

valt att använda oss av, kan vi konstatera att det finns samband mellan vår teoretiska ram och 

den empiri som vi samlat in genom intervjuerna. Flertalet empiriska källor bekräftar vad teo-

retikerna hävdar på många plan, dock skiljer sig empiri och teori åt på diverse punkter och det 

blir då inte möjligt att urskilja ett samband. De empiriska källorna på Scania, SAAB samt 

TMHE har då uppgett att det inte föreligger några svårigheter eller utmaningar gällande de 

perspektiv i svensk-tysk förhandling som vi frågat dem om, och man kan således ifrågasätta 

hur många avgörande eller kritiska moment det finns i förhandlingsprocessen, vilka de är 

samt om utvecklandet av generella riktlinjer för en sådan här situation är nödvändig.  

För att överhuvudtaget kunna systematisera processen och bestämma vilka teoretiska faktorer 

som kan ha en inverkan på förhandlingsprocessen mellan två olika nationer blir man natur-

ligtvis ofta tvungen att generalisera och dra egna slutsatser, ibland utan ett fullständigt under-

lag för detta. Det här är någonting vi är medvetna om, vi väljer emellertid att hävda att en så-

dan generalisering, med vårt något begränsade empiriska underlag, är nödvändig för att kunna 

komma vidare i studien och analysen.  

Viktigt att påpeka i ett tidigt skede är att ländernas gemensamma och skilda historia har en 

stor inverkan på hur man agerar och tänker idag, vilket både teori och empiri bekräftar. Vi 

hävdar att ländernas respektive historia, och därigenom kultur, präglar och formar individerna 

i det mesta de gör, och att detta i sin tur påverkar de teoretiska faktorer som tas upp i studien.  
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Efter att ha genomfört studien tvingades vi fråga oss själva huruvida vi hittat kritiska moment 

i svensk-tysk förhandling eftersom vi aktivt letat efter dem och förminskat värdet av de mo-

ment som enligt de empiriska källorna vanligtvis inte innebär några svårigheter i förhandling-

en. Å ena sidan anses förhandlingar tyskar och svenskar emellan, med avseende på de stude-

rade förhandlingssituationer vi har genomfört, inte innebära några större svårigheter. Å andra 

sidan tyder många teorier på att det föreligger skillnader och utmaningar man bör vara obser-

vant på och medveten om, vilket även våra empiriska källor bekräftar. Vi har funnit att våra 

intervjupersoner på TMHE, Scania och SAAB ofta nämnt samma faktorer som en förhandlare 

tar i beaktande innan och under en förhandling, det är dock oklart om detta framför allt gäller 

vid förhandlingar där man har en tysk leverantör som motpart, eller om detta gäller vid alla 

förhandlingar. Man kan emellertid tämligen snabbt konstatera att de två länderna Sverige och 

Tyskland verkar vara väldigt kompatibla när det kommer till förhandling, något som bekräftas 

av samtliga källor men även av litteraturen vi använt oss av. Trots det menar vi att det är fullt 

möjligt och kanske även nödvändigt att utveckla vissa riktlinjer till förmån för de företag som 

överväger handel och därigenom förhandling med en tysk motpart. Dessa företag har troligt-

vis inte samma erfarenhet, medvetenhet och teoretisk kunskap som förhandlarna på de företag 

vi talat med.    

Dessutom menar vi att det kan vara värt att ta fasta på vad vissa teoretiker hävdar, nämligen 

att man i samband med att man möter en ny kultur förväntar sig stora, synliga och påtagliga 

skillnader gällande till exempel vanor, rörelsemönster och kommunikation och aktivt eftersö-

ker dessa. När man inte omedelbart möter några skillnader, vilket anses vara fallet gällande 

Sverige-Tyskland efter vad vi hört från våra respektive respondenter, upplever man att den 

främmande kulturen är lik hemmakulturen och att därför inga svårigheter i anpassningen mel-

lan de två kulturerna föreligger. Förväntningarna på att diverse skillnader skall uppenbara sig 

i den främmande kulturen gör så att människan förbiser de små, ickeverbala eller beteende-

mässiga signaler som skickas ut i den främmande kulturen och man härleder dem till någons 

personlighet istället för till kulturens särdrag.  

 

5.2  Varför går det bra?  

Teorier hävdar att Sverige och Tyskland båda är två individualistiska kulturer, och vi menar 

att detta tar sig uttryck på olika sätt. Sverige kännetecknas av en social individualism som 

härstammar ur det socialistiska samhället, denna beskrevs mer ingående i teorikapitlet. Som 
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individ fokuserar man mycket på att individerna gemensamt i samhället skall fatta beslut, vara 

delaktiga och tillsammans skapa värde. Med tanke på det höga invånarantalet i Tyskland, där 

man lever fler på en mindre yta utmärks samhället av den mer allmänna uppfattningen att fo-

kus ligger på den enskilde individen. Trots att Sverige och Tyskland präglas av olika typer av 

individualism så ligger ändå alltid det individualistiska synsättet i bakgrunden, vilket i vår 

mening gör länderna liktänkande och kompatibla i förhandlingar.  

Båda länderna är även affärsinriktade kulturer, vilket innebär att den största vikten vid för-

handling läggs vid att nå en överenskommelse snarare än att först bilda en relation innan man 

kan fortskrida till förhandlingsfasen. Ingen av de intervjuade källorna har som kutym att 

genomföra relationsbildande aktiviteter utanför förhandlingsrummet, vilket är fallet i många 

asiatiska kulturer. Även i denna aspekt är båda länderna väldigt lika varandra, vilket minskar 

risken för missförstånd vid en förhandling. Ingen av parterna verkar således vara speciellt 

inriktad på att skapa en vänskapsrelation innan förhandlingen. Detta betyder naturligtvis inte 

att parterna inte vill upprätta och bibehålla en stabil och långvarig relation, utan man ser det 

snarare som att en varaktig relation är en naturlig följd av ett längre och framgångsrikt samar-

bete. Relationen ses dock som professionell snarare än av vänskaplig art, man blir således inte 

vänner utan yrkesmässiga kolleger i och med samarbetet, oavsett hur länge det varar.  

Gällande Tyskland och Sverige som länder i sig, sträcker sig utbytet långt tillbaka i tiden och 

länderna har haft ett gott samarbete med varandra sen Hansatiden. Denna långa relation menar 

vi påverkar den övergripande uppfattningen man har om varandra och indirekt utfallet av för-

handlingarna länderna emellan.  

Det faktum att de intervjuade personerna på SAAB, Scania och TMHE anser att samarbetet 

fungerar väldigt bra kan tänkas även här ha att göra med de långa relationer de har med sina 

leverantörer. De intervjupersoner vi talade med berättade om samarbeten som oftast varat 

flera år, i vissa fall så länge som upp till 20 år. Detta tyder på att samarbetena med de tyska 

leverantörerna upplevs som positiva och vissa intervjupersoner menar att tyskarna överlag är 

önskvärda som affärspartners.  

 

5.3  Att vara förberedd 

Liksom teorin hävdar finns det en stark korrelation mellan förberedelse inför en förhandling 

och dess utfall. Vad vi har erfarit från våra empiriska källor hävdar även de att förberedelser 
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inför en förhandling är essentiella och något som man lägger stor vikt vid. Att vara väl förbe-

redd inför en förhandling är dock inget unikt med deltagare från Sverige respektive Tyskland, 

utan påverkar utfallet oavsett förhandlarnas nationella härkomst.  

Ingen av intervjupersonerna på Scania, SAAB eller TMHE planerar annorlunda inför en för-

handling med en tysk leverantör i jämförelse med en svensk. Dock menar vi, utifrån att ha 

tolkat teorin, att det är viktigt att vara medveten om de skillnader som finns i respektive af-

färskultur. Den svenska affärskulturen och planeringen inför en förhandling är mycket lik det 

tyska tillvägagångssättet och bägge parter kommer ofta väldigt förberedda till förhandlingen. 

Tyskar liksom svenskar är ofta välstrukturerade då de kommer till en förhandling och följer 

noga den agenda och tidsplan de lagt upp. Detta är en följd av den historia och det samhälle 

de tyska leverantörerna kommer från och en medvetenhet från svensk sida gällande den ytterst 

noga planeringen tyskar ofta genomför är viktig för att inte hamna i underläge i förstadiet av 

förhandlingen.  

De tyska leverantörer som våra intervjupersoner på SAAB, Scania och TMHE har förhandlat 

med har samtliga uppfattats som väldigt professionella, väl förberedda och i vissa fall rätt-

framma. Tyskar anses som väldigt frågvisa, vilket pekar på hur viktigt det är som svensk att 

ha mycket information och fakta med sig när man går in i en förhandling med tyskar. Vissa av 

våra intervjupersoner belyser vikten av att vara förberedd med hjälp av tekniska och siffer-

mässiga specifikationer, detta för att demonstrera till vilken grad man förberett sig och att 

man har alla delar under kontroll.  

Då både tyskar och svenskar är väl förberedda innan en förhandling kan man utifrån teorin 

tolka att det positiva utfallen bland annat har de bägge ländernas professionella förberedelser 

till grund. Vi är på detta plan övertygade om att förhandlingarna ofta leder till ett framgångs-

rikt resultat tack vare detta. Våra intervjupersoner på SAAB, Scania och TMHE upplever 

samtliga att förhandlingar med tyska leverantörer generellt sett fungerar väldigt bra. Dock 

skulle vi vilja belysa det faktum att samtliga dessa befunnit sig i en köpsituation, har långsik-

tiga relationer med sina leverantörer, är stora aktörer på marknaden och därigenom besitter 

maktfördelar. Detta menar vi kan se annorlunda ut för en mindre aktör, vilken inte besitter 

samma makt gentemot sin leverantör. Även teorin bekräftar att det ofta är köparen som har 

övertaget i en förhandlingssituation med en säljare.    

Att vara förberedd anser vi, efter att ha tolkat empiri och teori, vara en viktig ingrediens i en 

framgångsrik förhandling med tyskar. Även i de fall man som svensk förhandlar med andra 



Utvecklande av generella riktlinjer  Analys 

52 
 

nationaliteter bör detta vara av stor betydelse, men den tyska affärskulturen bidrar till extra 

stort fokus inom detta område, då tyskar oftast agerar väldigt professionellt och rättframt.   

 

5.4  Att vara tydlig 

I förhandlingar mellan tyskar och svenskar uppstår ibland missförstånd då parterna uppfattat 

och tolkat en situation på olika sätt. I vissa fall lämnar ena parten förhandlingsrummet i tron 

om att ett definitivt beslut fattats, medan den andra parten är av annan åsikt. Här vill vi poäng-

tera vikten av att vara och uttrycka sig tydligt under en förhandling med tyskar, då svenskar 

har ett mer implicit sätt att uttrycka sig och agera. För en tysk, vilken uppskattar en ärlig låg-

kontextkommunikation i högre grad än svenskar kan ibland svenskarnas önskan om att inte 

anses som oförskämda och för rakt på leda till missförstånd parterna emellan. Tyskar kan 

istället uppfatta svenskar som otydliga och osäkra på vad de vill, då de sänder diffusa och inte 

helt övertygande signaler. I och med svenskars tillbakadragna förhållningssätt är det extra 

viktigt att man gentemot en tysk är tydlig och övertygande om att man är den rätta köparen 

och att man vet vad man vill för att på detta sätt lyckas skapa en relation där villkoren är satta 

redan från början. Ett förvirrande kroppsspråk är inget som kan leda till missförstånd under en 

förhandling med tyskar då båda parter vanligtvis har ett kroppsspråk som liknar varandras.   

Att svenskar är väldigt konsensusorienterade och gärna diskuterar ett beslut länge under för-

handlingens gång är något vi fått höra är vanligt. Tyskar å andra sidan kräver att ha alla fakta 

på bordet, vägen till målet utstakad, och man är till skillnad från svensken inte övertygad om 

att eventuella problem går att lösa allt eftersom. De använder sig exempelvis av juridiska om-

bud under förhandlingar för att säkerställa att allt går rätt till. Dessa olika kulturella synsätt på 

beslut är en utmaning under förhandlingsprocessen och bör således tas i beaktande för att 

undvika missförstånd.   

För att undvika ytterligare missuppfattningar kan det vara bra att följa upp förhandlingen efter 

mötet för att skriftligen se till att det man tror sig kommit överens om stämmer mellan bägge 

parter. En förståelse för den andre partens språk och verbala uttryck underlättar en förhand-

ling då ingen av parternas modersmål används. Alla språk har sina egna nyanseringar som 

direktöversatta till ett främmande språk kan bli svåra att förstå och tolka i sin kontext för den 

andra parten. Tidigare språkkunskaper och en förståelse för hur det motsatta språket är upp-

byggt kan underlätta och påverka utfallet av en förhandling. 
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5.5  Att respektera tid  

Sverige och Tyskland har generellt en stor respekt för tid i jämförelse med andra kulturer. De 

svenskar vi intervjuat vill belysa att tyskar i viss mån är ännu lite mer respektfulla gällande 

tid, att komma i tid ses som ett tecken på respekt.  

Att skicka rätt person till förhandlingen innebär även det att man respekterar tiden och vet hur 

man utnyttjar och disponerar den på bästa sätt. Genom att optimera valet av person som skall 

förhandla från respektive part, visar man även sin motpart att man är mån om att nå en över-

enskommelse utan att låta värdefull tid gå till spillo. 

Då svenskar har en tendens att diskutera mycket och fatta kollektiva beslut leder detta till 

många och ofta förekommande möten till skillnad från i Tyskland där varje möte har ett preci-

serat syfte och en klar agenda för att man därigenom skall kunna effektivisera tiden så mycket 

som möjligt. Det är viktigt att som svensk förstå det tyska synsättet på tid för att skapa en bra 

relation med den tyska leverantören. Detta går hand i hand med de tidigare diskuterade förbe-

redelserna inför förhandlingar. Det gäller alltså att som svensk från början ha en klar agenda 

som man försöker hålla sig till för att undvika att våra olika synsätt på disponering av tid kol-

liderar och leder till ett mindre önskvärt utfall.  

  

5.6  Att vara korrekt 

Tyskar inger under en förhandling ett väldigt professionellt intryck, de uppfattas som pålästa 

och korrekta både i sitt sätt att vara, samt som i skrift och i sin klädkod. För att motsvara ett 

tyskt förhållningssätt och deras preferenser för det formella bör man som svensk respektera 

och i möjlig mån anamma de formella regler som tyskar använder sig av i sin affärskultur. 

Våra intervjupersoner har dock uppfattat att situationen med tyska leverantörer inte alltid be-

höver vara strikt formell utan att tyskar ofta anpassar sig till det mjukare arbetsklimat som 

råder i Sverige. Vi vill dock även här poängtera att samtliga intervjupersoner på SAAB, Sca-

nia och TMHE befunnit sig i positioner med ett fördelaktigt övertag gentemot sina leverantö-

rer och därför själva kunnat sätta reglerna ibland.  

Tyskar skickar i vissa fall personer till en förhandling vilka besitter mandat som inte motsva-

rar samma befogenhet som den svenska förhandlarens. Den svenska flacka organisations-

strukturen bidrar till att en person besitter befogenheter att fatta stora beslut utan konsulteran-

de av dennes överordnade. Man bör som svensk ha insikt i och förståelse för den hierarki som 
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råder i tyska organisationer. Som svensk bör man vara införstådd med detta och därigenom 

vara tålmodig då beslutsfattande kan vara tidskrävande.  

I vissa fall kan det formella synsättet bidra till att man som svensk uppfattar den tyska för-

handlingsparten som något arrogant. Det är viktigt att då komma ihåg att deras historia samt 

kultur ibland kan bidra till en mer överlägsen attityd än den svenska.  

Tyskar håller ofta det de lovat och levererar i tid och är på så sätt pålitliga som affärspartners. 

Detta är något som överensstämmer och uppskattas av svenska förhandlare då vi är relativt 

lika på denna punkt.  

 

5.7  Att vara medveten  

En grundläggande förutsättning för att lyckas i en internationell förhandling oavsett kulturellt 

ursprung är att vara medveten om de potentiella utmaningar som eventuellt kan föreligga i en 

internationell förhandling. Detta är en slutsats som kan dras efter att ha analyserat teori med 

de empiriska resultaten vi fått under studiens gång.  

Även om svenskar och tyskar må vara lika i många avseenden kan små olikheter få en ovän-

tad påverkan på utfallet ifall man inte är medveten om dessa. Det kan låta trivialt att nämna 

medvetenhet som en av de viktigaste faktorerna i en framgångsrik förhandling mellan svens-

kar och tyskar, då vi trots allt i jämförelse med andra kulturer är relativt lika.  

Dock visar vår studie att majoriteten av våra empiriska källor reflekterat över det faktum att 

svenskar och tyskar är olika i vissa avseenden i affärssammanhang och detta menar vi är en 

bidragande faktor till att de inte upplevt några större problem. En ökad förståelse för våra 

olikheter minskar risken för missförstånd och underlättar i en förhandlingssituation med tys-

kar.  

Som framgått i vår studie finns det som svensk många fördelar i att välja en tysk förhand-

lingsparter tack vare våra lika förhållningssätt och agerande i en förhandling. Dock vill vi 

ännu en gång poängtera vikten av att inte glömma att vi kommer från olika kulturer och där-

med ser på vissa saker på olika sätt. Det en tysk tolkar som normalt överensstämmer inte jämt 

med det en svensk anser vara normalt. Vad som klassificeras som normalt är baserat på re-

spektive kulturs egna traditioner och värderingar. Medvetenheten om detta bör genomsyra 

hela förhandlingsprocessen och kontakten man har till sin motpart.  
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De fem verktyg vi under vår studie har kommit fram till är essentiella i en svensk-tysk för-

handlingssituation är avgörande faktorer för hur utfallet i en förhandling ser ut. Vi har under 

arbetets gång funnit ett mönster där det tydligt framkommer hur viktigt det är att vara medve-

ten om sina egna och motpartens olika bakgrund och grundläggande värderingar för att lyckas 

i en förhandling. Förutom medvetenheten bör man ta hänsyn till de fyra övriga strategiska 

aspekterna, vilka är förberedelse, tydlighet, korrekthet och respekt för tid.  

Naturligtvis har vi här, liksom vi kritiserat oss själva för i vårt metodkapitel, dragit stora gene-

rella slutsatser för att kunna utveckla en modell för tillvägagångssättet inför en svensk-tysk 

förhandling, med hänsyn till de avgränsningar vi har gjort. Utfallet av en förhandling speglas 

av många andra aspekter men vi vill hävda att dessa fem verktyg bör vägas in vid utvecklan-

det av riktlinjer för detta ändamål.  

Modellen är på inget sätt en komplett guide till den ultimata förhandlingen utan är tänkt att 

fungera som vägvisning gällande vilka aspekter som bör tas extra mycket i beaktande. Natur-

ligtvis bör man vid en internationell förhandling vara sensibel och känslig, och se varje för-

handling och varje förhandlare för de unika parter som de är.  

 

Figur 2: Generella riktlinjer vid svensk-tysk förhandling  

 

Modellen visar att medvetenheten skall ligga till grund för de andra fyra faktorerna då medve-

tenheten präglar hela förhandlingen och har en inverkan på hur resterande faktorer hanteras. 

Modellen är formad som en pil, vilket skall illustrera hela förloppet genom förhandlingspro-

cessen samt demonstrera dess stöd som ett framåtblickande strategiskt verktyg. Utgångspunk-

ten är medvetenheten som sedan skall genomsyra de fyra resterande faktorerna genom för-

handlingsprocessen fram till det slutliga resultatet. Man måste med andra ord gå in i förhand-
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lingsprocessen med medvetenheten om den internationella aspekten i åtanke och låta den 

tränga igenom de fyra strategiska instrument vi här beskriver. 

Att vara medveten om de viktiga förberedelser som en förhandling kräver samt den tyska 

noggrannheten och planeringen är den första teoretiska faktorn som bör tänkas på för att lyck-

as i förstadiet och uppnå ett gott resultat.  

Medvetenheten om tyskars raka och tydliga förhållningssätt är även det en viktig del i vår 

modell för en utvecklad strategi inom förhandling de båda länderna emellan. För att undvika 

missförstånd under en förhandling är det viktigt att som svensk sända tydliga budskap då vi 

sett att otydliga signaler kan skapa förvirring och orsaka onödiga problem.  

Ett korrekt och professionellt intryck är något som ger tyskar trygghet under en förhandling 

och ökar trovärdigheten mellan två parter i en förhandlingssituation. Det är viktigt att ge ett 

professionellt intryck då tyskar ofta själva agerar professionellt. Denna del i vår modell går 

även den hand i hand med medvetenheten genom att vi alla influeras av personliga egenska-

per, vilka vi indirekt och direkt påverkas av.  

Att vara medveten om tid som en viktig teoretisk faktor är även det av yttersta vikt vid för-

handlingar med tyskar. Våra skillnader ligger i att tyskar har en större respekt för tid och dis-

ponerar denna annorlunda vid förhandlingar. Som svensk bör man beakta detta och hålla sig 

inom den tidsram som är uppsatt, detta verkar inte ha varit något större problem enligt våra 

empiriska källor men vi hävdar återigen att detta är till följd av deras medvetenhet om våra 

respektive olikheter. 
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6.   Slutsatsdiskussion 
 

 

Avsikten med detta kapitel är att diskutera de resultat vi kommit fram till samt att besvara den 

huvudsakliga frågeställningen och underfrågor, vilka beskrevs i vårt inledande kapitel. Slutli-

gen kommer även studiens trovärdighet att diskuteras samt förslag till framtida forskning.  

  

 

6.1  Slutsats 

Förhandlingar anses i teorin som en komplicerad interaktion mellan två aktörer. Att förhandla 

i internationella sammanhang kräver att de inblandade parterna måste vara medvetna om de 

kulturella skillnader som kan föreligga och därigenom påverka utfallet av förhandlingen.  

Det tycks inte föreligga lika stora komplikationer i en svensk-tysk köp- och säljförhandling i 

tillverkningsindustrin som vi från början antog och nämnde i problemdiskussionen. Efter vår 

empiriska undersökning på de tre företagen SAAB, Scania, och TMHE har vi erfarit att för-

handlingar med tyska leverantörer generellt sett fungerar utan problem. De utmaningar som vi 

förväntade oss överensstämde inte helt med utfallen i våra empiriska undersökningar. Vi har 

dock i vår uppsats tagit i beaktande att samtliga företag befunnit sig i en köpsituation som 

inneburit maktfördelar gentemot deras leverantörer, vilket kan ha påverkat situationen. Dock 

vidhåller vi vårt antagande, efter att ha genomfört denna studie att det finns situationer i för-

handlingsprocessen där man som svensk kan vinna på att vara särskilt noggrann och sensibel. 

Det verkar inte ha framkommit några extremt kritiska moment, dock kan vi med hjälp av vårt 

empiriska resultat utveckla generella riktlinjer för att organisationer i liknande situationer 

skall kunna uppnå ett lika bra resultat som våra intervjuade företag. Vi vill ännu en gång po-

ängtera att studien genomförts inom tillverkningsindustrin, med hjälp av företag som samtliga 

befunnit sig i en köpposition och därmed besuttit maktfördelar. Det är således inte möjligt att 

uttala sig om huruvida de riktlinjer vi utvecklat är gångbara i andra typer av förhandlingar.   
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Vår huvudsakliga frågeställning kan besvaras genom den strategiska modell vi utvecklat i 

analysen. Där tar vi upp de fem viktigaste elementen för att som svensk inköpare lyckas vid 

en förhandling med en tysk leverantör. Modellen med de fyra faktorerna tar upp aspekterna: 

- Förberedelse 

- Tydlighet 

- Korrekthet 

- Respekt för tid 

Samtliga faktorer genomsyras även av den viktiga medvetenheten om våra respektive olikhe-

ter. Dessa faktorer är väsentliga att tänka på vid val av strategi inför en förhandling med tyska 

leverantörer då de har inverkan på utfallet av förhandlingen.  

De potentiella utmaningarna som föreligger i en förhandling är att parterna måste vara med-

vetna om vikten av att vara föreberedd, tydlig, korrekt och respektera tiden. Utmaningar före-

ligger även i att kunna anpassa sig och ha förståelse för en annan kultur och dess förhållnings-

sätt i affärssituationer. Det framstår inte som en bra idé att utveckla någon slags dos and 

don’ts när det gäller internationell förhandling, då det är viktigare att behandla varje situation 

för sig snarare än att utföra den enligt en regellista. Modellen som tagits fram skall alltså fun-

gera som riktlinjer för vad man som svensk förhandlare bör fokusera på under förhandlings-

processen, och medvetenheten om att det existerar skillnader mellan kulturerna som kanske 

inte syns och märks alltför mycket bör ligga till grund för hela processen. Studien har genom-

förts med hjälp av företag inom tillverkningsindustrin och det är således osäkert att uttala sig 

om dess användbarhet inom andra typer av förhandlingar.  

De likheter som föreligger emellan Sverige och Tyskland anser vi är att respektive land kän-

netecknas av sitt professionella förhållningsätt i förhandlingar. De är båda två kulturer som 

respekterar tid och gällande kommunikationsaspekten förhåller de sig relativt formellt under 

förhandlingens gång. Både Sverige och Tyskland är två individualistiska kulturer, visserligen 

individualistiska på olika plan men i grund och botten härstammar kulturerna ur individualis-

tiska samhällen, vilket underlättar i förhandlingar då man har liknande värderingar om indivi-

dens plats i samhället.  

De skillnader å andra sidan som föreligger mellan Sverige och Tyskland är bland annat att 

tyska organisationer karaktäriseras av mer hierarkiska organisationsstrukturer. I Sverige där-

emot har organisationer en platt struktur som utmärks i en mjukare hierarki då det inte före-
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ligger några konstigheter att som underordnad direkt tilltala någon överordnad. Den tyska 

hierarkiska strukturen visar sig i ännu en aspekt då tyskar respekterar titlar i högre grad än vad 

svenskar gör. 

Genom att i första hand vara medveten om skillnader likt den ovan nämnda, och att vara sen-

sibel inför olika kulturella abstrakta olikheter kulturerna emellan, ökar chansen för en för-

handlingsprocess med ett önskvärt utfall.  

 

6.2  Studiens trovärdighet 

Då vi genomfört semistrukturerade intervjuer samt reviderat vår intervjuguide i vissa avseen-

den kan det vara svårt att uttala sig om utfallet från de empiriska undersökningarna skulle bli 

exakt desamma vid en upprepad studie. Man måste ta i beaktande att människor formas och 

påverkas av den sociala miljö de vistas i och att även detta kan påverka det resultat som ges 

efter genomförda intervjuer. Denna typ av undersökning är med andra ord svår att replikera. 

Trots detta hävdar vi att studien är genomförd på ett korrekt vetenskapligt sätt och att vårt 

resultat därmed är att betrakta som trovärdigt.  

 

6.3  Förslag till framtida forskning 

Då vi anser att vårt urval ger ett resultat vinklat utifrån just inköpsavdelningars och därmed 

köpares perspektiv skulle det vara intressant att framöver se hur resultat från ett annat fors-

karperspektiv skulle se ut. Förhandlingar gällande förvärv eller någon annan form av strate-

gisk allians ter sig möjligtvis annorlunda än de vid inköpssituationer. Att fortsätta fokusera på 

förhandlingar mellan Sverige och Tyskland kan tyckas onödigt med tanke på det positiva ut-

fallen vi erfarit från våra empiriska undersökningar men vi skulle än en gång vilja påminna 

om den viktiga medvetenheten samt de fyra faktorerna, vilka samtliga är viktiga för att lyckas 

och därmed viktiga att bedriva forskning om.    

 

6.4 Egna erfarenheter och reflektioner 

Att dra slutsatser av det empiriska materialet har varit svårt, då respondenterna vid de tre före-

tagen inte upplevt några större svårigheter vid förhandlingar med tyskar. Hur mycket av detta 

som beror på intervjupersonernas position i förhandlingen är oklart, men vi väljer dock att 
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fortsatt hävda att det existerar stora skillnader länderna och dess kulturer emellan då vi under 

en längre tid bott och studerat i Tyskland och upplevt dessa olikheter på nära håll.  

På basen av det som framkommit i uppsatsen är det lockande att dra fler slutsatser än de vi 

valt att fokusera på. Troligtvis är de generella riktlinjer vi utvecklat även tillämpliga på andra 

typer av förhandlingssituationer mellan tyskar och svenskar. På grund av det begränsade urva-

let känns det obefogat att hävda något annat än det som intervjupersonerna på företagen fak-

tiskt påstått.  

Skulle studien genomföras på nytt, hade dock mindre aktörer intervjuats för att på så sätt få en 

inblick i hur en svensk, oerfaren inköpare upplever förhandlingar med tyskar. Den implicita 

kunskapen som finns inom de tre inköpsavdelningarna kanske inte är lika självklar för mindre 

aktörer. 
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Appendix – intervjuunderlag för semistrukturerade intervjuer 
 

Intervjuguide – Exportrådet och Tysk-Svenska Handelskammaren 

 

Tidsaspekten 

- Planering och upplägg av förhandlingen 

- Synen på relationsbildande 

- Punktlighet 

Språk 

- Verbalt och icke verbalt språk (kroppsspråk)  

- Grad av formalitet  

- Osäkerhetspåverkan 

Makt 

- Status, titlar, roller och hierarki 

Förhandlingsprocessen 

- Taktik och strategi, skillnader och eller likheter i genomförandet. 

Konflikter 

- Hur hanteras eventuella konflikter vid förhandlingen? 

Bästa alternativ till en förhandlingslösning (BATEF) 

-  Batna (Best alternative to a negotiated agreement) 

Kulturellt betingade normer och värderingar 

- Skillnader och likheter   

Framgångsrik respektive misslyckad förhandling 

- Vad är det som har påverkat om förhandlingen varit lyckad eller mindre lyckad? 
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Intervjuguide – SAAB Aerosystems och Toyota Material Handling Europe 

 

Tankar kring förhandling 

- Förberedelser och planering inför förhandling 

- Uppföljning/Feedback 

 

- Vem skickar ni? Hur många? Vem fattar beslut? 

- Synen på relationsbildande 

- Socialisering utanför förhandlingssituationen 

 

- Vari ligger potentiella utmaningar 

- Vad speglar en lyckad respektive en mindre lyckad förhandling 

- Hur genomförs den ultimata förhandlingen 

 

- Strategi och taktik, eventuella likheter och skillnader? 

 

- Vett och etikett under förhandlingsprocessen 
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Intervjuguide – Scania 

 

The theories state that there are differences that can threaten the outcome of the international 

negotiation despite the short geographical and cultural distance between the negotiating coun-

tries. The general opinion is normally that Germany and Sweden are two relatively similar 

countries and that no major challenges exist. We state that there are important and crucial 

factors that affect the negotiation outcome and that these can be overcome if one is aware of 

them.  

The purpose of this study is to investigate and analyze potential challenges in international 

negotiations between a purchasing department in a Swedish company and a German supplier. 

The study is undertaken in order to develop a best practice for small and middle-sized compa-

nies in Sweden that have no or little experience in international negotiations.  

1. General aspects of negotiation  

- What is difficult in a negotiation?  

 

2. The negotiation process  

- Planning  

- Preparation  

- Structuring  

- Small talk  

- Who makes the decisions?  

- Are you looking for mutual gain i.e. a win-win situation or are you looking for your own 

personal benefits?  

- Relationship-building, long-term versus short-term relationships  

- How and when to build partnership?  

- Socialization outside the negotiation i.e. dinner, golfing etc.  

- Are there any prepared tactics from either counterpart?  

- Follow-up/feedback, what happens after the meeting?  

 

3. Potential challenges  

- Potential challenges in Swedish-German negotiations?  
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- How to address potential challenges?  

- Are there any cultural aspects?  

- How to solve conflicting interests?  

 

4. What characterizes a successful negotiation? What characterizes a less successful negotia-

tion?  

 

5. Guidelines for Swedish small to middle-sized companies that can facilitate the negotiation 

process between the Swedish company and a German supplier...? 

 

 


