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Förord

Att skriva denna uppsats var ingen dans på rosor även om det var en väldigt spännande och
lärorik vandring i djungeln av kunskap. Efter mycket blod, svett och tårar har vi nu äntligen
nått det uppsatta målet. Den hjälp och det stöd vi fick på vägen dit kan liknas vid en
vätskekontroll i ett maratonlopp – avgörande för utgången, och därför vill vi visa vår
tacksamhet till alla som hjälpt oss. Först och främst vill vi tacka våra respondenter vid
Boliden AB Sören Larsson, Östen Isaksson och Sören Brännström för den värdefulla
information som de generöst försåg oss med. Vi vill även tacka våra opponenter för deras
bidrag till att höja uppsatsens kvalité. Sist men inte minst riktar vi ett stort tack till vår
handledare Lars Bäckström / Universitetsadjunkt vid Luleå Tekniska Universitet för det
fantastiska stödet, uppmuntran och idéerna som förde vårt arbete framåt.
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_________________________               _________________________
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Abstract

As foreign trade increases in relation to domestic, so does the frequency of business
negotiations between people from different countries and cultures. The uniqueness of
international business negotiations is the influence of cultural differences on both the
negotiators and the negotiation itself. Considering this, the research problem in this thesis has
been to describe international negotiation when buying industrial products. The research
problem has been further developed in form of two research questions, namely how the
international negotiation process can be described and how the national culture’s influence on
the negotiation process can be described. To answer the research questions we conducted a
qualitative study using a case study approach. The three cases investigated in this study have
been Boliden’s negotiations with French, English and Austrian parties. The empirical data
was collected by personal interviews at Boliden AB. The study showed that the negotiation
process undergoes three stages, namely preparation, face-to-face negotiations and agreement
and contract. Another finding was how national culture affects the international negotiation
process. These two aspects of international business negotiations were brought together in a
new model of the international business negotiation process and national culture’s influence.



Sammanfattning

Allteftersom internationell handel växer i förhållande till i nhemsk, ökar också frekvensen av
affärsförhandlingar mellan människor från olika länder och kulturer. Det unika med
internationella affärsförhandlingar är inverkan av kulturskill nader på både förhandlarna och
genomförandet av förhandlingarna. Uppsatsens syfte var att beskriva internationella
förhandlingar vid inköp av industriella produkter. Att beskriva den internationella
förhandlingsprocessen och nationalkulturens påverkan på den var de forskningsfrågor som
ställdes. För att besvara forskningsfrågorna gjorde vi en kvalitativ undersökning av tre fall ,
nämligen förhandlingar med franska, engelska och österrikiska motparter. Det empiriska
materialet samlades in genom personliga intervjuer vid Boliden AB. Studien visade att
förhandlingsprocessen genomgår tre faser, nämligen förberedelsefasen, öga-mot-öga
förhandling samt överenskommelse och avtal. Vidare framkom det hur nationalkultur
påverkar den internationella förhandlingsprocessen. Dessa två aspekter av internationella
förhandlingar sammanfördes i en ny modell över internationell förhandlingsprocess och
nationalkulturens påverkan.
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1 Inledning

I detta kapitel presenteras bakgrunden till globaliseringen av företagandet och vikten av
internationell handel. Vidare följer en kort beskrivning av industriell i nköpsprocess,
betydelsen av förhandling och dess definition. Dessutom diskuteras begreppet nationalkultur
som en påverkande faktor vid internationella förhandlingar. Kapitlet avslutas med
definitionen av problemområdet.

Vi lever i en era av globala affärer – en världsmarknad (Brake, Walker & Walker, 1995).
Globaliseringen av handeln har blivit ett världsfenomen under de senaste åren (Nicholls,
Roslow, Dublish & Comer, 1996). Andelen av internationella affärer i världshandeln ökar –
en etablerad trend visar att exportförsäljningen växer med mer än 7 procent per år och att
internationell företagsverksamhet växer snabbare än inhemsk. Detta har gjort att expansionen
av internationella affärer vunnit sin kraft. (Reynolds & Simintiras, 2000) Företagens
traditionella inriktning, att bara verka inom nationella gränser, förändras över hela världen
och åtskill naden mellan inhemska och internationella marknader upplöses snabbt i världens
alla delar (Brake et. al., 1995). Den beskrivna situationen gäller även för många svenska
företag, vilkas beroende av utrikeshandel är stor. (Nilsson Molnár, 1997)

Axelsson (1996) pekar på att den dominerande delen av värdet av alla transaktioner och
affärer som äger rum i samhället sker i relationer mellan företag. Enligt
Nationalräkenskaperna var denna andel 67 procent år 1990. (ibid.) Affärer mellan företag
benämns ofta som producentmarknader, professionella marknader, ”business-to-business-
markets” eller industriella marknader (Flodhammar, Bäckman, Lundgren & Nielsen, 1991;
Axelsson, 1996; Kotler & Armstrong, 2001). Kännetecknande för den industriella marknaden
är att en eller ett fåtal kunder kan svara för en stor del av leverantörens omsättning.
Marknaden kan bestå av få säljare och få köpare, men den kan också bestå av många olika
slags kunder och vara mycket heterogen. (Flodhammar et. al., 1991; Axelsson, 1996) Den
industriella marknaden kännetecknas också av att relationer mellan köpare och säljare är
långsiktiga och stabila (Gulbro & Herbig, 1995). På grund av affärernas stora omfattning
förekommer vanligen direkt kontakt mellan köpande och säljande företag (Flodhammar et. al.,
1991). Produkterna som köps in är ofta dyra, komplexa och  kundanpassade, på grund av detta
är det ofta många som påverkar köpbesluten (Gulbro & Herbig, 1995). De säljande eller
köpande företagen företräds av kvali ficerade beslutsfattare – säljsidan representeras ofta av
försäljningsingenjörer, tekniker och andra specialister, medan inköpsidan vanligtvis företräds
av tekniker och inköpare. Köpbeslutsprocessen på den industriella marknaden, från förfrågan
till order och leverans, kan vara lång och komplicerad. (Flodhammar et. al., 1991)

Donaldson (1998) definierar den industriella inköpsprocessen som en serie av aktiviteter som
måste utföras vid avgörandet av köpsituationen. Modeller för industriellt köpbeteende är ett
hjälpmedel för att observera och beskriva de kriti ska momenten i köp/säljprocessen. De kan
vara enkla, men också innehålla mycket av det som händer vid köp/säljprocessen, vilka som
deltar i den och vad som påverkar den. Ibland kan köpbeslutsprocessen präglas av att köpet
går snabbt och beslutet fattas av en person, medan den i andra fall kan vara mer utdragen, med
många inblandade. (Flodhammar et. al., 1991)

Enligt Flodhammar et. al. (1991) består köpbeslutsprocessen vanligtvis av ett antal steg –
(1) identifiering och beskrivning av behov och krav, (2) sökning efter tänkbara produkter och
leverantörer, (3) förhandling, (4) avtal, (5) leverans, installation och igångsättning och (6)
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användning. Axelsson (1998) menar att en väl genomförd förhandling kan betyda väldigt
mycket för ett företags affärsresultat som kan åstadkommas på relativt kort tid. Det är svårt att
senare reparera det som en oskicklig förhandling orsakat. Generellt sett finns det en förväntan
på att representanter för inköp skall vara skickliga förhandlare – förhandling är följaktligen en
av inköpsspecialisternas kärnkompetenser. (ibid.)

1.1 Bakgrund

Den forskning om förhandlingar som utvecklades från mitten av 1940-talet fram till  mitten av
1970-talet omfattade bland annat spelteorier i köpslående och konflikter, teorier om socialt
utbyte samt teorier om förhandlingar i internationella relationer. Först under 1970-talet
började forskning om förhandlingar inom internationella affärsrelationer och internationell
marknadsföring bedrivas i större omfattning. (Nilsson Molnár & Molnár, 2000) Som exempel
kan nämnas Ghauri (1986), Graham (1986), Herbig och Kramer (1991, 1992), Gulbro och
Herbig (1999), Shi och Wright (2001) etc.

Intresset för förhandlingar har ökat på grund av relationernas betydelse (Donaldson, 1998).
I köp/säljsituationer finns det oftast ett behov av förhandling, som definieras av Donaldson
(1998) som en process av konfliktlösning för att nå en ömsesidigt acceptabel kompromiss.
Förhandling innefattar kompromisser och manövrer mellan två parter som har någonting att
erbjuda varandra och som är beredda att köpslå för att nå en uppgörelse. (ibid.) Ghauri (1986,
s. 80) erbjuder en mer utförlig definition, där affärsförhandling beskrivs som ”en process där
två eller flera parter samspelar med varandra för att nå en överenskommelse som
till handahåller de involverade parterna med vill kor och bestämmelser för framtida agerande”.

Donaldson (1998) poängterar att det är värt att beakta utgångspunkterna i en förhandling
(se figur 1.1).

Part A                              Part B

  Ideal A       Limit B                 Limit A                                    Ideal B

Figur 1.1 Förhandlingens utgångspunkter (översatt från Donaldson, 1998, s. 86)

Från figuren framgår att det finns en viss, men inte total, grad av överlappning av parternas
positioner och intressen inför förhandlingen. Donaldson (1998) menar att avståndet mellan
köparens maximipunkt och säljarens minimipunkt (den gråa zonen i figuren) utgör
förhandlingens kärna. Det är inom det här området som förhandlingen sker. (ibid.)

Enligt Gulbro och Herbig (1996) består förhandlingar av två dimensioner: innehållet och
processen. Författarna menar att det sistnämnda sällan är en fråga av vikt när förhandlingarna
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sker inom nationella gränser, men den bli r ett kriti skt hinder för innehållet när det gäller
internationella förhandlingar. Vid sådana förhållanden måste processen åstadkommas före
sakfrågan kan förhandlas. (ibid.) Allteftersom internationell handel växer i förhållandet till
inhemsk, ökar också frekvensen av affärsförhandlingar mellan människor från olika länder
(Adler & Graham, 1989; Gulbro & Herbig, 1999). En förhandling, specifikt en internationell
förhandling, genomförs mellan minst två parter hemmahörande i olika kulturmiljöer, som har
för avsikt att träffa en överenskommelse av något slag. (Nilsson Molnár & Molnár, 2000)
Adler och Graham (1989) menar att eftersom människor kommer från olika kulturer måste
affärsfolket veta hur man kan influera och kommunicera med dem för att på ett framgångsrikt
sätt klara av dessa förhandlingar.

Kale och Barnes (1992) uppger att interaktionen mellan säljare och köpare kan betraktas
utifrån dess innehåll och stil . Innehåll hänvisar till väsentliga aspekter av interaktionen –
orsaken till varför säljare och köpare i första hand träffas. Det innefattar förslag, erbjudanden
eller överläggningar av produktspecifikationer och parternas förväntningar. Stilen hänvisar till
ritualer, format, handlingssätt och grundregler som säljare och köpare följer under mötet. En
till fredsställande interaktion mellan parterna (t.ex. positivt resultat av förhandlingen eller
belåtenhet med förhandlingsprocessen) är beroende av överensstämmelse mellan köpare och
säljare i både kommunikationens innehåll och stil . (ibid.)

Kale och Barnes (1992) uppger att interaktioner över nationella gränser är i stor utsträckning
påverkade av tre välavgränsade, men ändå ömsesidigt beroende, teoretiska begrepp:
1) Personlighetsfaktorer
2) Organisationskultur
3) Nationalkultur

Personlighetsfaktorer. Kroeger och Thuesen (refererade i Kale & Barnes, 1992) hävdar att
individens personlighet har en signifikant påverkan på innehåll och stil i i nteraktionen mellan
två parter. Det finns hundratals definitioner av personlighet, som är formulerade av forskare
inom olika discipliner. Genom att välja ut likheter ur dessa definitioner beskriver Kale och
Barnes (1992) personlighet som en individs konsekventa och logiska sätt att bete sig och
reagera på händelser. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) som är baserad på Carl Jungs
psykologiska typologi, identifierar sexton olika mönster i individens preferenser och agerande
med utgångspunkt i fyra dimensioner: extrovert – introvert, sinne (sensing) – intuition,
tänkande (thinking) – känsla (feeling) och förstående (perseiving) – dömande (judging).
Extroverta människor är orienterade till den yttre världen, medan introverta dras till sin egen
värld av idéer och känslor. En person som förlitar sig på sina sinnen visar en tydlig preferens
för fakta i motsats till den intuitiva typen, som tilltalas av metaforer och har en livlig fantasi.
Tanke – känsla dimensionen innefattar grunden för människors beslutsfattning. Medan
tänkare vill fatta logiska och objektiva beslut, baserar känslomässiga personer sina beslut på
mer subjektiva grunder. Förstående typen av människor tenderar att vara flexibla i li vet och
allti d söka mer information. Den dömande typen föredrar ett liv som är bestämt och ordnat.
(ibid.) Kale och Barnes (1992) menar att förståelsen för individers personligheter kan
underlätta kommunikationen mellan dem och maximera den positiva utgången av en
tvärkulturell i nteraktion mellan säljare och köpare.

Organisationskultur omfattar mönstret av gemensamma värderingar och åsikter, som
möjli ggör för människor inom organisationen att förstå hur den fungerar, och förser dem med
beteendenormer (Kale & Barnes, 1992). Värderingar och beteenden inlärda av organisationen
borde ha en synlig påverkan på säljarens eller köparens stil och innehåll i i nteraktioner. Olika
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aspekter av organisationskulturen kan vara viktiga för förståelsen av interaktioner mellan två
parter. (ibid.) Kale och Barnes (1992) menar att beroende på om företaget har extern eller
intern inriktning, kommer dess representanter att sträva efter att lösa problem och vara
interaktionsorienterade, eller tvärtom.  En annan aspekt av organisationskulturen är graden av
individualism. Företag som uppmuntrar relativt hög individualism kommer att ge sina
representanter en hög grad av autonomi i deras beteende och beslutsfattning under
förhandlingsprocessen. På liknande sätt påverkar organisationskulturens dimension av
trygghet/risktagande de anställdas agerande –   representanter från företag med en relativt hög
risktolerans är benägna att uppmuntra nya leverantörer, prova nya och innovativa produkter
och acceptera en viss oklarhet i kontrakt. (ibid.)

Nationalkultur har en djupgående effekt på hur konsumenter uppfattar och beter sig (Kale &
Barnes, 1992). Duesenberry (refererad i Kale & Barnes, 1992) konstaterar att alla aktiviteter
som människor engagerar sig i är kulturellt betingade och att nästan alla köp och ekonomiska
transaktioner är anknutna till att ge en fysisk komfort eller till att utföra aktiviteter som utgör
en kulturs li v. Hofstede (1991) definierar nationalkultur som en ”kollektiv mental
programmering” av människor som utvecklas genom uppfostran och utbildning.
Grundstenarna i en nationell kultur anses bestå av dess program. Programmen påverkar inte
bara individers tankar, utan också det individuella beteendet i organisationer. (ibid.) Clark
(refererad i Kale & Barnes, 1992, s. 103) erbjuder en annan definition av nationalkultur:
”Nationalkultur beskriver mönstret av bestående, varaktiga personlighetssärdrag som är
gemensamma för populationen i en nation.”

I sin forskning om interkulturell förståelse och skill nader mellan olika länder använder
Hofstede (1980, 1991) fyra dimensioner för att beskriva kulturella mönster som han urskilj er.
Dessa dimensioner är osäkerhetsundvikande, individualism, maktdistans och maskulinitet.
Osäkerhetsundvikande syftar på hur ett samhälle reagerar på vardagens inneboende/naturliga
osäkerheter och tvetydigheter. Individualism beskriver relationen individer emellan, den
kollektivkänsla som råder i ett samhälle. Med maktdistans menas samhällets lösning på
ojämlikheter; människor besitter olika fysiska och intellektuella förmågor, som vissa
samhällen låter utvecklas till en ojämn fördelning av makt och rikedom. Maskulinitet
betecknar den grad till vilken samhällens värderingar kan anses vara maskulina eller feminina.
(ibid.) På basis av dimensionerna försöker Hofstede förklara de viktigaste skill naderna mellan
olika länders kulturer. Han betonar vikten av att beakta kulturskill nader, då individer från
främmande länder ska samverka. Gulbro och Herbig (1999) anser att eftersom dessa
dimensioner hjälper till att förklara beteende kan de även vara attribut som kan förklara och
kategorisera förhandlingsbeteende hos människor från olika kulturer.

Vid nationella affärsförhandlingar är de involverade parterna präglade av samma kultur och
har därför ungefär li ka värderingar och attityder. Förhandlarna talar och förstår samma språk,
såväl bokstavligt som bildligt. Detta underlättar kommunikationen och samvaron mellan dem.
(Nilsson Molnár & Molnár, 2000) Förhandlingar på utländska marknader äger däremot rum i
mer eller mindre okända kulturmiljöer, vilket utgör skill naden mellan nationella och
internationella affärsförhandlingar. Mötet med motparter från en annorlunda kultur innebär att
företagets förhandlare ställs inför nya och ibland stora problem. När det gäller förhandlingar
mellan parter från olika kulturer är de i många avseenden svårare att genomföra än
förhandlingar med parter från samma land och med samma kulturella bakgrund. (ibid.)

Parterna i en förhandling fokuserar på olika aspekter av ett avtal beroende på vilken kultur de
kommer ifrån. Realisering av affärsavtalet betonas i en kultur, medan i en annan läggs vikten
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vid förebyggandet av praktiska problem. I vissa kulturer riktas människors uppmärksamhet
till specifika detaljer av ett avtal (dokumentering av överenskommelsen), medan andra
kulturer fokuserar på hur löften kan hållas (process och genomförande). Kulturer tvingar
människor att betrakta och värdera de sociala interaktionerna vid förhandlingen på olika sätt.
(Gulbro & Herbig, 1996)

I en tid av global ekonomi är tvärkulturella förhandlingar ett område av väsentligt intresse.
Gulbro och Herbig (1996) uppger att det har skrivits många böcker och artiklar rörande
internationella förhandlingar, av bland annat Herbig och Kramer, Ghauri, Tung, Burt och
Graham. Fastän många har diskuterat element i tvärkulturella förhandlingar som är avgörande
för affärsframgångar, har inte många empiriska undersökningar gjorts. Förhandlingar har varit
ett område rikt med forskning, med hundratals av empiriska studier, dock har få studier om
internationella förhandlingar gjorts. (ibid.)

1.2 Problemområde

Förhandling ses ofta som en process i vilken minst två parter försöker nå en överenskommelse
i frågor av gemensamt intresse. Det handlar om ett spel mellan parternas perception,
informationsbearbetning och reaktion, som väcker bilder av verkligheten (riktiga eller inte),
underförstådda antaganden om frågan som förhandlas och underliggande sunt förnuft,
övertygelser och sociala förväntningar. Detta bli r mer iögonfallande när
förhandlingsprocessen är internationell , då kulturella skill nader måste överbryggas. (Gulbro &
Herbig, 1996)

Metoder och värdesystem vid både inköp och försäljning varierar signifikant över nationella
gränser. Det som betraktas som förmedlingsavgift i ett land, bedöms som muta i ett annat. På
liknande sätt, att göra affärer med familjemedlemmar och personer med politi skt inflytande
tycks ge känslan av förtroende och engagemang i vissa kulturer, medan det anses vara
svågerpoliti k och oetiskt beteende i andra. (Sheth, 1996)

Att göra affärer över nationella gränser kräver interaktioner med organisationer och
människor, som formats i annorlunda kulturella miljöer (Kale & Barnes, 1992). När två
människor kommunicerar med varandra, pratar de sällan om exakt samma sak, eftersom den
verkliga meningen allti d är färgad av varje persons egna kognitiva värld och kulturella
betingelser. Det finns ofta hinder i diskussionerna på grund av att parternas logik skilj er sig
från varandra. (Gulbro & Herbig, 1996) Vidare menar Gulbro och Herbig (1996) att i
tvärkulturella sammanhang är sannolikheten att missförstånd uppstår stor. Drygt två
tredjedelar av alla internationella förhandlingar misslyckas. Hinder är oftare av kulturell
karaktär än av ekonomisk eller rättslig. Eftersom den ena parten uppfattar den andra utifrån
sin egen etniska bakgrund och erfarenhet, förstår ofta ingen av parterna varför förhandlingen
misslyckades. Det är precis denna avsaknad av kunskap rörande kulturen och den ”andre” och
onaturliga förväntningar på den andra parten som motverkar effektiviteten i internationella
förhandlingar. (ibid.)

Kultur utgör grunden för alla våra relationer i internationell marknadsföring (Donaldson,
1998). Den definition av kulturen som möjli gen är mest accepterad är den av Linton
(refererad i Graham, 1985, s. 82): ” En kultur är en konfiguration av inlärda beteenden och är
ett resultat av dessa. Kulturens beståndsdelar är gemensamma för medlemmarna i ett specifikt
samhälle och förs vidare av dem.” Enligt Donaldson (1998) formar kulturen gruppers
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uppfattningar eller normer och hjälper individer att bestämma vilka beteenden och ageranden
som är lämpliga och vederbörliga. En aspekt av detta är existensen av nationella/regionala sätt
att göra affärer och föra förhandlingar, t.ex. anses det vanligtvis att det finns ett typiskt
arabiskt, japanskt, amerikanskt och engelskt sätt att göra affärer. (ibid.) Donaldson (1998)
poängterar att nyckelfrågan i diskussionen runt kultur är att förstå att den är en viktig del av
de internationella affärerna och har ett påtagligt inflytande på förhandlingar. När man gör
affärer på en internationell marknad är det viktigt att ta sig tid att lära sig kulturen och sättet
att förhandla före man ger sig in på den, så att sannolikheten för misstag och missförstånd
minskas. (ibid.)

Vid jämförelse av olika kulturer fann Hofstede (1991) kulturella skill nader i beteende. Gulbro
och Herbig (1999) genomförde en studie av tvärkulturellt förhandlingsbeteende med
utgångspunkt i Hofstedes kulturella dimensioner. Resultaten av studien visade att kulturen
påverkade förhandlingsbeteendet och hur stor del av tiden som spenderades i
förhandlingsprocessens olika stadier. Genom att använda Hofstedes beteendeattribut kan
dessa beteendeskill nader till viss del förutspås. Dock har inte alla kulturella attribut lika stor
påverkan eller är så dominerande som andra. Kunskapen om olika kulturer och dess påverkan
på internationella affärer är betydelsefull för företag runt om i världen. (Gulbro & Herbig,
1999)

Förberedelserna inför en förhandling är väldigt viktiga. Vetskapen om vad förhandlaren kan
förvänta sig från motparten kan förse denne med en förhandlingsfördel. Den kan också vara
till hjälp för att undvika misstag som görs på grund av dålig tolkning av andras beteende.
Genom att använda Hofstedes indikatorer för en framtida förhandling, kan planer och
strategier, som kan leda till en framgångsrik process och en acceptabel överenskommelse,
formuleras. (Gulbro & Herbig, 1999)

Problem med tvärkulturella förhandlingar kan begränsa möjli gheterna för företag inom
internationella affärsuppgörelser och kan därför leda till mi sslyckande. För att åstadkomma
framgång måste företag vara bättre förberedda och de måste förbättra sin kunskap om
motparten och dennes kultur. (Gulbro & Herbig, 1999) Att svenska företag ibland förlorar
internationella projekt kan bero på förhandlarnas begränsade information och kännedom om
främmande marknader och kulturella skill nader (Ghauri refererad i Nilsson Molnár, 1997).
Utländska förhandlare är olika gällande perception, förväntningar, motivation, tro och
utsikter. Ett företags förhandlare måste vara beredda att kommunicera med människor som
inte bara talar ett annorlunda språk, men som också beter sig annorlunda och har ett annat
kulturellt arv. De måste vara beredda att hänge sin tid och möda till förhandlingsprocessen.
Tid, möda och förståelse för beteende verkar förbättra chanserna för framgång. Företag och
deras förhandlare måste inse att förhandlingar kan vara början på en långsiktig, nyttig relation
mellan två företag. (Gulbro & Herbig, 1999)

Sedan flera år till baka har omfattande forskning bedrivits om internationella
affärsförhandlingar (Graham, 1985; Adler & Graham, 1989; Gulbro & Herbig, 1995, 1996;
Nilsson Molnár, 1997; Reynolds & Simintiras, 2000), men det återstår mycket arbete för att
man skall få en bättre bild av den internationella affärsprocessen och hur affärsförhandlingar
genomförs. Nilsson Molnár & Molnár (2000) menar att det är av stort intresse att veta vilken
roll parternas kunskaper om varandra spelar, när förhandlare från olika kulturer möts vid
förhandlingsbordet. Med utgångspunkt i diskussionen ovan finner vi det intressant att studera
förhandlingsprocessen ur ett internationellt perspektiv. Följaktligen definieras
problemområdet i denna uppsats som internationella förhandlingar vid industriella inköp.
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2 Teori

I detta kapitel presenteras en genomgång av tidigare forskning inom området förhandlingar.
Först berörs olika teorier om förhandlingsprocessen och sedan olika forskares syn på
nationalkultur relaterad till affärer.

2.1 Förhandlingsprocess

2.1.1 Klassisk förhandlingsprocess

Den klassiska synen på förhandlingsprocessen är att den går genom fyra stadier (Graham,
1986):

1. Icke- uppgift
2. Uppgift
3. Övertygelse
4. Överenskommelse

Det första stadiet, icke-uppgifts ”utforskning” , består av aktiviteter som kan beskrivas som
etablering av en kontakt, en relation, ett sätt att lära känna motparten. Dock inkluderar det inte
information relaterad till själva ”affären” . Det andra stadiet, uppgiften, innefattar
informationsutbyte som har att göra med parternas behov, önskemål och förväntad nytta av
alternativen som läggs fram. Det tredje stadiet av förhandling, övertygelse och kompromiss,
fokuserar på att modifiera och influera motpartens åsikt till ens egen fördel genom olika
övertalningstekniker. Övertalning används ofta för att kompromissa i en viss fråga så att
parterna kan fullborda affären. Det fjärde stadiet innehåller medgivande och
överenskommelse. Höjdpunkten i förhandlingsprocessen är när en överenskommelse nås, som
ofta är en summa av en serie medgivanden eller små överenskommelser. (Graham, 1986) För
att nå en överenskommelse som är accepterad av båda parter måste varje sida avstå något. På
grund av detta är medgivanden från båda sidor nödvändiga för att nå en överenskommelse.
(Gulbro & Herbig, 1995)

2.1.2 Donaldsons förhandlingsprocess

Enligt Donaldson (1998) kan förhandling ses som en process bestående av åtta faser:
1. Förberedelse. Denna fas är väsentlig för en skicklig förhandlare och skilj er den

professionella och kompetenta förhandlaren från amatören. I denna fas ska målen
sättas upp. De ska inte vara orealistiska och ska ge handlingsutrymme, det vill säga
målen ska sättas upp utifrån vad man vill ha, vad man ämnar få och ett minimum som
man måste få. En annan aspekt av förberedningsfasen är att bestämma i förväg vilken
förhandlingsstrategi kommer att användas, exempelvis robust och aggressiv eller
undergiven och mottaglig.

2. Diskussion.  I förhandlingsprocessen är det mer viktigt att lyssna och söka information
genom att fråga än genom att tala. Påståenden är inte övertygande, däremot är frågor
det, eftersom frågor väcker människors uppmärksamhet. Frågor undviker också
oenigheter, påståenden skapar ofta dem.

3. Signaler. Konsten att förhandla är att söka efter en utveckling och att ge tecken på att
man uppskattar den.

4. Förslag. När förhandlaren lägger fram förslag måsta han/hon vara rättvis och flexibel.
I vilken som helst förnuftig förhandling är det viktigt att börja realistiskt, påverka
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blygsamt och inbjuda till respons. Ord som rättvis, rimlig och generös bör undvikas,
eftersom de förmedlar falskhet och motarbetas oftast av den andra parten som har
annorlunda uppfattning om vad som är rättvist.

5. Presentation. Även om det är oundvikligt att göra uttalanden som betonar det positiva
och minimerar det negativa, är det viktigare att värdesätta motpartens mål.
Förhandlingar havererar ofta på grund av avsaknaden av förståelse för varandras
situation – varje parts uppfattningar är antingen felaktiga eller ofullständiga. Därför
måste ens egna medgivanden värderas utifrån motpartens vill kor.

6. Köpslående. Det centrala i förhandlingen är köpslående – om du gör så…, kommer jag
att göra så… – allt är vill korligt. För många detaljer ska undvikas när man lägger fram
ett förslag.

7. Fullbordan.  Parternas synpunkter och positioner summeras för att förhandlingar ska
kunna resultera i någonting.

8. Överenskommelse. Förhandlingen ska inte bara avslutas, utan parterna ska vara
överens och känna åtagande. Det bästa sättet att undvika missförstånd är att få
överenskommelsen nedskriven.

2.1.3 Ghauris modell över förhandlingsprocessen

Ghauri (1986) föreslår en modell över internationell förhandlingsprocess, som kan indelas i
fem olika stadium:
1) Förslaget
2) Informella möten
3) Formulering av strategi
4) Förhandlingen (öga-mot-öga)
5) Genomförandet

Dessa steg kan beskrivas med hjälp av en strategisk planeringsmodell för internationella
affärsförhandlingar (se figur 2.1, s. 9). Den  internationella förhandlingsprocessen påverkas av
två grupper av variabler (Ghauri, 1986):

1. Bakgrundsfaktorer omfattar parternas målsättningar, omgivning, tredje parts involvering,
marknadsposition (säljarens kontra köparens marknad), förhandlarnas färdigheter och
erfarenheter. Omgivningen syftar på den politi ska, sociala och kulturella miljön, som
parterna kommer från. Olikheter i bakgrundsmiljön kan leda till störningar i interaktionen,
vilket enligt Ghauri i sin tur reducerar möjli gheter till ett smidigt förhandlingsförlopp.

2. Atmosfären syftar på hur omgivningen upplevs: samarbete/konflikt, makt/beroende,
mental distans och förväntningar samt parternas uppfattningar angående processen och
den andre partens beteende. Med atmosfär avser Ghauri främst relationer som utvecklas
under en förhandling och som anses vara grundläggande förutsättningar för dess
genomförande. Det är bland annat fråga om parternas uppfattningar om såväl atmosfären
runt interaktionen och varandras beteenden, som själva förhandlingens egenskaper.
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Figur 2.1 Modell över strategisk planering för internationella affärsförhandlingar (översatt
från Ghauri, 1986, s. 74)

Stadium I – Förslaget: Detta stadium börjar med den första kontakten mellan parterna
angående det specifika samarbetet och slutar när försäljaren har lagt fram ett slutgilti gt bud.
Under tiden förhandlas det och kontringsförslag läggs fram, vilket ofta resulterar i en
revidering av försäljarens förslag. Redan i detta tidiga stadium kan processens dynamik
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observeras och parterna börjar försöka förstå varandras behov. Det är viktigt för parterna,
speciellt för försäljaren, att förstå att vid framläggning av ett bud förbinder sig denne till sin
del av avtalet. När det gäller partens begäran kan det vara nödvändigt att i många frågor
komma till någon form av medgivande.

Stadium I påverkas starkt av bakgrundsfaktorerna och atmosfären. Dessa variabler uttrycker
sig ofta i en medvetenhet om makt/beroende relationer eller den relativa makten som existerar
eller upplevs mellan parterna. För att få relativ makt måste parterna samla information om
varandra och omgivningen de verkar i, speciellt om faktorer som en tredje part, påverkare,
konkurrenter och infrastrukturen. Parterna måste vara medvetna om att deras maktrelation kan
ändras när som helst på grund av olika händelser, exempelvis konkurrenternas positionering
eller förändringar i växelkurser. Förhandlare måste inse och uppskatta omgivningens
ombytlighet för att behålla sin förhandlingsintegritet.

Stadium I I – Informella möten: Efter det att köparen tagit emot förslaget möts parterna för
att diskutera vill koren och för att lära känna varandra. Informella förhandlingar sker när
parterna undersöker varandras position. Detta stadium påverkas också av bakgrundsfaktorerna
och atmosfären. Förhandlarna upplever samarbete eller konflikt, makt eller beroende och en
viss mental distans. Om man upplever en överdriven konflikt eller har svårt att se samarbete i
framtiden, leder det vanligtvis till mi sslyckande. Detta kan medföra att förhandlingen avslutas
eller att parterna startar om från början. Om parterna å andra sidan upplever samarbete och ser
på framtiden med höga förväntningar är stadiet lyckat och processen fortskrider. Denna
framgång är mycket beroende på kommunikation och hur parterna upplever varandras
beteende och förväntningar. Om en social och informell relation uppstår mellan parterna i
detta stadium så är det till stor hjälp senare. Kontakter som vinns i och med dessa relationer
ökar inte bara chanserna för överenskommelse utan minskar också distansen mellan parterna.
Om företagen har gjort affärer tidigare är det lättare att utveckla en relation. Det är också
fördelaktigt att nyttja en konsult och/eller en agent från det specifika landet för att ta initiativ
till en informell relation.

Stadium I II – Formulering av en strategi: Om det andra stadiet slutar i framgång och
parterna bestämmer sig för att gå vidare i förhandlingsprocessen börjar parterna formulera sin
strategi för den formella förhandlingen. Här bygger parterna sin maktposition. Köparen
jämför buden från de olika säljarna, gör en checklista, fastslår de olika för- och
motargumenten samt konkurrensfördelar gentemot andra försäljare. Säljaren identifierar var
medgivande kan ske och i vilken utsträckning dennes företag kan ge medgivande. En
ombytlig miljö kan kullkasta redan etablerade maktrelationer. I det tredje stadiet är det viktigt
att förhandlarna försöker förutse och förutspå händelser för att skydda sin maktposition.
Bakgrundsfaktorerna och atmosfären verkar också i detta stadium. Om deras påverkan är
negativt kan parterna vara tvungna att gå till baka till ett av de tidigare stadierna eller avsluta
förhandlingen utan att en överenskommelse nås. Om de å andra sidan påverkar positivt går
förhandlingen in i nästa stadium.

Stadium IV – Öga-mot-öga förhandling: Processen kontrolleras här av parten som
bestämmer agendan, eftersom denna part kan framhäva sina starka och motståndarens svaga
sidor. Vissa förhandlare vill börja med att komma överens angående avtalets principer, efter
att detta är gjort kan konflikter lösas med ett bredare perspektiv och utbyten göras i
förhållande till t otalt prestation. Ett annat sätt att hantera detta stadium är att
förhandla/diskutera kontraktet steg för steg – diskutera både frågor som står i konflikt och de
som är av gemensamt intresse.  Genom att diskutera frågor som är av gemensamt intresse för
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båda parterna kan en atmosfär av samarbete uppstå. Vilken strategi som väljs i
förhandlingarna är beroende av de involverade parterna. Det är därför till stor hjälp om
förhandlaren förstår den andre partens strategi så tidigt som möjli gt och sedan väljer en
strategi som matchar eller kompletterar den. Det är i detta stadium som parterna tar initiativet
genom att fråga om bland annat motparten, förslaget, priset, kvalitén, leveransen och
möjli gheterna till kredit. Alla dessa frågor avslöjar förhandlingens räckvidd eller gapet mellan
den ena partens minimum och den acceptabla nivån för den andra parten. Om en av parterna
upptäcker att det är en ansenlig överlappning mellan dennes och motpartens position, borde
denne inte direkt ge samtycke till en överenskommelse, för att när ett slutbud ges direkt är det
bara negativt. Genom att förlänga förhandlingsprocessen kan denne nå större medgivande.

Diskussionen kring internationella förhandlingar innefattar ofta skill nader i omgivningen
speciellt gällande kulturen och affärstraditioner som råder i olika länder. Det är väldigt svårt
att förstå eller anpassa sig till den andra partens kultur eller traditioner, men det är viktigt att
vara medveten om skill naderna. En balans mellan styrka och trovärdighet är grunden i alla
former av förhandlingar, men även att ge och få signaler gällande avsikten att gå framåt i
stadiet utan medgivande. Upprätthållandet av flexibilit et både hos parterna och i frågor som
diskuteras är mycket viktigt i stadium IV. Flexibilit eten är särskilt viktig gällande frågor som
betalning, leveranstid och pris – det är ofta viktigt att växla mellan givande och tagande, som
oftast uppstår efter det att båda parterna har testat varandras engagemang och utbytt signaler
om fortsatt förhandling. Till slut kommer tidpunkten då förhandlarna gör sitt sista drag.

Stadium V – Till ämpning: Detta stadium inträffar då förhandlarna enats om alla vill kor.
Kontraktet skrivs ner och skall undertecknas. Om påverkan från bakgrundsfaktorer och
atmosfären har varit negativ kan det leda till att öga-mot-öga förhandlingar än en gång måste
ske.  För att undvika denna försening i processen måste diskussionen först summeras. De
medgivanden som gavs, diskussionen som hölls och överenskommelser måste läsas upp högt
för alla parter, vilket görs för att parterna kan ha uppfattat frågor eller diskussioner på olika
sätt. Om detta utförs är det till hjälp vid upprättandet och undertecknandet av kontraktet, men
även vid till ämpningen. Om parterna når en överenskommelse utan att bry sig om detaljerna
kan problem uppstå senare vid till ämpningen. Bästa sättet att undvika detta problem är att
vara säker på att alla parter förstår vad de kommit överens om innan de lämnar förhandlingen.

2.1.4 Sawyer och Gyetzkows förhandlingsprocess

Sawyer och Gyetzkow (refererade i Nilsson Molnár & Molnár, 2000) har utvecklat en modell
som beskriver köpslående och förhandlingar i internationella relationer (se figur 2.2, s.12).
Modellen visar en förhandlings tidsmässiga förlopp i tre faser: inför, under och efter
förhandlingen. Från figuren framgår att det rör sig om fem aspekter av en förhandling,
nämligen mål, process, utfall , bakgrundsfaktorer och vill kor. (Nilsson Molnár & Molnár,
2000)

Inför en förhandling är det mål och bakgrundsfaktorer, såsom kulturella variationer och attityd
mellan parterna, som påverkar processen i nästa fas. Denna process påverkas också av ett
antal vill kor som gäller själva förhandlingen, t.ex. förhandlingens utformning, antal deltagare
och tidsschema. De faktorer som ingår i processen berör parternas förberedelser innan själva
kommunikationsutbytet äger rum och deras utformning av olika handlingsalternativ. Under
själva förhandlingen försöker parterna ofta att övertyga och övertala varandra. Härvid
förekommer såväl löften och hot som gemensam problemlösning i syfte att försöka minska
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eller öka parternas handlingsalternativ. Efter det att alternativen har modifierats och
respektive parts behov har fastställts, följer resultatet. (Nilsson Molnár & Molnár, 2000)

                 Inför                            Under               Efter

Figur 2.2 Sawyer och Gyetzkows förhandlingsmodell (Översatt från Nilsson Molnár &
Molnár, 2000, s. 30)

2.1.5 McCall och Warringtons förhandlingsmodell

McCall och Warrington (1984) har beskrivit tvärkulturella affärsförhandlingar ur ett
interaktionsperspektiv. I modellen (se figur 2.3, s. 13) visas hur fyra huvudfaktorer växelvis
påverkar varandra under en förhandling och därmed dess utfall . Dessa faktorer är
milj öpåverkan, strategier och skicklighet, förhandlarens beteende och
förhandlingssituationen.

Mål

– Allmänna mål
– Specifika mål

Process
– Förberedelser inför
   förhandlingen
– Alternativens
   skärningspunkt

* Kommunikation
* Övertalning

– Modifikation av alternativ
* Hot och löften
* Fullbordat faktum
* Skapande av nya
    alternativ

Utfall
 – Utfallets klarhet
 –  Kriterium för
     utvärdering av
     utfallet
 – Förhandlingen
    fortsätter

Vill kor

– Förhandlingens utformning
   *Typer av förhandlingar
   *Öppen kontra hemlig
     diplomati
– Antal deltagare
– Antal parter
– Information: uppskattning
   av  motpartens nytta
– Förhandlingens tonvikt
– Förhandlingens timing

Bakgrund sfaktorer

– Kulturell variation
– Attityd mellan
   parterna
– Relationer inom
   parternas grupper
– Förhandlaren
   * Status och bakgrund
   * Personlighet



Kapitel 2 Teori

13

Enligt McCall och Warrington påverkar miljön en förhandling och har därför betydelse för
dess resultat på olika sätt. I nationella sammanhang är det såväl företagskultur som
företagsledningens mål och riktlinjer, som är av vikt för parternas agerande. Om deras
förhandlingsfrihet begränsas, kan detta visa sig i utfallet. I internationella sammanhang, då
förhandlingar förs mellan parter från olika länder, förekommer däremot ytterligare faktorer
som kan inverka på förhandlarnas möjli gheter att förhandla. Det kan vara fråga om speciella
affärs- och etableringsformer, handelshinder och kulturfaktorer av olika slag, som en
förhandlare både förväntas beakta och anpassa sig till .

                 Förhandlare A

                Förhandlare B

Figur 2.3 McCall och Warringtons förhandlingsmodell (översatt från McCall & Warrington,
1984, s. 8)

Strategier och skicklighet påverkar en förhandling direkt eller indirekt. Genom olika typer av
informationsutbyte mellan parterna, såsom förslag, motförslag, medgivanden och
ståndpunkter, äger påverkan rum. Den grundläggande strategiska frågan i en affärsförhandling
är hur parterna använder informationen i syfte att påverka varandra. Förhandlarnas beteende
har också betydelse för en förhandlings resultat. I speciellt i nternationella sammanhang har
parterna ofta såväl olika erfarenheter och kunskaper som varierande bakgrund och
framtidsvisioner. Dessa faktorer styr deras beteenden och påverkar således deras reaktioner i
förhandlingens olika faser och situationer. Härvid spelar också förhandlarnas personliga
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egenskaper, såsom samarbetsförmåga, auktoritet, riskbenägenhet, tålamod och flexibilit et, stor
roll . Varje affärskultur präglas av speciella värderingar och attityder som visar sig i parternas
beteenden och förhandlingsstilar.

I själva förhandlingssituationen påverkas förhandlarnas beteenden av dels styrkeförhållandet
mellan parterna, dels respektive parts behov av att genomföra den potentiella affären. I och
med att förhandlarna deltar i en förhandling, är det sannolikt att de förväntar sig ett gynnsamt
förhandlingsutfall . Om den ena parten skulle uppnå ett allt för bra resultat, sett ur motpartens
synvinkel, finns det risk för att den senare vill dra sig ur affären. Styrkefördelningen mellan
parterna har således betydelse för förhandlingsutfallet. McCall och Warrington konstaterar att
den mest fördelaktiga förhandlingssituationen föreligger då det råder jämvikt mellan parterna.
I en sådan situation är nämligen möjli gheterna för båda sidor att nå ett till fredsställande
resultat som störst.

2.2 Kultur relaterad till affärer

2.2.1 Hofstedes kulturdimensioner

Hofstede (1991) har studerat vilka konsekvenser de nationella, kulturella skill nader har för
människors beteende i företag och organisationer. Hans kulturanalys är baserad på empiri
avseende relationer mellan anställda (hemmahörande i olika kulturer) i företag, nämligen
IBM:s dotterbolag i ett 50-tal länder. För att beskriva de viktigaste skill naderna mellan olika
länder använder Hofstede fyra dimensioner av nationalkultur, nämligen individualism/
kollektivism, maskulinitet/femininitet, maktdistans och osäkerhetsundvikande, som beskrivs
nedan.

Individualism/kollektivism dimensionen kan definieras på följande sätt: individualism
kännetecknar samhällen i vilka banden mellan individerna är lösa. Det förväntas att var och en
ska sköta sig själv och sina familjemedlemmar. I motsats till detta kännetecknas ett
kollektivistiskt samhälle av att människor redan från födelsen integreras i starka, väl
sammanhållna grupper som under en persons livstid tar hand om denne och i gengäld får en
ovill korlig lojalitet. I kollektivistiska samhällen ska harmoni allti d upprätthållas och direkta
konfrontationer undvikas. I dessa samhällen är relationer viktigare än uppgiften. I kontrast till
detta betonas uppgiften mer än relationerna i individualistiska samhällen. Där betraktas även
människor som säger vad de tycker, som ärliga och uppriktiga.

Maskulinitet/femininitet. I maskulina kulturer används de biologiska skill naderna mellan man
och kvinna för bestämning av vilka sociala roller respektive kön ska ha. I dessa kulturer
förväntas män vara självhävdande, ambitiösa och tuffa. Konflikter löses genom att man strider
till s en part vinner, till skill nad från feminina kulturer där konflikter löses med kompromisser
och förhandlingar. Feminina kulturer är sådana kulturer, i vilka de biologiska skill naderna
mellan man och kvinna inte skapar oöverstigliga hinder för att de ska kunna anta sådana
sociala roller som inte är typiska för respektive kön. Maskulina kulturer föredrar konkurrens
och visar sympati för de starka, medan feminina har en tendens att sätta relationer med
människor före pengar, att hjälpa andra, bry sig om de svaga och bevara livskvalitet.

Maktdistans.  Med maktdistans avses den grad till vilken olikheter accepteras mellan skilda
individer i en kultur. I ett samhälle med stor maktdistans är människorna benägna att
acceptera ojämn fördelning av makt utan att kräva rättfärdigande. Mäktiga människor
försöker framstå så imponerande som möjli gt och där går makt före rätt, det vill säga att den
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som har makt har rätt och är god. Stor maktdistans i affärslivet kan innebära att öppenheten
mellan parterna tenderar att begränsas. I samhällen med liten maktdistans kräver människor
rättfärdigande för ojämn maktfördelning och är inte beredda att lätt acceptera ojämlikheter.
Maktutövandet ska vara legitimerat och makt ska baseras på formell ställning, expertkunskap
och förmågan att ge belöningar.

Osäkerhetsundvikande. I vilken mån människor i en viss kultur undviker osäkerhet beror på i
vilken omfattning de uppfattar situationen som ostrukturerad, oklar och oförutsägbar. Graden
av osäkerhetsundvikande kan beskrivas i termer av riskbenägenhet, långsiktighet/kortsiktighet
och flexibilit et. Starkt osäkerhetsundvikande indikerar på en intolerans hos medlemmar av ett
samhälle angående osäkerhet och tvetydighet. Denna typ av samhälle försöker styra
framtiden. Välkända risker accepteras, men det finns en rädsla för tvetydiga situationer och
obekanta risker. Samhällen med svagt osäkerhetsundvikande kännetecknas av en mer
avslappnad och tolerant attityd gentemot framtiden. Osäkerhet är en normal li vsingrediens
och man tar varje dag som den kommer.

2.2.2 Tid som en kulturell dimension

Hall (refererad i Usunier, 2000) har beskrivit två extrema beteenden vid tidsplanering av
uppgifter, som han kallar monokronism och polykronism. Kännedomen om att kulturer kan
vara monokroniska eller polykroniska, med avseende på tidsuppfattningen, är viktig för
affärsförhandlingar eller köpare-säljare interaktioner i allmänhet (Usunier, 2000).

Individer som arbetar i monokroniska kulturer gör en sak åt gången och tenderar att hålla fast
vid aktuella scheman. När konfrontation med ett dilemma sker (t.ex. en diskussion med någon
som tar längre tid än väntat), kommer individer som lever i en monokronisk kultur  att artigt
avbryta samtalet för att hålla sitt schema. I monokroniska samhällen är inte bara mötets start
inplanerat utan även mötets slut. (Usunier, 2000) Dessa kulturer ser på tiden som något
fastställ t/bestämt, något som omger oss och som vi inte kan fly ifrån. Tiden är uppdelad i
bestämda kategorier – sekunder, minuter och timmar, och är planerad i minsta detalj . Möten
förväntas att börja i tid och deadlines och tidsplaner tas på allvar. Farten är ett väsentligt
inslag och tidsplanering uppfattas som kritisk både på jobbet och hemma. (Hall , 1980)

I polykroniska kulturer tenderar människor att göra flera saker samtidigt, att lätt ändra
aktuella scheman och upplever sällan tid som något som slösats. Människor som lever i
monokroniska kulturer kan uppfatta polykroniska kulturer som väldigt hektiska. (Usunier,
2000) Dessa kulturer ser på tiden som något flytande och punktligheten definieras här i lösare
termer. Vissa förseningar är förväntade och deadlines och andra åtaganden är inte
oföränderliga. Tiden betraktas mer som en organisk, flytande process, än som uppdelad i
bestämda kategorier. (Hall , 1980) Människor i polykroniska kulturer är mer hängivna till
personer än till scheman. När de konfronteras med ett dilemma (t.ex. en diskussion med
någon som tar längre tid än väntat), föredrar de att gå vidare med samtalet och bryta schemat,
om det finns något. (Usunier, 2000)

2.2.3 Kommunikation som en kulturell dimension

En kulturs kommunikationsinriktning är ofta väldigt subtil . Skill nader i
kommunikationspreferenser orsakar en mängd problem inom försäljning, förhandling,
lagarbete, etc. (Brake et. al., 1995)
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Hall (1980) urskilj er två typer av kultur beroende på vikten av kontexten/sammanhanget i
kommunikationen. Enligt honom kommuniceras innebörden eller meningen i låg kontext
kulturer direkt och tydligt, och de använda orden är de viktigaste bärarna av meningen.
Kommunikationens huvudsakliga funktion i låg kontext kulturer är utbyte av information,
fakta och åsikter. I motsats till detta kännetecknas hög kontext kulturer av att meningen inte
bara överförs med hjälp av ord, utan förlitas på förståelsen av kroppsspråk, ansiktsuttryck,
ögonkontakt, tidigare interaktioner och status. Meningen tenderar att vara mer implicit än
direkt, och mindre bokstavlig. Det primära syftet med kommunikationen i hög kontext
kulturer är hell re skapande och utveckling av relationer än utbyte av fakta och information.
(ibid.)

En kulturs kommunikationsstil kan också ses utifrån tendensen att uttrycka känslor. Hall
(1980) identifierar expressiva och instrumentala kulturer. Expressiva kulturer är inte blyga när
det kommer till att visa känslor – höga rösttoner, uttrycksfullt kroppsspråk och beröring är
vanligt förekommande. Sådana kulturer är mindre bekymrade över kommunikationens
precision än över etablering och underhållning av personliga och sociala relationer. De som
döljer sina känslor kan uppfattas som likgilti ga och ibland till och med svekfulla. Instrumental
kommunikation är problemorienterad, pragmatisk och formell . Vad som är sagt har större
betydelse än hur det är sagt. I sådana kulturer ligger större vikt vid exaktheten än vid
lämpligheten eller stilen av kommunikationen. Det huvudsakliga syftet med
kommunikationen är att nå ett objektivt, oemotionellt beslut som leder till en handling.
Uppvisande av känslor betraktas som brist på professionalism eller rationalitet. Idealet i
sådana kulturer är att dölja sina känslor så långt som möjli gt, även under stress. (ibid.)
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3 Problemdiskussion

Detta kapitel börjar med en problemdiskussion som leder till syftet med denna uppsats och
avgränsningar. Vidare presenteras den teoretiska referensram som vi kommer att utgå ifrån
för att besvara syftet.

Som framgår i första kapitlet har tvärkulturella förhandlingar och interaktioner blivit en
livsviktig fråga för många företag på grund av den ökade företagsglobaliseringen inom de
flesta industrierna (Kale & Barnes, 1992). Samtidigt som andelen affärer över nationella
gränser växer (Reynolds & Simintiras, 2000) ökar också frekvensen av affärsförhandlingar
mellan parter från olika kulturer (Adler & Graham, 1989). Eftersom genomförandet av
tvärkulturella förhandlingar har blivit svårare och mer komplexa, har de fått ökad betydelse
för företag som globaliserar sin verksamhet. Varje försäljning eller inköp har sin
förhandlingsaspekt och varje förhandling erbjuder möjli gheter och faror för båda parter.
Oförmågan att förhandla effektivt kan förstöra en noggrann planering. (Gulbro & Herbig,
1996)

Med detta som grund har vi formulerat vårt problemområde, vilket är internationella
förhandlingar vid industriella inköp. Med utgångspunkt i detta problemområde måste vi
definiera vad som menas med internationella förhandlingar. I kapitel ett har vi presenterat
olika definitioner av förhandling, bland annat ”affärsförhandling är en process där två eller
flera parter samspelar med varandra för att nå en överenskommelse som till handahåller de
involverade parterna med vill kor och bestämmelser för framtida agerande” (Ghauri, 1986,
s.80) I denna definition poängteras samspelet/interaktionerna mellan parterna.

Nilsson Molnár och Molnár (2000, s.3) definierar internationell förhandling som en
förhandling som ” genomförs mellan minst två parter hemmahörande i olika kulturmilj öer,
som har för avsikt att träffa en överenskommelse av något slag” . Denna definition anser vi
vara mest lämplig för denna uppsats, eftersom författarna påpekar att det unika med
internationella affärsförhandlingar är inverkan av kulturskill nader på både förhandlaren och
genomförandet av förhandlingarna.

Flera författare presenterade i kapitel ett (Kale & Barnes, 1992; Gulbro & Herbig, 1996;
Donaldson, 1998; Nilsson Molnár & Molnár, 2000) påpekar att kulturen har sin inverkan på
internationella förhandlingar. Framförallt Donaldson (1998) poängterar att nyckelfrågan i
diskussionen runt kultur är att förstå att den är en viktig del av de internationella affärerna och
har ett påtagligt inflytande på förhandlingar. Utifrån detta resonemang måste vi även definiera
vad vi menar med kultur. Graham (1985, s. 82) poängterar att den definition av kultur som
möjli gen är den mest accepterade är den av Linton: ”En kultur är en konfiguration av inlärda
beteenden och är ett resultat av dessa. Kulturens beståndsdelar är gemensamma för
medlemmarna i ett specifikt samhälle och förs vidare av dem” . Den mest betydelsefulla delen
av definitionen för denna studie är idén att beteenden är gemensamma för medlemmarna i en
specifik kultur. Detta kan vara till hjälp för att upptäcka mönster i hur ett visst lands kultur
kan påverka förhandlingsprocessen.

Förhandlingsprocessen kan se ut på olika sätt, men de flesta författarna (t.ex. Graham, 1986;
Donaldson, 1998; Ghauri, 1986) beskriver den som en process bestående av olika stadier.
Grahams (1986) och Donaldsons (1998) förhandlingsprocesser till handahåller en
övergripande bild av förhandlingsprocessen, men tar inte upp vilka faktorer som kan påverka
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den. Ghauri (1986) visar att den internationella förhandlingsprocessen går genom fem stadier
och påverkas av två grupper variabler, nämligen bakgrundsfaktorer och atmosfären. Ghauri
menar att olikheterna i bland annat den kulturella miljön (som sorterar under
bakgrundsfaktorerna) kan leda till störningar i interaktionerna som i sin tur reducerar
möjli gheterna till ett smidigt förhandlingsförlopp. (ibid.) På liknade sätt menar Sawyer och
Gyetzkow (refererade i Nilsson Molnár & Molnár, 2000) att det finns faktorer som kan
påverka den internationella förhandlingens genomförande, bland annat kulturella variationer
och relationer mellan parterna. McCall och Warrington (1984) betraktar tvärkulturell
förhandling ur ett interaktionsperspektiv. Även de påpekar att förhandlingen påverkas av
kulturfaktorer av olika slag som en förhandlare förväntas både beakta och anpassa sig till .

Olika författare (Hall , 1980; Hofstede, 1980; Usinier, 2000) pekar på att kulturen kan
betraktas utifrån olika dimensioner, nämligen osäkerhetsundvikande, individualism
/kollektivism, maktdistans, maskulinitet/femininitet samt tidsuppfattning och
kommunikationsinriktning.  Enligt Gulbro och Herbig (1999) kan man med hjälp av dessa
dimensioner till viss del förutsäga skill nader i människors beteende från olika kulturer, som i
sin tur kan vara till fördel i internationella förhandlingar. Gulbro och Herbig (1996) menar
också att företagens möjli gheter vad gäller internationella affärsuppgörelser kan begränsas på
grund av problem med tvärkulturella förhandlingar – drygt två tredjedelar av alla
internationella förhandlingar misslyckas och detta på grund av avsaknaden av kunskapen om
motparten och dennes kultur. För att undvika misslyckanden måste företag förbättra denna
kunskap (Gulbro & Herbig, 1999) för att det är svårt att senare reparera det som en oskicklig
förhandling orsakat (Axelsson, 1998).

Utifrån denna diskussion kan vi se att kulturen har stor betydelse för förhandlingsprocessens
genomförande. I tvärkulturella sammanhang måste man vara medveten om de fina nyanserna i
relationer och praxis, samt hur de upplevs och hanteras av medlemmar från andra kulturer.
Litteraturen pekar på att de problem som uppstår i internationella förhandlingar till stor del
orsakas av bristande kunskap om motparten och dennes kulturella bakgrund. Två
affärsförhandlare skilj er sig från varandra inte bara gällande fysiskt utseende, språk och
affärsetikett, utan även genom olika världsuppfattningar och sätt att uttrycka sina tankar och
känslor. En fråga som företag måste beakta innan de påbörjar en internationell förhandling är
hur förhandlingsprocessen påverkas när förhandlingar sker med motparter från andra
kulturella miljöer.

Som tidigare diskuterats i kapitel ett har uppsatsens problemområde formulerats som
internationella förhandlingar vid industriella inköp. Efter teorigenomgången i kapitel två samt
diskussionen i detta kapitel har vi inte funnit någon anledning att ytterligare avgränsa
problemområdet. Syftet med denna uppsats kommer därför att vara samma som
problemområdet.

3.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva internationella förhandlingar vid inköp av
industriella produkter.

Forskningsfrågor:
• Hur kan den internationella förhandlingsprocessen beskrivas?
• Hur kan nationalkulturens påverkan på förhandlingsprocessen beskrivas?
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3.1.1 Avgränsningar

På grund av att studien genomförs i Sverige kommer fokus i denna uppsats ligga på svenska
företag.  Även om förhandlingsprocessen involverar två parter (köpare och säljare) kommer
beskrivningen av förhandlingsprocessen och kulturens påverkan att endast baseras på
inköparens (svenska sidans) uppfattningar om motparten. I vår empiriska studie kommer vi att
koncentrera oss på hur förhandlingsprocessen vanligtvis ser ut vid förhandlingar med
motparter från en viss kultur och inte hur den ser ut i en specifik förhandlingssituation.

3.2  Teoretisk referensram

I kapitel två har vi redogjort för forskning som tidigare utförts inom vårt problemområde.
Under denna rubrik kommer vi att presentera den teoretiska referensram som kommer att
ligga till grund för denna studie. Avsikten med referensramen är att den ska utgöra grunden
för datainsamlingen samt vara till hjälp för att besvara syftet och forskningsfrågorna.

I teorikapitlet framgår det att ett lands kultur kan beskrivas utifrån olika dimensioner. Med
hjälp av dessa ska vi söka förklara hur motpartens kulturella bakgrund kan påverka
förhandlingsprocessen. Vid behandling av själva förhandlingsprocessen utgår vi inte från
någon specifik teori, utan lämnar frågan öppen för respondenterna att besvara. Den eller de
eventuella förhandlingsprocesser som vi hittar kommer sedan att jämföras med de
förhandlingsprocesser som finns beskrivna i teorikapitlet. Ovanstående resonemang kan
sammanfattas enligt figur 3.1 (källor till kulturdimensioner anges inom parentes).

Figur 3.1 Uppsatsens teoretiska referensram
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4 Metod

I detta kapitel presenteras och diskuteras uppsatsens metodologi. Vi kommer att diskutera
valet av forsknings- och undersökningsansats. Vidare beskrivs valet av undersökningsobjekt,
litteraturstudien, datainsamlingsmetoden och till vägagångssättet vid analysen. Slutligen,
diskuterar vi validiteten och reliabilit eten av vår undersökning.

4.1 Forskningsansats

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) finns det två olika sätt att dra slutsatser,
nämligen induktion, som bygger på empiri, och deduktion som bygger på logik. Induktion
innebär att man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empiriska fakta. Vid induktion kan
man komma fram till större eller mindre sannolikhet, men hundraprocentig visshet kan aldrig
uppnås. (Thurén, 1991) Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som
gilti g om den är logiskt sammanhängande. Däremot behöver den inte nödvändigtvis vara sann
i den meningen att den överensstämmer med verkligheten. (ibid.) Utifrån en teori formas
hypoteser –  testbara påståenden om verkligheten och genom logisk slutledning kommer man
fram till resultat. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)

Denna uppsats är av deduktiv karaktär i och med att syftet var att beskriva ett fenomen med
startpunkt i befintliga teorier.

Lundahl och Skärvad (1999) uppger att det finns två metodiska angreppssätt att till gå vid
insamling av information, den kvantitativa och den kvalitativa metodteorin. Den kvantitativa
metodteorin är inriktad på frågan hur man mäter olika företeelser och sambanden mellan dem.
(ibid.) Kvantitativt inriktade forskare samlar in fakta och studerar relationer mellan olika
uppsättningar av fakta. De mäter och använder vetenskapliga tekniker som kan ge
kvantifierbara och om möjli gt även generaliserbara slutsatser. (Bell , 2000) Ursprungspunkten
för den kvantitativa metoden är att det som studeras ska göras mätbart och att
undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt. Kvantifiering är en fråga om graden av
precision vid observerandet. Forskaren uppfattar sitt forskningsfält som ett objekt, ett föremål,
som undersöks med avseende på en eller flera variabler. Vid användning av den kvantitativa
metodiken undersöks alla fenomen på en och samma variabel. (Andersen, 1994)

Kvalitativ metodteori är inriktad på tolkning och förståelse. Den handlar om hur man når fram
till förståelse för hur människor upplever sig själva och sin situation. (Lundahl & Skärvad,
1999) Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på
hur människor upplever sin värld, och målet är snarare insikt än statistisk analys. De tvivlar på
existensen av ”sociala fakta” och ifrågasätter användningen av en ”vetenskaplig” inställning
när man har med människor att göra. (Bell , 2000) Företrädarna för de kvalitativa metoderna
förnekar att allt kan göras mätbart. Utgångspunkten för den kvalitativa metoden är att varje
fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper, och att man därför inte
kan mäta och väga det. (Andersen, 1994)

Vi antog den kvalitativa metodteorin i vår undersökning för att på bästa sätt kunna studera
fenomenet på djupet och besvara syftet. Vi vill e få en djupare förståelse för olika fenomen
relaterade till förhandlingsprocessen när svenska företag förhandlar med utländska parter.
Vidare var det inte möjli gt att studera flera företag för att kunna dra generella slutsatser på
grund av tidsbristen.
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4.2 Undersökningsansats

Ansatsen i en undersökning har att göra med dess ”grundläggande tekniska utformning” .
Detta innebär bland annat att man bestämmer sig för i vilken utsträckning man i
undersökningen – och speciellt i analysen – är intresserad av att gå på djupet i enskilda fall , gå
på bredden i ett tvärsnitt vid en viss tidpunkt eller studera utveckling över tiden. (Lekvall &
Wahlbin, 1993) I det följande behandlas i tur och ordning olika typer av
undersökningsansatser, nämligen skrivbordsundersökning, fallstudie, survey-undersökning
och experiment.

Skrivbordsundersökning. Undersökningar som enbart bygger på primärdata förekommer
praktiskt taget inte. Åtminstone i någon fas av undersökningsarbetet har man nästan allti d skäl
att utnyttja sekundärmaterial. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Fördelen med
skrivbordsundersökning är att den ger snabbt resultat och är billi g att genomföra eftersom
man använder redan insamlad data. Däremot kan det vara svårt att hitta relevant information
och då kan kvalitén på den ifrågasättas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999)

En fallstudie avser en undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal fall , vilka emellertid
studeras mera detaljerat och i fler dimensioner. Ett fall kan vara en individ, en händelse, ett
geografiskt område etc. (Lundahl & Skärvad, 1999) Fallstudier kännetecknas av att man inte
är intresserad av att dra speciellt djupgående slutsatser om hur de undersökta fallen ligger i
förhållande till någon bakomliggande målpopulation. Den vanligaste till ämpningen är för
deskriptiva eller förklarande studier, där man från början har frågeställningarna relativt klara.
Den deskription eller förklaring man då åsyftar går på djupet, med inriktning på hur det ser ut
inom enskilda undersökta fall . Uppenbarligen är fallstudier oftast kvalitativa till sin karaktär.
(Lekvall & Wahlbin, 1993) Styrkan med fallstudiemetoden är att den gör det möjli gt för
forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de
faktorer som inverkar på företeelsen i fråga (Bell , 2000). En nackdel med fallstudier är att
resultatet inte kan generaliseras (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999).

Syftet med en survey-undersökning är att ta fram information som kan analyseras för att få
fram mönster och för att kunna göra jämförelser. Survey-undersökningar kan ge svar på
frågor som rör vad, var, hur och när, men det är svårare att besvara frågor om varför. Kausala
förhållanden kan man sällan påvisa med hjälp av survey-metoden. (Bell , 2000) I en renodlad
survey-undersökning går forskaren ut och mäter upp förhållanden som han/hon på förhand
bestämt sig för att undersöka. Vidare kännetecknas survey-undersökning av att man är
intresserad av att uttala sig inte bara om undersökningsobjekten, men också om den
bakomliggande målpopulationen. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Den experimentella ansatsen innebär för det första att experimentvariabeln kan manipuleras så
att dess värde kan bestämmas för varje undersökningsenhet. För det andra innebär den att man
har en sådan kontroll över olika störande faktorer att man antingen direkt kan eliminera deras
inverkan eller neutralisera dem med hjälp av matchning eller randomisering. Experiment kan
genomföras antingen i laboratoriemiljö eller ”på fältet” . Vid laboratorieexperiment skapar
man en artificiell milj ö i vilken experimentet kan genomföras under noggrann kontroll av
både experimentvariabler och störningsfaktorer. Motsatsen är fältexperiment. Man går då ut i
verkligheten och genomför experimentet i dess naturliga miljö. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

Vårt syfte var att beskriva internationella förhandlingar vid inköp av industriella produkter.
Eftersom syftet inte var att få generaliserbar kunskap, utan ge en så bra beskrivning av
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fenomenet som möjli gt och problemet vi valde att undersöka även var komplext till sin
karaktär, valde vi fallstudiemetoden. På grund av att denna metod gör det möjli gt för
forskaren att undersöka ett visst fenomen på djupet och ger detaljerad kunskap i frågan, ansåg
vi att den var den mest lämpliga metoden för vår studie.

4.2.1 Val av fallstudieföretag

Vår studie var inriktad på internationella förhandlingar vid industriella inköp, där den ena
parten var ett svenskt företag och den andra utländskt. Till följd av detta var det viktigt att
hitta ett företag som gjorde affärer med flera olika länder, men som hade sin inköpsfunktion i
Sverige. Att inköpet skulle ske från Sverige var ett väsentligt kriterium för val av företag där
fallstudierna skulle genomföras, på grund av att när inköpsfunktionen är belägen i det land
man köper ifrån har troligtvis inköparen och säljaren samma kulturella bakgrund eller agerar
på liknande sätt. Då kommer inte förhandlingsprocessen att påverkas av de faktorer som är
närvarande vid internationella förhandlingar. Dessa urvalskriterier ledde oss till Boliden AB.

4.3 Litteraturstudie

För att få en uppfattning om ämnesområdet internationella förhandlingar sökte vi böcker och
artiklar i ämnet. För att hitta relevant litteratur använde vi oss av Luleå Universitets databaser
– böcker söktes via Lucia och Libris och artiklar via EBSCOhost och Emerald. De sökord
som vi använde i olika kombinationer för att maximera antalet relevanta träffar var bland
annat ”negotiation process” , ” international” , ”negotiating” , ”cross-cultural” , ” industrial
buying process” , ”national culture”, ” international business” , ”globalization” och deras
svenska motsvarigheter.

4.4 Datainsamlingsmetod

Olika typer av data samlas in på olika sätt. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) kan
data vara primär och sekundär beroende på ursprungskällan.

4.4.1 Sekundärdata

Sekundärdata är data som samlats in av någon annan för ett annat ändamål. Ett generellt
problem med sekundärdata är att den ofta just har samlats in för helt andra ändamål än
forskarens, och det är därför långt ifrån säkert att definitioner, mätmetoder etc. passar dennes
syfte. Det kan också vara svårt att värdera kvaliteten på data. Många undersökningar och
utredningar rapporteras på ett sådant sätt att man inte kan läsa ut exakta definitioner, bortfall i
datainsamlingen eller hur bearbetningar och analyser är gjorda. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

I vår studie har vi använt sekundärdata i form av information om företaget där fallstudierna
genomfördes, som vi erhöll genom företagets hemsida www.boliden.se och dess
årsredovisning för år 2001.

4.4.2 Primärdata

Om man inhämtar upplysningar genom t.ex. intervjuer i samband med undersökningen brukar
det talas om primärdata. Det är data som samlats in för det primära syftet att bilda underlag
för undersökningen. (Befring, 1994) Det finns olika sätt att samla in primärdata beroende på
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undersökningens karaktär, bland annat personliga intervjuer, telefonintervjuer och
brevenkäter.

Personlig intervju är en metod för datainsamling där information inhämtas genom att en
intervjuare ställer frågor till eller går in i en dialog med intervjupersoner, respondenter.
Respondenternas svar och uttalanden är således en intervjuundersöknings rådata. (Lundahl &
Skärvad, 1999) Datainsamling genom intervjuer förekommer vid t.ex. survey-undersökningar,
fallstudier och experiment. Intervjuer genomförs således i många olika syften och med flera
olika metoder. I varje enskild undersökning är det därför viktigt att klargöra hur
respondenterna ska identifieras, kontaktas och förmås att medverka i studien, vilken
intervjuteknik som ska till ämpas samt hur intervjumaterialet ska registreras, sammanställas
och analyseras. (ibid.)

Telefonintervju fungerar ungefär på samma sätt som personlig intervju, med skill naden att de
önskade uppgifterna insamlas via telefon (Lundahl & Skärvad, 1999). Metodologiska studier
har visat att telefonintervjuer klart kan mäta sig med personliga intervjuer, både gällande
validitet och reliabilit et (Befring, 1994).

Enkät. Metodologiskt sett är enkäten ett specialfall av intervjumetodiken. Det rör sig om en
kollektiv intervju där ett standardiserat frågeformulär presenteras för många personer
samtidigt. Här är kraven stränga på systematik och struktur, både på uppbyggnaden av frågor
och svarsalternativ. (Befring, 1994)

Forskningsproblemet i denna uppsats var komplext och krävde en djupgående förståelse.
Därför fann vi det lämpligt att samla primärdata till den empiriska undersökningen genom att
utföra personliga intervjuer, eftersom det gav oss möjli ghet att ställa komplexa frågor och
följdfrågor. Dessutom fick både vi och respondenterna möjli ghet att förtydliga frågor och
svar. För att få så utförlig information som möjli gt utformade vi en intervjuguide, som
respondenterna fick ta del av i god tid före intervjun.

Efter att ha valt Boliden AB som potentiellt företag där den empiriska studien skulle
genomföras, tog vi kontakt med en av företagets avdelningschefer för att få information om
företaget var lämpligt för vår studie.  Dessutom fick vi upplysning om vilka personer som
eventuellt kunde besitta den information som behövdes för att besvara syftet; dessa var Sören
Larsson / Procurement Off icer  Logistics Procurement Energy och Sören Brännström / Senior
Manager Commercial Department. Vidare tog vi kontakt med dem via telefon för att kort
berätta om innebörden och syftet med studien och försäkra oss om att de hade till räcklig
kunskap om och erfarenhet av internationella förhandlingar samt var villi ga att förse oss med
denna information. I samband med dessa samtal fick vi veta att det fanns ytterligare en person
inom Boliden AB som kunde bidra till vår forskning, nämligen Östen Isaksson / General
Manager Projects, som vi kontaktade på samma sätt.  Vid ett senare till fälle kontaktades
respondenterna i samband med en förundersökning, som behandlas närmare i följande avsnitt.

4.4.3 Pilotstudie

Enligt Zikmund (2000) beskrivs pilotstudie som småskalig explorativ forskningsteknik. Vid
en pilotstudie samlar man in data från slutliga respondenter, som senare används som en guide
i en större undersökning. En pilotstudie genererar primärdata vanligtvis för kvalitativa
analyser. (Zikmund, 2000)
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Vårt syfte var att beskriva hur förhandlingar ser ut när svenska företag köper industriella
produkter från företag i andra länder, men vi hade inga preferenser för vilka länder det skulle
vara. Därför överlät vi till respondenterna att utifrån sina kunskaper och erfarenheter ge
förslag på vilka länder som skulle undersökas. Efter sammanställning av alla tre respondenters
förslag  fick vi följande utfall:

   Fall 1
Frankrike

   Fall 2
Österr ike

   Fall 3
 England

Figur 4.1  Grafisk sammanställning av pilotstudien

Således: i intervjun med respondent A (Sören Larsson) behandlades förhandlingar vid inköp
från Frankrike och Österrike; i intervjun med respondent B (Sören Brännström) behandlades
förhandlingar vid inköp från  Frankrike och England; i intervjun med respondent C (Östen
Isaksson) behandlades förhandlingar vid inköp från Österrike och England. Vid intervjuerna
diskuterades varje fall var för sig och inte parallellt .

4.5 Till vägagångssätt vid analys

I en fallstudie kodas inte data, utan forskaren arbetar relativt nära de oftast verbala grunddata
som denne har. Forskaren försöker ställa upp en helhetsbild av ett enskilt fall . I varje enskilt
fall arbetar man så långt att en sammanhängande bild av det man är intresserad av kan fås och
att ett mönster inom fallet kan ses. Bildligt talat skulle man kunna säga att forskaren lägger ett
pussel med data för ett fall till s pusslet är klart. Svårigheterna med fallanalys kan vara att det
finns bitar som inte hör hemma i pusslet och bitar som fattas. Efter det att forskaren skapat sig
en helhetsbild av varje enskilt fall kan denne gå vidare på olika sätt. Ett sätt är att jämföra de
olika fallen med varandra och söka gruppera dem efter li kheter. Ett annat sätt är att söka
analysera skill naderna mellan grupperna.(Lekvall & Wahlbin, 1993)

Informationen som erhölls vid de personliga intervjuerna grupperades och sammanställdes
enligt strukturen i teorikapitlet. Vid analysen av förhandlingsprocessen började vi med att
jämföra empirisk data med de redovisade teorierna (fallanalys), vilket resulterade i både
likheter och olikheter. Efter fallanalyserna gjordes en tvärfallsanalys, där förhandlingar med

Respond ent A
Sverige

Respond ent B
Sverige

Respond ent C
Sverige
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franska, engelska och österrikiska motparter jämfördes sinsemellan. I analysen av det
emiriska materialet med avseende på kultur jämfördes teorin med alla tre fallen parallellt , utan
att göra jämförelser fallen emellan.

4.6 Metodproblem

Uppsatsens kvalité bedöms utifrån vilken grad av validitet och reliabilit et den har. Om en
fråga inte är reliabel saknar den också validitet, men bara för att reliabilit eten är hög behöver
inte validiteten vara hög. En fråga kan ju ge samma eller nästan samma svar vid olika
till fällen, men ända inte mäta vad den är avsedd att mäta. (Bell , 2000) Nedan beskriver vi hur
vi försökt höja validiteten och reliabilit eten i vårt arbete.

4.6.1 Validitet

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) uppger att validitet är ett mätinstruments förmåga att
mäta det som det är avsett att mäta. Om man mäter effektiviteten, skall utredningen ge besked
om det. Det är lämpligt att skilj a på två aspekter av validitet: inre validitet och yttre validitet.
Inre validitet avser överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem.
Yttre validitet har att göra med överensstämmelsen mellan det mätvärde som erhålls när man
använder en operationell definition och verkligheten. Validitet är det viktigaste kravet på ett
mätinstrument. Om ” instrumentet” inte mäter det som avses spelar det mindre roll om
mätningen är särskilt bra. (ibid.)

För att höja uppsatsens validitet formulerades frågorna i intervjuguiderna (se Bilaga 1) utifrån
befintliga teorier för att svara på syftet. Vidare granskades och kommenterades intervjuguiden
av vår handledare före vi gjorde intervjuerna. Vi har också försökt identifiera respondenter
som var mest lämpade att svara på frågorna. Både vid vår första kontakt med företaget och när
vi pratade med respondenterna försökte vi att försäkra oss om att dessa var de personer som
hade mest kunskap inom undersökningsområdet genom att presentera syftet med studien och
fråga om de kunde uttala sig om detta. Dessutom skickade vi intervjuguiderna till
respondenterna i god tid före intervjutill fällena så att de skulle kunna förbereda sig och utifrån
innehållet avsätta den nödvändiga tiden för intervjuerna. Under intervjuerna använde vi oss av
så kallad ”probing” – om respondenternas svar var oklara eller kortfattade bad vi om
förtydligande eller vidareutveckling av svaren.

4.6.2 Reliabilitet

Reliabilit et innebär att ett mätinstrument ska ge till förlitli ga och stabila utslag (Eriksson &
Wiedersheim-Paul, 1999). Reliabilit et eller till förlitli ghet är ett mått på i vilken utsträckning
ett instrument eller ett till vägagångssätt ger samma resultat vid olika till fällen under i övrigt
li ka omständigheter. En konkret fråga som ger en viss typ av svar i en situation och ett helt
annat svar i en annan situation är inte till förlitli g eller reliabel. (Bell , 2000) Om flera
undersökare som använder samma metod kommer till samma resultat, har undersökningen
hög reliabilit et. Det är en viktig princip att samma metod ska kunna till ämpas av olika
personer på samma material. (Thurén, 1991)

För att höja reliabilit eten försökte vi så ingående som möjli gt beskriva hur studien
genomfördes. Anteckningar gjordes under intervjuerna, men de spelades även in på band för
att undvika missförstånd eller misstag. Detta gjorde det möjli gt att koncentrera sig på
respondenternas svar och ställa följdfrågor. Vi har också försökt att formulera frågor så
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neutralt som möjli gt för att undvika att påverka respondenterna. Dessutom renskrevs både
inspelningen och anteckningarna direkt efter intervjuerna. De grovt sammanställda
intervjuerna skickade vi till respondenterna och bad dem att komma med kommentarer för att
försäkra oss om att vi inte har misstolkat deras svar.

Ett reliabilit etsproblem kunde ha uppstått på grund av att respondenternas uttalanden om
motparten kan antas vara baserade på subjektiva uppfattningar och kan ha influerats av en
enskild förhandlingssituation. Detta var vi medvetna om från början och den åtgärd som vi
vidtog var att vi bad respondenterna att berätta om hur förhandlingar med utländska parter
vanligtvis sker.



Kapitel 5 Empiri

27

5 Empiri

I detta kapitel presenteras empirisk data som vi har samlat in vid Boliden AB. Data för varje
fall presenteras separat under respektive rubrik. Först görs en övergripande introduktion av
företaget och respondenterna. Vidare följer data relaterad till f orskningens syfte.

5.1 Boliden  AB

Boliden är ett metallproducerande företag med internationell verksamhet. Företaget bryter,
bearbetar och marknadsför koppar, zink, bly, guld och silver. Stora verksamheter är också
prospektering, teknikförsäljning samt framställning av produkter i koppar och mässing.
Bolaget har cirka 3 700 anställda och huvudkontoret ligger i Sverige. År 2001 uppgick
försäljningen till 10 250 Mkr. Bolidens aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på
Toronto-börsen i Kanada. (Boliden, 2002)

Företagets organisation är uppbyggd enligt figur 5.1:

Figur 5.1 Boliden AB:s organisationsstruktur
Källa: Boliden, 2002

Boliden äger och driver sju gruvor i Sverige och en i Kanada samt två smältverk i Sverige –
Rönnskär i Skelleftehamn och Bergsöe i Landskrona. Prospektering bedrivs främst i
anslutning till företagets gruvor. Boliden Contech ansvarar för bolagets försäljning av teknik
för bland annat mineralbearbetning, metallurgi och miljö. Contech har ett flertal projekt runt
om i världen. Fabrication är ett affärsområde som tillverkar och marknadsför kopparrör,
mässingsstänger och specialprodukter. Anläggningar finns i Sverige, Holland, Belgien och
England. Metallåtervinning är en omfattande verksamhet vid Bolidens smältverk Rönnskär
och Bergsöe. Boliden är också delägare i metallåtervinningsföretaget Arvamet. (Boliden,
2002)

Sören Larsson / inköpare vid Boliden AB berättar att företagets inköp sköts av den centrala
inköpsavdelningen sedan 1972 då Boliden Metall och Boliden Mineral slogs samman.
Inköpen sorterar under avdelningen Logistik Inköp och Energi. Vissa inköp sköts av inköpare
som har en lokal placering, bland annat vid Rönnskärsverket. Årligen görs inköp i genomsnitt
(1994 till 2001) för cirka 2,5 miljarder kronor. I beloppet ingår inköp från både inhemska och
utländska företag (ingen statistik finns över bara utländska inköp).
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Sören Larsson är inköpare/biträdande inköpschef vid Boliden AB. Hans ansvarsområden
omfattar investeringar och inköp av maskiner och metallurgisk utrustning samt förnödenheter
som exempelvis tegel till ugnar. Han har befogenhet att skriva på avtal upp till 100 000
kronor, men får även skriva på beställningar som är bevilj ade via ärenden till ärendebeloppet.
När Larssons chef inte är till gänglig har han i princip obegränsade befogenheter.
Inköpsbelopp som överstiger 5 miljoner kronor ska godkännas av VD:n, Jan Johansson.
Förhandlingsbeloppet vid inköp kan röra sig om allti från någon miljon till 100 miljoner
kronor. Larson menar att det inte är produkten i sig utan funktionen som inköpet handlar om. I
förhandlingarna förhandlas inte bara inköpet av maskinen utan även service och reservdelar
som behövs under hela maskinens livslängd. Detta görs för att underhållet senare kan kosta
upp till fyra gånger så mycket som själva maskinen.

Larsson har erfarenhet av affärsförhandlingar, både med nationella och internationella parter,
sedan 1981 då han började på inköpsavdelningen. Hans uppgifter i en förhandling är att leda
förhandlingarna och ansvara för anskaffningen av förhandlingsobjektet. Larsson anser sig ha
väldigt goda kunskaper om motparten och dennes kulturella bakgrund och vet mycket väl hur
motparten fungerar i sitt eget företag och vilken roll denne har. Han menar att det är väldigt
viktigt att veta vilken befattning och vilken uppgift motparten har och vem som är
beslutsfattare i en förhandling. Flera års erfarenhet har gjort det möjli gt för uppkomsten av
personliga relationer och därigenom ökat kunskapen om motpartens kultur. Larsson anser att
kunskapen om motparten och dennes kultur är av stor vikt vid internationella förhandlingar,
därför att man måste veta vad man kan förvänta sig av motparten. Ju mer man vet, desto
lättare bli r det att nå en överenskommelse.

Sören Brännström är försäljningschef på marknadsavdelningen vid Boliden AB/
Rönnskärsverket. Hans ansvarsområde innefattar både inköp och försäljning – sedan ett och
ett halvt år till baka arbetar Brännström huvudsakligen med försäljning, men innan dess
arbetade han många år med inköp av råmaterial till smältverket. För närvarande är han
ansvarig för försäljning av metall och råmaterial och delvis ansvarig för inköp av sekundärt
råmaterial (exempelvis slagg, koppar- och silverskrot). Hans befogenheter sträcker sig upp till
ärendebeloppet 5 miljoner, sedan måste inköpsbeloppet godkännas av VD:n. Värdet på de
inköp Brännström är involverad i l igger kring 30 – 50 miljoner kronor.

Brännströms tidigare befattningar har involverat förhandlingar, men sedan 1988 har han
förhandlat utifrån sin position på marknadsavdelningen och då även med utländska parter. Vid
förhandlingar har han rollen som inköpare – att se till att inköpsobjektet anskaffas.

Brännström uppger att hans kunskaper om motparten och dennes kulturella bakgrund varierar.
Han anser att kunskapen om motpartens kultur och sätt att agera är väldigt viktiga för
förhandlingen. Om man gör helt fel och upplevs som oartig och överlägsen kanske det inte
bli r någon affär. Han menar att i de situationer där förhandlingarna sker på motpartens
hemmaplan finns en förväntan från motparten att ”besökaren” ska kunna spelreglerna. Han
anser att man kan lära känna sin motpart genom upprättandet av en social relation, exempelvis
att äta middagar till sammans och prata om varandras familj och intressen. Brännström
påpekar att kunskapen om motparten och dennes kultur är viktiga vid internationella
förhandlingar. Att den svenska parten har kännedom om motpartens land, historia och kultur
gör det lättare att föra ett samtal och bygga relationer. Då ges ett intryck av att man är
intresserad av motparten.
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Östen Isaksson är projektledare och projektsamordnare vid Boliden AB/Rönnskärsverket.
Hans ansvarsområde är samordning av all projektverksamhet gällande utvecklings- och
anläggningsprojekt på Rönnskärsverket. Isaksson påpekar att alla förhandlingar vid inköp leds
av inköpsledarna från den centrala inköpsavdelningen, men säger att det är vanligt
förekommande att stora inköp görs i projektform – detta förklarar Isakssons medverkan i
förhandlingar vid inköp. Inköpsobjekten är maskiner, maskinsystem, know-how, licenser och
teknologi, med ett värde från ca. 100 000 kronor till 150 miljoner kronor.

Isaksson har jobbat med projektverksamheten inom Boliden AB sedan 1985 och har sedan
dess även erfarenheter av förhandlingar med utländska parter. Han medverkar i förhandlingar
i egenskap av beställare och användare av inköpsobjektet och har det tekniska ansvaret. Hans
uppgift är att se till att det inköpta objektet överensstämmer med det som efterfrågas – att se
till att man får det man vill ha.

Isaksson menar att kunskapen om motparten och dennes kulturella bakgrund anskaffas genom
egna erfarenheter av tidigare affärer och genom att man frågar referenser om motpartens
tidigare agerande. Isaksson säger att denna kunskap definitivt är viktig vid internationella
förhandlingar, eftersom man vill bilda en gemenskap kring frågan, då är alla gemensamma
punkter som finns i omgivningen viktiga – de binder ihop det hela. Därför är det
betydelsefullt att ha referenser i omgivningen för att kunna öka sin kunskap utifrån andras
erfarenheter. Han menar också att utifrån kunskapen om motparten kan man lägga upp en
förhandlingsstrategi.

5.2 Förhandlingar med franska motparter

Under denna rubrik kommer vi att presentera empirisk data, som erhölls vid intervjuerna med
Sören Larsson och Sören Brännström. När båda respondenterna har samma uppfattning i
frågan anges inte källan.

5.2.1 Förhandlingsprocess

Franska företag brukar, enligt Larsson, vilj a förhandla genom sina svenska representanter, så
kallade dealers, men han påpekar att detta är något som Boliden AB försöker undvika,
eftersom man föredrar förhandlingar direkt med det säljande företaget.

Vid en förhandling representeras ofta franska företag av marknadschefer/försäljare och
tekniker, dock påpekar Brännström att när förhandlingen sker med ett mindre franskt företag
företräds det oftast av sin ägare. Det köpande företaget företräds vanligtvis av en inköpare och
en beställare – den som ansvarar för beställningen och betalningen. Ibland kan den
sistnämnde representeras av en tekniker eller själv besitta den tekniska kunskapen som
erfordras. Brännström uppger att förhandlingar med fransmän i regel tar ett par veckor från
första kontakten till s det att ett kontrakt har skrivits. Men vid en större affär kan förhandlingar
ta upp till t vå månader, enligt Larsson.

Förhandlingsprocessen med franska motparter kan, enligt respondenterna, antas gå genom
följande faser:

1. Förberedelser
2. Förhandling öga-mot-öga
3. Överenskommelse och avtal
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Förberedelsefasen är en väldigt viktig del av förhandlingen. Det kan vara till hjälp att titta i
anteckningar över tidigare förhandlingar och att sätta upp mål för förhandlingen, exempelvis
vad man är beredd att betala. (Larsson) Brännström menar att egentligen påbörjas en
förhandling när man har en avsikt att köpa. Redan första kontakten med företaget och
kartläggningen av det kan betraktas som en förhandling, eftersom den biten inte kan uteslutas.
(Brännström)

Brännström berättar vidare att i denna fas tas den första kontakten med en potentiell säljare
och man försöker ta reda på vem som är ansvarig i frågan. I denna fas sker kartläggningen av
motpartens företag – den svenska parten försöker ta reda på hur stort det säljande företaget är,
vilka varor det producerar och om det har produkten som efterfrågas. Samtidigt som man
försöker ta reda på så mycket information som möjli gt om motparten, presenterar man även
sitt eget företag, berättar om sina förmåner och konkurrensfördelar och försöker övertyga om
att försäljning ska ske just till det egna företaget. Före parterna träffas personligen har de flera
gånger pratat med varandra i telefon och byggt upp en personlig kontakt. I Frankrike är den
sociala biten väldigt viktig och det pratas mycket, exempelvis om mat och vin – allt som kan
bygga upp en social relation.  (Brännström)

Larsson uppger att när förhandlingen sker med en ny leverantör är det till fördel om den hålls
i säljarens land, eftersom köparen då har möjli ghet att bilda sig en uppfattning om företaget är
seriöst samt om det har kapacitet att leverera det som lovas. Man skickar en skriftlig förfrågan
– en noggrann specifikation av leveransomfattningen, som senare kommer att ligga till grund
för förhandlingen. Denna förfrågan är, enligt Larsson, det som inleder den första kontakten.
Även om man inte har personlig kontakt vid detta till fälle så påbörjas en slags förhandling,
där inköparen visar vad man vill ha och vilken funktion man vill köpa. Säljarens svar på
förfrågan – offerten visar vad denne kan leverera, till vilket pris och hur angelägen den är att
göra affärer. Innan förhandlingen går in i nästa fas upprättas en dagordning för
förhandlingsmötet. (Larsson)

Förhandling öga-mot-öga. I denna fas sker den strikt affärsmässiga förhandlingen – en
diskussion kring offerten och sakfrågan. Sakfrågan som förhandlas är bland annat den
tekniska aspekten, priset, betalningsvill koren, leveransvill koren och leveransomfattningen –
kvalitetsbestämning och kvalitetskontroll . Larsson menar att vid den muntliga förhandlingen
är det viktigt att man är klar över vad man har kommit överens om, men också att man visar
om man har kommit överens eller inte. Detta är viktigt eftersom om parterna inte är överens
om buden som läggs fram vid ett möte, gäller inte de buden vid nästa till fälle. Om man inte
nått en överenskommelse avbryts förhandlingen.

Överenskommelse och avtal. Brännström säger att i och med att fransmän värderar den sociala
relationen högt är det ofta under middagen man kommer överens och skakar hand, även om
alla samtal rörande affärer sker före middagen. Fastän förhandlingen betraktas som avslutad
när man tar varandra i hand och är överens, är den inte fullständig förrän ett kontrakt är
skrivet och undertecknat av båda parterna.

5.2.2 Kultur relaterad till affärer

Brännström berättar att tidigare betraktades fransmän som väldigt slutna – de vill e köpa av
fransmän och sälja till fransmän. Som medlem i EU har de blivit mer öppna för utländska
motparter även om de fortfarande föredrar att göra affärer med fransmän. Därför är det till
fördel för svenska företag att ha med sig någon som kan betraktas av den franska motparten
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som ” inhemsk” (t.ex. en svensk affärsman som under lång tid bott i Frankrike) för att bryta
isen. Fransmännen är ganska pratsamma och värderar socialt umgänge högt. Fransmännens
kulturbetingade agerande är inte till nackdel för förhandlingen, den tar bara lite längre tid
eftersom man ska hinna med att bygga och upprätthålla relationerna. Man måste ha denna
relation med fransmän för att affären skall bli lyckad. (Brännström) Av Larsson uppfattas
fransmän som lite ”hippa” och inte så precisa och noggranna.

Individualism/kollektivism
Fransmännen kan antas vara individualister och tar mest hänsyn till egna intressen, även om
de till en viss del anpassar sig till motpartens intresse vid en förhandling. I en förhandling
brukar den franska sidan representeras av få personer – ofta en eller två, men vid större affärer
föredrar de att ha flera representanter med olika specialiteter. Att de föredrar att förhandla i
grupp tolkar Larsson som att de vill visa att de har kunskap inom alla områden. Franska
förhandlare betraktas som självständiga och kan framföra egna idéer och åsikter. Larsson
menar att fransmännens ” individualistiska” agerande kan underlätta förhandlingen i och med
att de som individ kan fatta beslut. Det bli r fort klart vem som bestämmer – man får veta
redan från början vem man förhandlar med.

Fransmännen är mycket relationsorienterade och därför är relationen en förutsättning för att
det överhuvudtaget ska bli en affär. Larsson menar att det är en grundförutsättning att parterna
känner förtroende för varandra, annars kan man inte komma framåt i en förhandling. Det är
viktigt för franska förhandlare att veta att det företag de förhandlar med är stabilt .

Larsson har ingen erfarenhet av öppna konfrontationer med franska förhandlare. Detta anser
han bero på deras höga kompetens. Brännström å andra sidan uppger att vid öppna
konfrontationer agerar fransmän väldigt känslosamt och bli r snabbt upprörda. De
argumenterar mycket och handlar snabbt när en konfrontation inträffar. Den svenska
motparten måste vänja sig vid detta, ligga lågt och inte ”skrika” li ka högt samt ge dem tid att
lugna ner sig så att förhandlingen kan fortsätta.

Maskulinitet/femininitet
När en konflikt uppstår vill franska förhandlare ha rätt, men när de inser att det inte går är de
tvungna att kompromissa. Larsson uppfattar fransmän som ambitiösa, medan Brännström
tycker att de är lite arroganta och stöddiga. Vidare påpekar Brännström att detta kan betyda att
det uppstår en viss tjurighet i förhandlingen, som kan leda till ett dödläge och att
förhandlingen måste avbrytas för att fortsätta vid ett annat till fälle.

Brännström beskriver franska förhandlares agerande som tämligen konkurrensinriktat – de
vill vara vinnare, till skill nad från Larsson som menar att fransmännen inte är
konkurrensinriktade, snarare jämlika. Åsikterna går även isär när det gäller uppfattningen om
respekt för kvinnliga förhandlare. Brännström tror inte att fransmän har li ka stor respekt för
kvinnliga förhandlare som för manliga, eftersom de inte har samma tradition av jämställdhet
som Sverige. Larsson tror däremot att respekten för kvinnliga förhandlare är li ka stor som för
manliga, vilket han baserar på faktumet att det har förekommit att förhandlaren från den
franska sidan var en kvinna.

Maktdistans
Franska förhandlare har befogenheterna att själva ta beslut i en förhandling. Brännström
menar att det är nödvändigt att de som deltar i förhandlingen kan fatta beslut – annars bli r det
ingen förhandling. Man vill i nte ödsla tid genom att träffa människor som inte har
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befogenheter att fatta beslut. Larsson säger att fransmän inte försöker framhålla sin status och
position, det är bara kunskapen som räknas. I motsats till detta har Brännström uppfattningen
att franska förhandlare vill betona sin status och position. Detta visar sig bland annat genom
att en högre chef vill påpeka att han är chef både för motparten och i relationerna med sina
medarbetare. Åsikterna går isär när det gäller frågan om fransmän är auktoritära i sitt
agerande eller inte, men båda respondenterna är eniga om att det är viktigt för fransmännen
vilka befogenheter den svenska parten har, eftersom de vill förhandla med en som kan ta
beslut. Brännström menar att förhandlingen underlättas om man har de ”rätta” personerna på
andra sidan förhandlingsbordet, eftersom man vet att man kan komma till ett avslut och det
påskyndar förhandlingsprocessen.

Osäkerhetsundvikande
Franska förhandlare är relativt noggranna och tydliga när det gäller siffror, exempelvis pris,
men det spelar inte så stor roll att mindre oklarheter finns gällande så kallad mjukvara som
t.ex. kvalité. Enligt Larssons erfarenheter är franska förhandlare inte benägna att ta risker, de
vill veta i detalj hur det ska se ut. Brännström säger dock att de är mer eller mindre
riskbenägna. I grund och botten förlitar sig fransmän på expertkunskap, men i en
förhandlingssituation improviserar de och tänker fritt för att komma fram till målet.
Produkterna som det förhandlas om är så komplexa att man inte kan chansa genom att
använda endast sunt förnuft. Fransmännen har en ursprunglig ståndpunkt i frågan, men de är
flexibla och kan improvisera under förhandlingens lopp. Detta är positivt för
förhandlingsprocessen eftersom det bli r enklare att komma framåt i en förhandling och nå en
överenskommelse. Långsiktigheten i affärsrelationer med fransmän beror på om man lyckats
bygga upp en väl fungerande relation.

Tid som kulturell dimension
Fransmännen är väldigt flexibla i sin tidsuppfattning. Tiden är inget bestämd och de har
kontroll över den. Det får ”kosta” så mycket tid som behövs för att fullborda affären.
Brännström anser att fransmän inte är vidare punktliga och ser inte så allvarligt på
förseningar. Larson å andra sidan anser att de är punktliga och vill undvika förseningar.
Franska förhandlare behandlar ofta en sak åt gången, i tur och ordning, men kan också hantera
flera saker samtidigt. Dagordning brukar inte användas i förhandlingar, de löper med
spontant. Brännström tror inte att det är betydelsefullt för fransmän att hålla fast vid aktuella
scheman. Mötets slut inplaneras som regel inte och förhandlingen avbryts när frågan som
diskuteras är avklarad eller då man måste fortsätta vid ett senare till fälle.

Larsson menar att fransmännens punktlighet och att de håller deadlines gör att
förhandlingsprocessen löper som planerad och dess genomförande underlättas. Den påverkan
fransmännens tidsuppfattning har på förhandlingsprocessen kan, enligt Brännström, ses ur två
synvinklar: å ena sidan kan processen bli förlängd på grund av att man inte är så bestämd
gällande tider, å andra sidan kan det leda till att man når ända fram eftersom man inte är
tvungen att avbryta förhandlingsmötet för att passa tiden.

Kommunikation som kulturell dimension
Förhandlingar med fransmän hålls allti d på engelska, eftersom det är ett neutralt språk som
båda parter har väldigt bra kunskaper i. Brännström tror att fransmännens sätt att
kommunicera kan beskrivas som omskrivande och svepande om de får kommunicera på sitt
eget språk. Men eftersom förhandlingen sker på ett främmande språk tvingas de att vara mer
sakliga. Fransmännens sätt att kommunicera uppfattas av Larsson som direkt och tydligt.
Kommunikationen används både för utbyte av fakta och information och för byggande och
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upprätthållande av relationer. Den kan betraktas som både formell och informell . Vad som är
viktigare – vad som är sagt eller hur det är sagt – beror på vilka frågor som behandlas. Vid
konkreta frågor, exempelvis pris, är det viktigare vad som är sagt, däremot när det gäller till
exempel leveranstid är det hur det är sagt som räknas. Enligt Brännströms erfarenheter
kompletterar franska förhandlare den verbala kommunikationen fritt med kroppsspråk, gester
och höga rösttoner – fransmännen är ganska emotionella, menar har. Larsson däremot anser
att kroppsspråk och höga rösttoner inte vanligt förekommande, men gester används i större
utsträckning än hos svenska förhandlare.

Fransmännens sätt att kommunicera kan underlätta förhandlingsprocessen på olika sätt: det
bli r mycket tydligare vad de menar när de använder sig av kroppsspråket och det bli r enklare
att förhandla med franska motparter tack vare deras direkta och tydliga sätt att kommunicera,
vilket även bidrar till att man bygger långsiktiga relationer med dem.

5.3 Förhandlingar med engelska motparter

Under denna rubrik presenteras information, som erhölls vid intervjuerna med Sören
Brännström och Östen Isaksson. När båda respondenterna har samma uppfattning i frågan
anges inte källan.

5.3.1 Förhandlingsprocess

Den engelska parten företräds vanligtvis av en försäljare/marknadschef och tekniker.
Representanterna för den svenska parten är en inköpsledare och en beställare. Isaksson
berättar att under förhandlingen har båda parterna möjli ghet till ”back-up” från företaget de
representerar (via telefon) när ytterligare information eller råd behövs.

Förhandlingar med engelsmän brukar ta en till t vå månader, från första offerten till
överenskommelsen, beroende på affärernas omfattning. Brännström påpekar att en
förhandling med engelsmän går fortare än med fransmän eftersom man kan börja prata affärer
utan att behöva etablera en fördjupad relation.

Förhandlingsprocessen med engelska motparter kan antas gå genom följande faser:
1. Förberedelser
2. Förhandling öga-mot-öga
3. Överenskommelse och avtal

Förberedelsefasen börjar med kartläggningen av det säljande företaget, dess kapacitet,
kunskapsbas och vilka referenser det har för att få en bild av hur det har agerat tidigare och
för att veta vad man kan förvänta sig i en affärsuppgörelse. Isaksson säger att motpartens
kulturella bakgrund vägs in i denna kartläggning genom att höra av med referenser om deras
tidigare agerande, exempelvis om de har varit extrema eller svåra på något sätt. Denna
kunskap får man bäst genom egna erfarenheter, som man kan få bekräftad av referenser.
Brännström säger att parallellt med insamlingen av information om motparten, presenterar
man sitt eget företag. Förhandlingen kan anses vara påbörjat när försäljaren skickar sin första
offert. Det är då köparen ser försäljarens intresse av att göra affärer, berättar Isaksson. I denna
fas formuleras även en strategi för att nå de uppsatta målen – vad får det kosta samt hur ska
förmodade svagheter bevakas vad gäller leveranser, leveranssäkerhet, aftersales-service och
garantier med mera. Under denna fas lär man känna sin motpart genom bland annat
telefonkontakt och besök.
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Förhandling öga-mot-öga kan ses som ” fysisk” förhandling då parterna träffas för att
diskutera sakfrågan. Diskussionsobjekten är bland annat den tekniska anpassningen av
produkten, priset, leveransvill koren, betalningsvill koren med mera.

Överenskommelse och avtal. Förhandlingen kan anses vara avslutad när parterna har kommit
överens och skakat hand. Efter att parterna nått en överenskommelse, tolkas
förhandlingsprotokollet så att man kan utforma ett skriftligt avtal. Detta skall undertecknas av
båda parterna för att vinna laga kraft. Isaksson berättar att engelsmän är lätta att ha att göra
med, men  är svåra gällande aftersales-service. Detta betyder att man måste vara noggrannare
gällande exempelvis speciella skrivningar i avtalet för att binda upp dem på speciella punkter,
exempelvis leveranstider.

5.3.2 Kultur relaterad till affärer

Brännström säger att situationen i en förhandling med engelsmän kan uppfattas som familjär i
och med att de kommunicerar på ett informellt sätt. Deras sätt att tänka och vana att förhandla
är ganska lika de svenska. Detta har en positiv inverkan på förhandlingsprocessen och gör att
man kan komma fort fram i förhandlingen eftersom man jobbar på samma sätt. Vidare
beskriver han engelsmän som artiga och korrekta. (Brännström)

Engelsmän är, enligt Isaksson, väldigt övertygande när de kommer in i en förhandling. De är
mycket inriktade på sin försäljning och agerar som om produkten de presenterar är den bästa
som finns. De har sitt koncept för den färdiga produkten och det vill de inte till en början göra
avsteg från. De är inte så lyhörda för vad motpartens grundönskemål är. Som köpare måste
man övertyga dem om att produkten måste anpassas till köparens anläggningssystem. Detta
gör att förhandlingsprocessen, särskilt den tekniska anpassningen, drar ut på tiden. Däremot
kan det vara positivt för förhandlingsprocessen att engelsmän kan övertyga motparten om att
produkten är den bästa samt visa att de har erfarenheter och referenser. (Isaksson)

Individualism/kollektivism
Brännström säger att engelsmän kan anses ha en kollektiv känsla, eftersom de tänker på
företaget och andra, men Isaksson menar att speciellt de som är med i förhandlingar kan
betraktas som individualister. Engelska förhandlare är lyhörda till andras synpunkter och
intressen i den mån att de måste agera professionellt i en förhandlingssituation för att få sälja.
Engelsmän förhandlar sällan helt ensamma, utan är vanligtvis två eller tre. De uppfattas som
självständiga och kan framföra egna idéer och åsikter. Detta kan, enligt Isaksson, bero på att
engelska förhandlare har en bred bakgrund av säljarkunskaper och tekniska färdigheter.

Engelsmän kan betraktas som relativt uppgiftsorienterade – deras uppgift, att sälja, är det som
står i fokus – vilket kan förkorta och snabba på förhandlingsprocessen. Dock vill de gärna
vara relationsinriktade, det vill säga lära känna motparten. En fungerande relation är i
slutändan det som värderas högst av båda parterna.

I en förhandling vill i ngen part ha konfrontationer, säger Isaksson, men när sådana uppstår
brukar engelsmän argumentera för sin sak för att känna av hur stark motpartens ståndpunkt är.
Står motparten fast vid sin ståndpunkt, ändrar engelsmännen sig eftersom de vill sälja. Enligt
Brännström är de lugna och sakliga och försöker hitta lösningar på problemet.
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Isaksson uppger att engelsmännens agerande, sett ur individualism/kollektivism perspektivet,
är bra för en förhandling, eftersom det visar om engelsmännen kan uppfattas som trovärdiga
eller inte.

Maskulinitet/femininitet
När en konflikt uppstår strider engelsmän för den sak som de tror på, exempelvis genom att
hitta små petitesser i kontraktet som kan vändas till deras fördel, men bli r de övertygade om
motsatsen ändrar de sig och försöker nå en kompromiss. De är mottagliga för motpartens
argument och man kan diskutera sakligt med dem. Brännström anser att engelska förhandlare
inte kan beskrivas som självhävdande, men de är väldigt ambitiösa, med en mjuk och artig
framtoning. Isakssons uppfattning är annorlunda, han beskriver engelsmän som självhävdande
och till en viss del ambitiösa. Båda respondenterna tror att engelsmän har li ka stor respekt för
kvinnliga förhandlare som för manliga. Detta baseras på faktumet att kvinnor är en del av
affärslivet i England.

Isaksson menar att när man vet vilka svagheter, exempelvis ambitionsnivå, som
engelsmännen har försöker man inrikta sig på dessa och lägga extra uppmärksamhet på
punkter som kan beröras av svagheterna. Detta påverkar upplägget i förhandlingen.

Maktdistans
Engelska förhandlare har de befogenheter som krävs för att ta beslut i förhandlingar. De
framhåller inte sin status och position förutom när de presenterar sig. Detta uttrycks i deras
betoning av att de har rättigheter att göra vissa löften. I och med att de personerna som
involveras i förhandlingar har starka personligheter, kan de betraktas som något auktoritära i
sitt agerande – de har lärt sig en viss profession.

Isaksson anser att det är viktigt för engelsmän vilken roll och position den svenska
förhandlaren har, eftersom de vill ha jämbördiga motparter. Detta uttrycker sig genom att de
inte öppnar sig förrän ” rätt” motpart sitter på andra sidan förhandlingsbordet. Isaksson menar
att det bli r tuppfäktning (mätning av krafter) ett tag till s man visar korten. Brännström tror
inte att det är viktigt för engelsmän vilken roll och status  motparten har, huvudsaken är att
denne är beslutsmässig, eftersom de vill känna att en överenskommelse kan nås i
förhandlingen.

Osäkerhetsundvikande
Brännström uppfattar engelsmän som korrekta och som att de vill mi nska oklarheter och
tvetydigheter – de vill ha struktur och ordning i det de gör. Han tycker också att de är mindre
riskbenägna än fransmännen. Isaksson å andra sidan anser att engelska förhandlare är inte
noga med att undanröja tvetydigheter och oklarheter. En svaghet hos engelska förhandlare,
anser han vara att de tar lätt på små missar – de agerar på ett sätt som kan ge uppfattningen att
allti ng är klart. De har, enligt Isaksson, en benägenhet att ta vissa saker förgivet. Detta kan ge
uppfattningen att engelsmän är riskbenägna, men kanske inte på ett medvetet sätt.

Engelsmän förlitar sig både på sunt förnuft och på expertkunskap. Isaksson menar att
engelska förhandlare har stor erfarenhet och har varit med i spelet länge. Detta leder till att de
i mångt och mycket förlitar sig på sunt förnuft, som i sin tur kan antas ha sin grund i
expertkunskap. De litar mycket på sig själv. (Isaksson) När det gäller flexibil iteten håller
engelsmän till en början fast vid sin ursprungliga ståndpunkt, men när de förstår att en affär är
på gång bli r de mer flexibla och villi ga att improvisera. Isaksson menar att engelsmän
definitivt har en långsiktig syn på affärsrelationer, men samtidigt kan deras agerande uppfattas
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som att de har en kortsiktig syn – de tar lite för lätt på det som händer efter att en
överenskommelse har nåtts.

Det är viktigt för den svenska motparten att vara medveten om engelsmäns förhållningssätt till
tvetydigheter/oklarheter, affärsrelationer och risktagande och ta med detta i kalkylen för
förhandlingsstrategin. (Isaksson)

Tid som kulturell dimension
Brännström uppfattar engelska förhandlare som väldigt strikta och punktliga när det gäller
tiden – förseningar möts med irritation och när deadlines är uppsatta är de fasta. Isakssons
uppfattning är den motsatta – engelsmän tycker att förseningar är naturliga, de styrs inte av
klockan och har kanske som följd av detta svårt att hålla tider, vid exempelvis leveranser.
Engelsmän brukar inte ta en deadline bokstavligt, menar Isaksson.

Den svenska parten använder allti d en dagordning, men det är sällan engelsmän efterfrågar
den. Isaksson tror inte att det är viktigt för engelska förhandlare att hålla fast vid aktuella
scheman. Engelska förhandlare greppar situationen och kan hantera flera frågor samtidigt,
men föredrar att behandla en sak åt gången. Mötets slut inplaneras inte och förhandlingen
avslutas när frågan har diskuterats klart eller när förhandlingen måste avbrytas på grund av
andra orsaker.

Enligt Isaksson måste engelsmännens tidsuppfattning värderas av köparen för att denne ska få
en bild av vad detta innebär för förhandlingen, innebär det stora konsekvenser eller inte. Detta
betyder att man måste själv ta större ansvar när det gäller t.ex. upplägget i kontraktet.
Kontraktet får följaktligen striktare formuleringar – kontrollpunkter upprättas så att båda
parterna får insyn i vad som händer för att eliminera överraskningsmomentet. (Isaksson)
Enligt Brännström kan engelsmännens tidsuppfattning även påverka förhandlingsprocessen på
andra sätt – när engelsmännen t.ex. vill avsluta mötet vid en bestämd tidpunkt, måste man
sätta upp ett nytt möte och detta drar ut på tiden; eller när mötets slut är inplanerat kan de
känna sig stressade och vill snabbt komma till en överenskommelse.

Kommunikation som kulturell dimension
Förhandlingar med engelsmän sker på engelska, vilket är en fördel för den engelska parten i
och med att förhandlingsspråket är deras modersmål. Brännström menar att eftersom
engelsmännen kan språket så bra använder de sig ibland av humor och ironi, då är det en
förutsättning att den svenska parten kan språket bra så att denne förstår.

Engelsmännens sätt att kommunicera kan beskrivas som direkt och tydligt, ibland kan det till
och med, enligt Isaksson, vara övertydligt. Både vad som är sagt och hur det är sagt är viktigt.
Engelsmän kan, enligt Isaksson, ibland väva in värderingsord, som den svenska parten inte
direkt uppfattar. Detta kan påverka förhandlingen på så sätt att parterna missförstår varandra.
Kroppsspråk och gester kan förekomma, men det är väldigt ovanligt att engelsmän höjer
rösten. Engelsmän är något emotionella – de kan reagera på uppvisande av känslor och kan
även uttrycka sina egna.  Kommunikationen används för utbyte av fakta och information, men
även för byggande och upprätthållande av relationer. Deras sätt att kommunicera kan
uppfattas som både formell och informell – som säljare har de den formella delen, men den
övriga kommunikationen är informell .

Isaksson säger att engelsmännens sätt att kommunicera kan påverka förhandlingens förlopp på
det sättet att om motparten är benägen att överkommunicera kan den svenska partens
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förtroende minska för denne. Dock har många engelska förhandlare lärt sig att hålla
kommunikationen på rätt nivå för att inte verka så ivriga. (Isaksson) Att engelsmännen inte är
strikt formella kan, enligt Brännström, mjuka upp och göra förhandlingsprocessen lite
smidigare. Att man kan bjuda på sig själv är viktigt för att lätta upp stämningen. (Brännström)

5.4 Förhandlingar med österr ikiska motparter

Under denna rubrik kommer vi att presentera empirisk data, som erhölls vid intervjuerna med
Östen Isaksson och Sören Larsson. När båda respondenterna har samma uppfattning i frågan
anges inte källan.

5.4.1 Förhandlingsprocess

Den österrikiska parten brukar i regel företrädas av en till t vå personer –
försäljningschef/försäljningsansvarig och  tekniker; mindre företag brukar representeras av sin
VD. Den svenska sidan representeras av inköpsledare och beställare eller tekniker.
Förhandlingar med österrikare brukar, enligt Isaksson, ta två till t re månader, beroende på
kontraktets storlek.

Förhandlingsprocessen med österrikiska motparter kan antas gå genom följande faser:
1. Förberedelser
2. Förhandling öga-mot-öga
3. Överenskommelse och avtal

Förberedelsefasen, enligt Larsson, omfattar målsättningen med förhandlingen – vad som skall
köpas, hur mycket och till vilket pris. Enligt Isaksson handlar det också om att utforma en
strategi inför förhandlingen. Han menar vidare att  en förhandling kan betraktas som påbörjad
när det köpande (svenska) företaget får in en offert från det säljande (österrikiska) företaget.
Efter detta är det viktigt att hålla kontakten och bygga upp relationer.

Isaksson påpekar att det faktum att förhandlingsspråket inte är något av parternas modersmål
gör att man redan från början måste sålla bort alla missförstånd, som kan uppstå på grund av
att båda parterna kommunicerar på ett annat språk än sitt modersmål. Detta måste ske redan i
den tekniska specifikationen, eftersom man måste ha distinkta och klara punkter över vad
förhandlingen skall beröra innan förhandlingen kan gå till nästa fas. (Isaksson)

Öga-mot-öga förhandling brukar i regel ta två dagar, enligt Larsson. Isaksson säger att
sakdiskussionen med österrikare är djupare än med engelsmän – man går igenom det som står
i offerten för att försäkra sig om att båda parterna uppfattat innehållet på samma sätt och för
att få bort eventuella språkfel och översättningsmisstag. Det är enklare att gå igenom den
tekniska specifikationen med österrikare än med en engelsmän. Österrikare är väldigt exakta i
vilka fördelar de erbjuder och kan tekniskt motivera detta, men också göra ersättningar och
modifieringar. Efter det att den tekniska delen diskuterats klart, börjar diskussionen kring
ekonomidelen – pris, genomförandet etc. Detta görs för att ha samma syn på hur kontraktet
kan komma att se ut. Under punkten leveransomfattning diskuteras bland annat frågor som
vad säljaren är bäst på, vad kan köparen komplettera med samt är den uppsatta omfattningen
den optimala och anpassad till parternas kompetensområden. (Isaksson)
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Överenskommelse och avtal. Förhandlingen anses vara avslutad när man har skakat hand. För
österrikiska förhandlare är detta ett formellt tecken på att parterna nått en överenskommelse.
Efter detta undertecknas avtalet.

5.4.2 Kultur relaterad till affärer

Isaksson säger att österrikarnas agerande i en förhandling kan beskrivas som varken stramt
eller demokratiskt, utan som något mitt emellan. Österrikarna är väldigt korrekta och håller
sig till ämnet. De kan inte beskrivas som stöddiga eller påträngande utan mer som defensiva.
Deras agerande gör att köparen känner sig bekväm i situationen och uppfattar österrikarna
som relativt seriösa. De försöker inte vara överlägsna utan kan sin roll som säljare. De tar
emot information och behandlar den på ett bra sätt. (Isaksson) Larsson tycker att österrikarna
är väldigt pålitli ga, uppriktiga och noggranna, vilket gör det mycket enkelt att förhandla med
dem.

Individualism/kollektivism
Österrikiska förhandlare kan betraktas som individualister. I sitt jobb har de en självständig
profil . De kan uttrycka egna idéer och åsikter eftersom de har adekvat kompetens och är
experter inom sitt kunskapsområde. Detta gör det lättare för svenska motparten att känna
förtroende för dem och det är positivt för förhandlingen att de kan framhålla vad de är bra på.
De är ganska flexibla och försöker ta hänsyn till motpartens intressen, vilket kan underlätta
överenskommelsen. I första hand är österrikarna uppgiftsorienterade, men goda relationer är
en förutsättning för en fungerande förhandling, vilket österrikarna är medvetna om.
Österrikiska förhandlare försöker undvika öppna konfrontationer, men när dessa uppstår kan
de läsa av situationen och komma med konkreta lösningar.

Maskulinitet/femininitet
När konflikter uppstår brukar österrikarna lösa dem med kompromisser, de kommer med
förslag till hur man ska lösa konflikten. Isaksson säger att när parternas åsikter inte stämmer
överens, anpassar österrikarna sig (som säljare) och om det är något som avviker från deras
erfarenhet visar de det också. Att de kan göra det är, enligt Isaksson, fördelaktigt för
förhandlingsprocessen, eftersom det är viktigt att kunna lita på sin motpart. Larsson menar
också att österrikarnas sätt att lösa konflikter gör det möjli gt för förhandlingen att fortskrida
och inte hamna i dödläge.

Österrikarna kan betraktas som konkurrensorienterade och ambitiösa, men inte direkt
självhävdande och tuffa. Isaksson har uppfattningen att österrikarna inte har li ka stor respekt
för kvinnliga förhandlare som för manliga. Detta tror han har sin grund i deras generella
kvinnosyn.

Maktdistans
Österrikiska förhandlare har befogenheter att själva ta beslutet i en förhandling. Innan de
sätter sig in i en förhandling vet de vad de har för mandat, men ibland behöver de kontakta
sina chefer.

Larsson anser att österrikarna inte kan betraktas som auktoritära och framhåller inte sin status
och position. Isaksson däremot menar att österrikarna kan anses vara ganska auktoritära och
statusbenägna. Detta, menar han, visar sig genom att de försöker framhålla sig själv och att
beslut som tas är deras personliga beslut – de vill visa att ”det här står jag för” . För
österrikarna är det betydelsefullt vilken status och position deras motparter har. Detta visar sig
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genom att de vill veta var i organisationshierarkin motparten befinner sig samt hur
organisationens beslutsvägar ser ut.

Isaksson menar att ovanstående är något den svenska motparten måste vara medveten om och
inkludera i förhandlingsstrategin för att kunna förutsäga hur motparten kommer att agera i
förhandlingen. Även Larsson anser att när det är tydligt vilka roller parterna har kommer man
aldrig till förhandlingen med ovisshet om att en överenskommelse kan nås.

Osäkerhetsundvikande
Österrikarna vill att förhandlingen ska vara relativt strukturerad och ordnad samt innehålla få
tvetydigheter och oklarheter, men är inte för den skull ovilli ga att ta risker inom sitt
kompetensområde (som de kan kontrollera). De är inte så strikta att de bli r tröga.
Expertkunskap är det som österrikarna baserar sitt agerande på. Isaksson menar att sunt
förnuft ibland innebär onödiga risker som de försöker undvika. Långsiktighet i
affärsrelationer är något som prioriteras av österrikarna.

Österrikiska förhandlare är flexibla i en förhandlingssituation – de tar emot alternativ och är
beredda att förändra sin ståndpunkt. Detta gör det enkelt att nå en överenskommelse. Isaksson
säger att österrikarna visar gränserna för sitt kunskapsområde, vilket är bra för förhandlingen,
eftersom den svenska parten får möjli gheten att värdera om det som ligger utanför dessa
gränser kan ha inverkan på dennes situation. Utifrån detta kan man se om kontrakttill ägg
behövs eller om man kan ta den risken.

Tid som kulturell dimension
Österrikarna är ganska strikta när det gäller tid och de har kontroll över tiden och inte tvärtom.
De är punktliga och ser på förseningar som ett misstag, som de inte försöker dölja för att
undvika konsekvenser. Finns en deadline, så ska den hållas. Dagordning används och följs.
Det är inte så betydelsefullt för österrikarna att hålla fast vid aktuella scheman, men dessa ger
en struktur som de verkar vara bundna till . De kan behandla flera saker åt gången.
Österrikarna är inte så bundna av tiden som är uppsatt för mötet. Även om förhandlingen drar
ut på tiden, diskuteras frågan klart, men de vill gärna hinna med den sociala biten efter
förhandlingen (exempelvis gå och äta middag till sammans).

Isaksson uppger att österrikarnas tidsuppfattning påverkar vilka punkter som fokuseras på i ett
kontrakt. Man behöver t.ex. inte lägga så stor vikt vid tidskraven. Österrikarnas sätt att se på
tiden (deadlines etc.) ger den svenska parten en känsla av förtroende för dem – de kan
involveras i projekt med strikta deadlines utan större risker. Även Larsson menar att
förhandlingsprocessen underlättas, eftersom allt sker när det ska ske.

Kommunikation som kulturell dimension
Förhandlingar med österrikare sker på engelska och båda parterna har goda kunskaper i
förhandlingsspråket. Österrikarnas kommunikation i en förhandling kan beskrivas som rak
och tydlig, men ibland kan vissa missförstånd uppstå  beroende på att förhandlingsspråket inte
är parternas modersmål. Därför är det viktigt för förhandlingsprocessen att kommunikationen
fungerar väl, säger Larsson. Vad som är sagt är, enligt Larsson, viktigaren än hur det är sagt.
Isaksson tycker däremot att i förhandlingar med österrikiska parter är det viktigare på vilket
sätt saker och ting sägs.  Kommunikationen används både för utbyte av fakta och information
och för byggande och upprätthållande av relationer. Österrikarna är, enligt Isaksson, väldigt
kommunikativa, vilket gör att motparten känner sig bekväm i situationen. Larsson säger att
österrikarna inte uttrycker sig med hjälp av höga rösttoner, kroppsspråk och gester och att de
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är ganska försiktiga. Enligt Isaksson kan kroppsspråk, gester och höga rösttoner förekomma
när österrikiska förhandlare kommunicerar. Österrikarna kan både reagera på uppvisande av
känslor och själva vara emotionella – om motparten signalerar att den inte är nöjd, vidtar de
lämpliga åtgärder.

Österrikarnas sätt att kommunicera är ganska informellt , men ju högre upp i de hierarkiska
nivåerna de befinner sig, desto formellare  bli r det. Det syns väldigt väl på österrikarna när de
är formella eller informella i sin kommunikation och det är situationen som avgör.
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6 Analys

I föregående avsnitt presenterades empirisk data från personliga intervjuer vid Boliden AB.  I
detta kapitel analyseras den insamlade informationen med utgångspunkt i teorier beskrivna i
kapitel två.

6.1 Förhandlingsprocessen

För att hitta li kheter och skill nader analyseras under denna rubrik först varje fall gentemot
teorin och därefter görs en tvärfallsanalys.

6.1.1 Fallanalys av förhandlingar med franska motparter

I de teorier som presenterats i kapitel två berörs inte vilka som deltar i en förhandling,
förutom att Sawyer och Gyetzkow (refererade i Nilsson Molnár & Molnár, 2000) påpekar att
antalet deltagare är en av de faktorer som påverkar förhandlingsprocessen. I den empiriska
undersökningen fann vi att franska företag föredrar att förhandla genom så kallade dealers,
men representeras i annat fall av en marknadschef/försäljare och en tekniker. Det svenska
företaget företräds i regel av inköpare och beställare.

Empirin visade också att förhandlingar med franska parter kan antas gå genom följande faser:

Förberedelsefasen. Till en början gör förhandlarna vid Boliden AB en kartläggning av det
franska företaget, där de tar reda på så mycket information som möjli gt om motparten.
Samtidigt görs en presentation av det egna företaget. Dessa aktiviteter finns nämnda hos
Ghauri (1986) i stadium I – förslaget, där han uppger att parterna måste samla information om
varandra och omgivningen de verkar i för att förstärka sin position. Därefter skickas en
skriftlig förfrågan, där köparen visar vad denne vill ha. Denna förfrågan nämns inte i teorierna
om förhandlingsprocessen, men förhandlarna vid Boliden AB betraktar den som en del av
förberedelsefasen. Under denna fas tas den första kontakten med en potentiell säljare, vilket
stämmer överens med Ghauris (1986) stadium I. Han menar vidare att stadium I – förslaget
avslutas när säljaren lagt fram ett slutgilti gt bud. (ibid.) Även empirin visar att mottagning av
offerten från säljare är en av aktiviteterna som sker i denna fas, dock inte den avslutande.

I denna fas byggs även en personlig kontakt upp mellan parterna, exempelvis via
telefonsamtal. Detta görs för att den sociala relationen är väldigt viktig för fransmän. Ghauri
(1986) menar på liknande sätt att en social och informell relation måste byggas mellan
parterna för att minska distansen mellan dem. Dock sorterar han uppbyggandet av relationer
under stadium II – informella möten. (ibid.)

Donaldson (1998) uppger att förberedelsefasen är en väsentlig del i förhandlingsprocessen, i
vilken målen för förhandlingen sätts upp. Detta överensstämmer med de svenska
förhandlarnas åsikt om att förberedelser är en viktig del i förhandlingen. I li khet med teorin
sätts målen för förhandlingen upp i denna fas och dessutom går man igenom anteckningarna
från tidigare förhandlingar och upprättar en dagordning för förhandlingsmötet.

Förhandling öga-mot-öga. I empirin framgår det att när förhandlingen sker med en ny
leverantör är det en fördel om den hålls i säljarens land, eftersom köparen då har möjl ighet att
bilda sig en uppfattning om motpartens företag är seriöst samt om det har kapacitet att
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leverera det som lovas. Detta behandlas inte i teorierna om förhandlingsprocessen och kan
därför ses som en komplettering till dessa.

I denna fas sker en diskussion kring sakfrågan – bland annat den tekniska aspekten, priset,
betalnings- och leveransvill koren samt kvalitetsaspekten, något som stämmer överens med det
andra stadiet i den klassiska förhandlingsprocessen (Graham, 1986). Även Ghauri (1986)
påpekar att frågor som pris, leverans och kvalité diskuteras i öga-mot-öga förhandlingen
(stadium IV). Av empirin framgår det att i denna fas ska parterna vara klara över och visa vad
de är överens om. Detta har sin motsvarighet i Ghauris (1986) stadium IV – där parterna
utbyter signaler gällande avsikten att gå framåt i förhandlingen och i Donaldsons (1998) fas
tre – signaler, där parterna ska ge varandra tecken på var de står. Man kan säga att öga-mot-
öga förhandlingen med franska parter till viss del stämmer överens med Donaldsons (1998)
förhandlingsprocess, men han delar upp öga-mot-öga förhandlingen i separata faser, nämligen
diskussion, signaler, förslag, presentation och köpslående. I enlighet med Ghauri (1986)
avbryts förhandlingen om en överenskommelse inte kan nås.

Överenskommelse och avtal. Även om alla affärssamtal med franska förhandlare sker under
förhandlingsmötet, är det vanligt att man under middagen kommer överens och skakar hand,
eftersom fransmän värderar den sociala relationen högt. Detta kan liknas vid det fjärde och
sista stadiet i den klassiska förhandlingsprocessen (Graham, 1986). Dock är
överenskommelsen inte fullständig förrän ett kontrakt är skrivet och undertecknat av båda
parterna. På samma sätt menar Donaldson (1998) och Ghauri (1986) att en förhandling
avslutas med att en eventuell överenskommelse skrivs ner och undertecknas av båda parterna.

Förhandlingsprocessen med franska motparter, från första till sista fasen, sträcker sig från ett
par veckor upp till t vå månader beroende på affärens omfattning och om man tidigare har
gjort affärer med leverantören.

6.1.2 Fallanalys av förhandlingar med engelska motparter

I en förhandling företräds ofta den engelska parten av försäljare/marknadschef och tekniker,
medan den svenska parten representeras av inköpsledare och beställare. Om ytterligare
information behövs under förhandlingens gång har båda parterna möjli ghet till ”back-up” från
sina företag. Teorierna om förhandlingar berör emellertid inte deltagaraspekten, som t.ex.
antal deltagare från varje part och deras roller och uppgifter, med undantag för Sawyer och
Gyetzkow (refererade i Nilsson Molnár & Molnár, 2000) som påpekar att antalet deltagare
påverkar förhandlingsprocessen.

Enligt ett flertal författare (Graham, 1986; Donaldson, 1998; Ghauri, 1986; Sawyer &
Gyetzkow (refererade i Nilsson Molnár & Molnár, 2000)) går förhandlingen genom olika
faser, vilket styrks av det empiriska resultatet, som visar att förhandlingar med engelska parter
går genom följande faser:

Förberedelsefasen inleds med en kartläggning av det säljande företaget, efter att man har
mottagit offerten från försäljaren, för att få en bild av vad man kan förvänta sig i en
affärsuppgörelse. På liknande sätt menar Ghauri (1986) att man i förhandlingens första
stadium – förslaget samlar in information om motparten och erhåller offerten. Boliden AB
väger även in motpartens kulturella bakgrund (deras tidigare agerande) i denna kartläggning,
vilket har stöd i Sawyers och Gyetzkows (refererade i Nilsson Molnár & Molnár, 2000)
förhandlingsprocess. De menar att kulturella variationer (som sorterar under



Kapitel 6 Analys

43

bakgrundsfaktorer) har sin inverkan på processen. (ibid.) Något som inte finns nämnt i
teorierna (kapitel två) är hur man kan öka sin kunskap om motpartens kulturella bakgrund.
Förhandlarna vid Boliden AB menar att denna kunskap får man bäst genom egna erfarenheter
och från referenser. Dessutom är telefonkontakt och besök ett bra sätt att lära känna sin
motpart, vilket även anges vara viktigt hos Ghauri (1986). Vidare sätts målen upp för
förhandlingsmötet, exempelvis gällande pris, leveranssäkerhet, aftersales-service och
garantier, och en strategi formuleras för att nå de uppsatta målen.  På liknande sätt beskriver
Donaldson (1998) förberedelsefasen, där målen ska sättas upp och en förhandlingsstrategi
bestämmas. Även Ghauri (1986) menar att parterna har formulerat sin strategi innan
processen går vidare till öga-mot-öga förhandlingen.

Förhandling öga-mot-öga kan ses, enligt förhandlarna vid Boliden AB, som ” fysisk”
förhandling då parterna träffas för att diskutera sakfrågan – den tekniska anpassningen av
produkten, priset, leveransvill koren, betalningsvill koren med mera. Motsvarigheten till denna
fas finns hos flera författare: stadium två – tre i Grahams (1986) klassiska
förhandlingsprocess, fas två – sex hos Donaldson (1998) och stadium fyra hos Ghauri (1986).

Överenskommelse och avtal. Förhandlingen kan anses vara avslutad när parterna har kommit
överens och skakat hand, vilket beskrivs av Graham (1986) som höjdpunkten och det sista
stadiet i förhandlingsprocessen. Efter att en överenskommelse nåtts utformas ett skriftligt
avtal utifrån förhandlingsprotokollet. Avtalet undertecknas av båda parterna för att vinna laga
kraft. Även Ghauri (1986) menar att när förhandlarna enats om alla vill kor skrivs och
undertecknas kontraktet. Det bästa sättet att undvika missförstånd, enligt Donaldson (1998),
är att få överenskommelsen nedskriven. Detta styrks av empirin, där det framgår att stor vikt
läggs vid skrivning av avtalet för att undvika missuppfattningar, eftersom det förekommer att
engelsmän är svåra gällande aftersales-service.

Förhandlingar med engelska parter brukar ta en till t vå månader, från första till sista fasen,
beroende på affärernas omfattning.

6.1.3 Fallanalys av förhandlingar med österrikiska motparter

I en förhandling brukar den österrikiska parten företrädas av en till t vå personer, nämligen
försäljningschef/försäljningsansvarig och tekniker och den svenska parten representeras av
inköpsledare och beställare eller tekniker. Denna aspekt av förhandlingen berörs inte i
teorierna om förhandlingsprocessen utförligare än Sawyers och Gyetzkows (refererade i
Nilsson Molnár & Molnár, 2000) påpekande om att förhandlingsprocessen påverkas av antalet
deltagare.

I enlighet med teorierna om förhandlingsprocessen i kapitel två kan förhandlingar med
österrikiska motparter antas gå genom följande faser:

Förberedelsefasen. En förhandling med österrikiska parter kan betraktas som påbörjad när det
köpande företaget får in en offert. I li khet med Ghauri (1986) betraktar förhandlarna vid
Boliden AB detta som en del av förberedelsefasen. Donaldson (1998) uppger att i
förberedelsefasen ska målen sättas upp, vilket stämmer överens med resultatet av den
empiriska studien. Vidare utformas en strategi inför förhandlingen, vilket styrker Ghauris
(1986) och Donaldsons (1998) påståenden om att en strategi ska utformas inför öga-mot-öga
förhandlingen. I denna fas är det viktigt att hålla kontakt med motparten och bygga upp en
relation, vilket är förenligt med både Grahams (1986) första stadium – där man lär känna
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motparten och med Ghauris (1986) stadium II – informella möten, där han påpekar att en
social och informell relation parterna emellan kan vara till hjälp i förhandlingens senare
skeden.

Öga-mot-öga förhandling. Den diskussion som förs i denna fas handlar om offertens tekniska
aspekt och ekonomiska frågor som t.ex. pris och genomförande. Dessutom förs en diskussion
kring leveransomfattningen – om den är optimal och anpassad till parternas
kompetensområden. Denna fas stämmer överens med Donaldsons (1998) beskrivning av fas
två – diskussion. Även Ghauri (1986) beskriver öga-mot-öga förhandlingen som det stadiet
där parterna diskuterar frågor rörande pris, kvalité, leverans etc.

Överenskommelse och avtal. När parterna skakat hand med varandra anses förhandlingen vara
avslutad, eftersom österrikiska förhandlare ser detta som ett formellt tecken på en
överenskommelse. Efter detta skrivs och undertecknas avtalet. I enlighet med detta menar
Graham (1986), Donaldson (1998) och Ghauri (1986) att överenskommelse och avtal är den
avslutande fasen i en förhandling.

Förhandlingar med österrikiska parter, från första till sista fasen, tar vanligtvis två – tre
månader beroende på kontraktets storlek.

6.1.4 Tvärfallsanalys av förhandlingar med franska, engelska och österrikiska
motparter

En likhet mellan franska, engelska och österrikiska företag är att dessa företräds som regel av
marknadschef/försäljare och tekniker, antalet deltagare kan dock variera mellan en till t re
personer beroende på affärernas omfattning och företagets storlek. Boliden AB företräds för
det mesta av inköpare och beställare eller tekniker, oberoende av vilket land motparten
kommer ifrån.

Vid jämförelse av fallanalyserna framgår att förhandlingsprocessen med franska, engelska och
österrikiska motparter går genom samma tre faser, nämligen förberedelser, öga-mot-öga
förhandling och överenskommelse och avtal. Skill naderna fallen emellan ligger i fasernas
innehåll .

Förberedelsefasen. Mottagning av offerten, upprättandet av en personlig kontakt och social
relation samt formulering av mål inför förhandlingen är de aktiviteter som utförs i
förberedelsefasen oberoende om det är franska, engelska eller österrikiska företag Boliden AB
förhandlar med. Från empirin framgår det att en kartläggning av motpartens företag, dess
kapacitet, kunskapsbas och referenser görs vid förhandlingar med franska och engelska
motparter, men när det gäller kartläggningen av de sistnämnda vägs även deras kulturella
bakgrund in. I fallet med österrikiska förhandlare nämndes inte att förberedelserna innefattar
denna kartläggning. I förberedelsefasen formuleras även en förhandlingsstrategi när
förhandlingar ska ske med österrikiska eller engelska motparter, vilket inte har nämnts i fallet
med franska parter.

Öga-mot-öga förhandling. I alla tre fallen består  denna fas av en diskussion kring sakfrågan.
Vid inköp av industriella produkter diskuteras först och främst den tekniska aspekten, men
även pris, leverans- och betalningsvill kor. Det empiriska resultatet visar att i denna fas är det
viktigt att parterna kan ge tecken på vart de står så att förhandlingen kan fortskrida, vilket
nämns i fallet med franska, men inte med engelska och österrikiska parter.
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Överenskommelse och avtal. När parterna nått en överenskommelse skakar de hand, vilket är
ett tecken på att förhandlingen är avslutad. Sedan återstår bara skrivningen och
undertecknandet av kontraktet. Att förhandlingarna sker med franska, engelska eller
österrikiska parter verkar inte ha någon betydelse, eftersom denna fas inte skilj er sig åt i dessa
tre fall .

I den empiriska studien uppgav respondenterna att det finns vissa skill nader mellan
förhandlingar med franska, engelska och österrikiska parter, som inte kan sägas till höra en
specifik fas, utan hela förhandlingsprocessen och analyseras i det följande.

Förhandlingar med engelska motparter verkar gå fortare än med fransmän, eftersom man med
engelsmän kan börja prata affärer utan att behöva etablera en fördjupad relation, vilket krävs i
fallet med fransmän för att förhandlingen skall lyckas.

Förhandlingen kan påverkas av förhandlingsspråket – om det är någon av parternas modermål
eller inte. Då ett tredje språk används som förhandlingsspråk har parterna samma
förutsättningar i en förhandling, även om risken för missförstånd ökar. Sakdiskussionen t.ex.
kräver mer tid med österrikare än med engelsmän, eftersom parterna måste försäkra sig om att
de förstått innehållet på samma sätt. Däremot när en av parterna förhandlar på sitt modersmål
kommer motparten i underläge, i och med att kunskaperna i språket  kanske inte allti d är
till räckliga och man inte vill förlora sin prestige genom att ofta be om förtydligande.

6.2 Kultur relaterad till affärer

Under denna rubrik analyseras de franska, engelska och österr ikiska förhandlarnas agerande
i en förhandlingssituation på basis av de kulturella dimensionerna. Den främsta avsikten med
kulturanalysen är att parallellt beskriva de franska, engelska och österr ikiska förhandlarna,
för att ge en fördjupad kulturell förståelse för deras beteende i en förhandling.

6.2.1 Individualism/kollektivism

Hofstede (1991) beskriver en kultur utifrån bland annat individualism/kollektivism
dimensionen. Individualistiska samhällen kännetecknas av att banden mellan individerna är
lösa och var och en förväntas sköta sig själv. Relationer är mindre betydelsefulla än uppgifter
och det uppskattas att människor säger vad de tycker. I kontrast till detta beskrivs
kollektivistiska kulturer av Hofstede som samhällen där människor integreras i väl
sammanhållna grupper.  Relationer värderas högt och direkta konfrontationer undviks. (ibid.)

De franska förhandlarna kan betraktas som individualister, vilket visar sig genom att de
agerar självständigt och kan framföra egna idéer och åsikter. Detta kan underlätta
förhandlingen, eftersom de som individ kan fatta beslut och det bli r redan från början klart
vem som bestämmer. I en förhandling brukar de mest ta hänsyn till egna intressen, även om
en viss anpassning sker till motpartens vilj a. De kan inte anses vara särskilt grupporienterade,
eftersom den franska parten vanligtvis representeras av en eller två personer. Vid öppna
konfrontationer är de inte återhållsamma – de argumenterar mycket och handlar snabbt.
Franska förhandlare är däremot väldigt relationsorienterade, vilket gör att goda relationer är
en förutsättning för en lyckad förhandling. Franska förhandlares agerande i en förhandling
kan antas vara individualistiskt utifrån hur Hofstede (1991) beskriver individualistiska
kulturer, med undantag för deras syn på relationer.
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De engelska förhandlarna kan betraktas som både kollektivistiska och individualistiska, vid
jämförelse med Hofstedes (1991) beskrivning av denna kulturdimension. De kan anses ha en
kollektiv känsla i den mening att de tänker på företaget och andra samt att de i sin profession
är lyhörda för motpartens synpunkter och intressen. I en förhandling är de sällan helt
ensamma. Kollektivismen uttrycker sig även i hur de förhåller sig till öppna konfrontationer –
de är lugna och sakliga och försöker hitta lösningar på problemet. Engelsmännen vill gärna
lära känna sin motpart och värderar en fungerande relation relativt högt. Trots detta ligger
deras fokus på uppgiften, vilket kan förkorta och snabba på förhandlingsprocessen.
Fokuseringen på uppgiften gör att de betraktas som individualister. Det gäller även när det
handlar om att framföra egna åsikter och agera självständigt, vilket gör att en uppfattning kan
bildas om engelska förhandlares trovärdighet.

De österr ikiska förhandlarna kan betraktas som individualister i och med att de i sitt jobb har
en självständig profil , de kan uttrycka egna åsikter och idéer. Detta gör att motparten känner
förtroende för dem, vilket i sin tur underlättar förhandlingsförloppet. Individualismen visar sig
även i att de är uppgiftsorienterade, även om de är medvetna om att goda relationer är en
förutsättning för att förhandlingen skall fungera. Österrikarnas agerande i en förhandling kan
även ha en kollektivistisk framtoning, som visar sig genom att de är ganska flexibla och tar
hänsyn till motpartens intressen, vilket underlättar överenskommelsen. De är också
kollektivistiska i den mening att de försöker undvika öppna konfrontationer. I och med att
österrikiska förhandlare agerar på det ovan beskrivna sättet, kan de utifrån Hofstedes (1991)
resonemang antas ha inslag av både kollektivism och individualism.

6.2.2 Maskulinitet/femininitet

Dimensionen maskulinitet/femininitet berör enligt Hofstede (1991) hur mannen respektive
kvinnan uppfattas samt hur rollerna dem emellan varierar i olika kulturer och bestäms utifrån
de biologiska skill naderna. I maskulina kulturer löses konflikter med strid, konkurrens
föredras och män förväntas vara självhävdande, ambitiösa och tuffa. I motsats till detta löser
människor i feminina kulturer konflikter med kompromiss och relationer med människor
kommer i första hand. I dessa kulturer är de sociala rollerna inte bestämda av skill naderna
mellan könen. (ibid.)

De franska förhandlarna är ganska ambitiösa, enligt en av respondenterna. De vill ha rätt när
en konflikt uppstår och ibland kan deras agerande beskrivas som lite arrogant och stöddigt.
Detta kan leda till att ett dödläge uppstår, vilket är negativt för förhandlingen. Med
utgångspunkt i Hofstedes (1991) maskulinitet/femininitet dimension kan franska förhandlares
agerande antas vara maskulint. Dock när det gäller deras konkurrensinriktning och syn på
kvinnliga förhandlare kan man inte utläsa om de har en maskulin eller feminin framtoning,
eftersom respondenternas uppfattningar går isär i denna fråga.

De engelska förhandlarna strider för den sak som de tror på när en konflikt uppstår, men de är
mottagliga för motpartens argument och när de bli r övertygade, kompromissar de. De är
ambitiösa och har en mjuk och artig framtoning. Engelsmän har li ka stor respekt för kvinnliga
förhandlare som för manliga. När det gäller frågan om engelska förhandlare är självhävdande
går respondenternas åsikter isär. Förutom detta kan engelska förhandlare, i enlighet med
Hofstedes (1991) beskrivning,  anses till höra den feminina kulturen.

De österr ikiska förhandlarna brukar lösa konflikter med kompromiss, vilket är fördelaktigt
för förhandlingens framåtskridande. Österrikarna är inte direkt självhävdande och tuffa i sitt
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agerande, men kan betraktas som konkurrensorienterade och ambitiösa. Österrikiska
förhandlare verkar inte ha lika stor respekt för kvinnliga förhandlare som för manliga. Man
kan tolka denna bild av österrikiska förhandlare som att de har en feminin grundsyn, enligt
Hofstedes (1991) beskrivning, men med vissa maskulina inslag.

6.2.3 Maktdistans

Med maktdistans avses, enligt Hofstede (1991), hur stor acceptans det finns i en kultur för
olikheter mellan skilda individer. I kulturer med stor maktdistans försöker mäktiga människor
framstå så imponerande som möjli gt, vilket gör att öppenheten mellan människor tenderar att
begränsas. I samhällen med liten maktdistans ska makt baseras på formell ställning och
expertkunskap. (ibid.)

De franska förhandlarna har utifrån sin position befogenheter att ta beslut i en förhandling,
vilket gör att förhandlingsprocessen påskyndas eftersom man vet att man kan komma till ett
avslut. Det är viktigt för fransmännen att veta vilka befogenheter den svenska parten har,
eftersom de vill förhandla med dem som kan ta beslut. Utifrån respondenternas svar kan
franska förhandlare varken sägas till höra en kultur med stor maktdistans eller en kultur med
liten maktdistans. Respondenterna hade skilda åsikter gällande fransmännens benägenhet att
agera auktoritärt och att framhålla sin status och position.

De engelska förhandlarna har befogenheter att ta beslut i en förhandling. De framhåller inte
sin status och position, utan påpekar att de kan ge vissa löften. Personer med denna profession
har i regel starka personligheter och kan på grund av detta betraktas som något auktoritära i
sitt agerande. Det är viktigt för en engelsk förhandlare att motparten är beslutsmässig så att en
överenskommelse kan nås, men respondenterna har skilda åsikter om hur viktig motpartens
roll och status är för engelsmännen. Vid jämförelse med Hofstedes (1991) beskrivning av
kulturer med stor/liten maktdistans kan vi inte säga att engelska förhandlare till hör en kultur
med stor maktdistans. Även om de kan betraktas som något auktoritära framhåller de inte
öppet sin maktposition.

De österr ikiska förhandlarna vet vilket mandat de har innan de sätter sig in i en förhandling –
de har de befogenheter som krävs för att ta beslut i en förhandling. De vill även känna till
motpartens status och position. Med utgångspunkt i Hofstedes (1991) maktdistansdimension
kan österrikiska förhandlare varken beskrivas som tillhörande en kultur med stor eller liten
maktdistans, eftersom respondenternas uppfattningar skilde sig i frågan om österrikarna
ansågs vara auktoritära och statusbenägna eller inte.

6.2.4 Osäkerhetsundvikande

Graden av osäkerhetsundvikande beskrivs av Hofstede (1991) i termer av riskbenägenhet,
långsiktighet/kortsiktighet och flexibilit et. Samhällen med starkt osäkerhetsundvikande visar
intolerans mot osäkerheter och tvetydigheter även om välkända risker accepteras. I samhällen
med svagt osäkerhetsundvikande har man en avslappnad attityd gentemot framtiden och
osäkerhet ses som en normal li vsingrediens. (ibid.)

De franska förhandlarna beskrevs av respondenterna som mer eller mindre riskbenägna och
noggranna med att undvika osäkerheter och tvetydigheter. Eftersom förhandlingsobjekten är
komplexa förlitar de sig på expertkunskap, men de kan improvisera med sunt förnuft. Även
om franska förhandlare har en ursprunglig ståndpunkt i en förhandling är de flexibla, vilket
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gör det enklare att komma framåt i en förhandling och nå en överenskommelse. En väl
fungerande relation är en förutsättning för att affärsrelationen ska bli l ångsiktig. De kan anses
ha relativt starkt osäkerhetsundvikande med Hofstedes (1991) beskrivning som grund, i och
med att de förlitar sig på expertkunskap och i mångt och mycket undviker risker och
tvetydigheter.

De engelska förhandlarna förlitar sig i grund och botten på expertkunskap även om sunt
förnuft används, de är mindre riskbenägna än fransmän. Till en början håller engelsmän fast
vid sin ursprungliga åsikt, men flexibil iteten ökar för att affären ska bli av. Affärsrelationer
ses som något långsiktigt. Baserat på ovanstående kan engelska förhandlare i enlighet med
Hofstede (1991) antas till höra en kultur med starkt osäkerhetsundvikande. Detta kan dock inte
stödjas av frågan om undvikande av oklarheter och tvetydigheter, eftersom respondenterna
hade olika uppfattningar. Engelsmännens agerande i dimensionen osäkerhetsundvikande är
något motparten måste ta hänsyn till vid utformning av sin förhandlingsstrategi.

De österr ikiska förhandlarna föredrar struktur och ordning i förhandlingen och vill eliminera
de flesta oklarheterna, men är inte ovilli ga att ta risker som de kan kontrollera. Deras agerande
baseras på expertkunskap och långsiktighet i affärsrelationer prioriteras. Österrikiska
förhandlares flexibilit et i en förhandlingssituation underlättar överenskommelsen. Enligt
ovanstående och med stöd av Hofstedes (1991) bild av kulturer med starkt
osäkerhetsundvikande kan österrikiska förhandlare antas till höra dessa.

6.2.5 Tid som kulturell dimension

Enligt Hall (refererad i Usunier, 2000) kan kulturer med avseende på tidsuppfattningen
beskrivas som monokroniska eller polykroniska. I monokroniska kulturer gör man en sak åt
gången och håller fast vid aktuella scheman. Deadlines och tidsplaner tas på allvar, eftersom
dessa kulturer ser på tiden som något fastställt/bestämt. I polykroniska kulturer görs flera
saker samtidigt och aktuella scheman är lätta att ändra, då punktligheten här definieras i lösare
termer. Deadlines och andra åtaganden är föränderliga, eftersom man ser på tiden som något
flytande. (Usunier, 2000)

De franska förhandlarna är flexibla i sin tidsuppfattning och tiden är inget bestämt. De
föredrar att hantera en sak åt gången, men använder sällan en dagordning. Det är inte viktigt
för franska förhandlare att hålla fast vid aktuella scheman – förhandlingen avbryts när frågan
diskuterats klart. Detta kan leda både till att förhandlingen drar ut på tiden och till att parterna
kan nå ända fram i förhandlingsprocessen. Franska förhandlares tidsuppfattning kan betraktas
som polykronisk i enlighet med Usunier (2000) och Hall (refererad i Usunier, 2000), men
detta stöds inte av frågan om punktligheten och synen på förseningar där respondenterna har
olika uppfattningar.

De engelska förhandlarna behöver inte hålla fast vid aktuella scheman – frågan diskuteras
klart innan förhandlingen avbryts. De föredrar att behandla en sak åt gången även om flera
frågor kan hanteras samtidigt, däremot efterfrågas sällan en dagordning. I och med att
respondenterna hade motsatta åsikter gällande engelska förhandlares punktlighet och syn på
förseningar och deadlines, kan man inte säga vilken tidsuppfattning (monokronisk eller
polykronisk) de har, även om den verkar ha mer inslag av polykronism än av monokronism.

De österr ikiska  förhandlarna är punktliga och deadlines tas på största allvar. De brukar
använda dagordning vid förhandlingar och även om de inte är så bundna till aktuella scheman,
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tycker de om strukturen som dessa ger. De kan hantera flera saker samtidigt och
förhandlingen avbryts när frågan diskuterats klart. Ovanstående gör att motparten inte
behöver lägga stor vikt vid tidsaspekten i en förhandling, eftersom saker och ting sker när de
ska. De österrikiska förhandlarna kan antas ha en mera monokronisk tidsuppfattning vid
jämförelse med Halls (refererad i Usunier, 2000) och Usuniers (2000) beskrivningar av
monokroniska kulturer.

6.2.6 Kommunikation som kulturell dimension

Hall (1980) urskilj er två typer av kultur beroende på vikten av kontexten/sammanhanget i
kommunikationen – hög kontext kultur och låg kontext kultur. Kommunikationen i en låg
kontext kultur är direkt och tydlig och används primärt för utbyte av fakta och information. I
en hög kontext kultur är meningen mer implicit och förutsätter en förståelse av
sammanhanget. Kommunikationen används hell re för skapande och utveckling av relationer
än för utbyte av fakta och information. Hall i dentifierar ytterligare två typer av
kommunikation som ses utifrån tendensen att uttrycka känslor – expressiv och instrumental.
Expressiv kommunikationsstil är emotionell till  sin natur och höga rösttoner och uttrycksfullt
kroppsspråk är vanligt förekommande. Den instrumentala kommunikationsstilen är
problemorienterad och formell – uppvisande av känslor betraktas som brist på
professionalism. (ibid.)

De franska förhandlarnas sätt att kommunicera kan beskrivas som direkt och tydligt, vilket
underlättar förhandlingen med fransmän och bidrar till skapandet av långsiktiga relationer. I
och med att kommunikationen används för både utbyte av fakta och information och i syfte att
bygga och upprätthålla relationer, kan den betraktas som både formell och informell .
Förhandlingar med fransmän hålls allti d på engelska, eftersom det är ett neutralt språk.
Betydelsen av vad som är sagt eller hur det är sagt varierar beroende på frågan som
behandlas. De franska förhandlarnas sätt att kommunicera kan antas vara mindre beroende av
sammanhanget, även om det har inslag av både hög och låg kontext.  Respondenternas åsikter
skilj er sig något när det gäller franska förhandlares bruk av kroppsspråk och höga rösttoner,
men båda är överens om att den verbala kommunikationen kompletteras med gester. Därför
kan man varken säga att de har en instrumental eller expressiv kommunikationsstil , såsom
dessa beskrivs av Hall (1980).

De engelska förhandlarna kommunicerar på ett direkt och tydligt sätt, vilket stämmer överens
med Halls (1980) beskrivning av låg kontext kulturer. Det språk som används i förhandlingar
är engelsmännens modersmål, vilket är en nackdel för den svenska parten som måste ha
till räckliga kunskaper för att exempelvis förstå vissa värderingsord som engelsmännen
använder sig av. Detta kan få konsekvensen att parterna missförstår varandra. Både vad som
är sagt och hur det är sagt är viktigt, eftersom kommunikationen används både för utbyte av
fakta och information och för byggande och upprätthållande av relationer. Därför kan deras
kommunikation även uppfattas som både formell och informell , vilket kan mjuka upp och
göra förhandlingsprocessen smidigare. Engelska förhandlare kan ibland uttrycka sig med
hjälp av kroppsspråk och gester. De kan sägas vara något emotionella, eftersom de kan
uttrycka sina känslor och även reagera på andras.  På den expressiva/instrumentala skalan kan
engelska förhandlare antas ligga mittemellan dessa motpoler, eftersom känslor används men
inte är vanligt förekommande.

De österr ikiska förhandlarnas sätt att kommunicera kan beskrivas som rakt och tydligt, men
vissa missförstånd kan uppstå på grund av att förhandlingsspråket (engelska) inte är parternas
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modersmål. Kommunikationen används både för förmedling av fakta och information och i
syfte att bygga relationer. Även om respondenternas svar skilj er sig åt när det gäller vikten av
vad som är sagt eller hur det är sagt, kan österrikiska förhandlares kommunikation beskrivas
som mer låg kontext betonad, i enlighet med Halls (1980) beskrivning. Ju högre i hierarkin de
österrikiska förhandlarna befinner sig, desto formellare bli r deras sätt att kommunicera fastän
det till en början är ganska informellt . Respondenterna har olika åsikter angående frågan om
österrikarnas verbala kommunikation kompletteras med kroppsspråk, gester och höga
rösttoner, men man kan ändå anta att österrikiska förhandlare till hör en något expressiv kultur,
eftersom de kan reagera på uppvisandet av känslor och själva vara emotionella.

SLUTLIGEN
McCall och Warrington (1984) påpekar att förhandlingar i internationella sammanhang
påverkas av olika faktorer, bland annat kultur, som en förhandlare både förväntas beakta och
anpassa sig till .  Även Sawyer och Guetzkow  (refererade i Nilsson Molnár och Molnár, 2000)
menar att kulturella faktorer har sin inverkan på förhandlingsprocessen. Den empiriska
studien stödjer dessa teorier, då alla respondenter är av den åsikten att kunskapen om
motparten och dennes kulturella bakgrund är av stor vikt vid internationella förhandlingar.
Denna kunskap är viktig därför att man då vet vad som kan förväntas av motparten och en
förhandlingsstrategi kan läggas upp. Dessutom kan man bilda en gemenskap både inom och
utanför förhandlingsämnet, vilket kan ge ett intryck av att man är intresserad av motparten
och göra det lättare att nå en överenskommelse. Känner man inte till motpartens kultur kan
man göra saker fel och uppfattas som t.ex. oartig och överlägsen – då är sannolikheten liten
att affären skall lyckas.



Kapitel 7 Diskussion och slutsatser

51

7 Diskussion och slutsatser

I detta kapitel kommer vi att diskutera och belysa intressanta aspekter som denna studie
resulterat i. Här presenteras slutsatser från analysen, utifrån vilka forskningsfrågorna och
syftet kommer att besvaras. I slutet av kapitlet kommer vi även att ge förslag till f ortsatt
forskning.

Syftet med denna uppsats var att beskriva internationella förhandlingar vid inköp av
industriella produkter. För att besvara syftet formulerades två forskningsfrågor:

• Hur kan den internationella förhandlingsprocessen beskrivas?
• Hur kan nationalkulturens påverkan på förhandlingsprocessen beskrivas?

I följande avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat och dra slutsatser utifrån analysen
av det empiriska materialet med avsikt att besvara syftet. Slutsatserna kan dock inte
generaliseras, eftersom den empiriska undersökningen baseras på intervjuer med endast tre
respondenter, samtliga vid Boliden AB.

7.1 Internationell förhandlingsprocess

Vid jämförelse av förhandlingsprocessen vid förhandlingar med franska, engelska och
österrikiska motparter med teorierna, fann vi att fragment av dessa teorier har sin
motsvarighet i empirin, men ingen av dem kan sägas helt överensstämma med det empiriska
resultatet.

Alla tre fall visade att förhandlingsprocessen består av tre faser, nämligen förberedelsefasen,
öga-mot-öga förhandling och överenskommelse och avtal, dock varierar innehållet – det som
händer i varje fas. Vi tror att dessa variationer kan förklaras av att intervjufrågan om
förhandlingsprocessen ställdes som en öppen fråga och därför berättade respondenterna om de
aspekter av förhandlingsprocessen som de ansåg vara viktiga. Detta behöver inte betyda att
processens innehåll skilj er sig i verkligheten. Att olika stor vikt läggs vid de olika
aktiviteterna kan förklaras av att produkterna som köps in är av olika karaktär, exempelvis
maskiner eller slagg.  Den tekniska anpassningen av produkten är väldigt viktig genom hela
processen, vilket vi tror kan bero på produkternas komplexitet och att det inte är produkten i
sig utan funktionen som efterfrågas. Produktens komplexitet anser vi kan förklara att
förberedelsefasen är så omfattande, både tids- och innehållsmässigt. Vi tror att om
aktiviteterna i förberedelsefasen inte utförts på ett noggrant sätt kan det få den konsekvensen
att  överenskommelsen försvåras eller att hela affärsuppgörelsen äventyras.

Respondenterna hade även olika uppfattningar när det gäller förhandlingsprocessens start.
Detta tror vi inte tyder på att aktiviteter som exempelvis förfrågan och kartläggningen av
motpartens företag inte utförs, utan att respondenterna hade olika uppfattningar om dessa
kunde till höra förhandlingsprocessen eller inte. Som följd av detta påstår vi att om dessa
aktiviteter utförs inför internationella förhandlingar så kan de till höra förhandlingsprocessen
och då den första fasen – förberedelser. När förberedelsefasen är avklarad fortsätter parterna
in i öga-mot-öga förhandlingen för att diskutera sakfrågan mer i detalj , något som styrks av
samtliga fall .  Om parterna är eniga i sakfrågan kan en överenskommelse nås, vilket är den
sista fasen i en förhandlingsprocess som avslutas med undertecknandet av ett avtal.
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Utifrån ovanstående diskussion kan vi nu dra slutsatsen att den internationella
förhandlingsprocessen kan beskrivas enligt figur 7.1, där varje fas preciseras med de
aktiviteter som utförs.

Figur 7.1 Modell över den internationella förhandlingsprocessen vid industriella inköp

Intressant fakta som kom fram i den empiriska studien är att även om förhandlingsobjektet är
komplext och det handlar om stora kontrakt är deltagarantalet i en förhandling (från båda
parterna) relativt lågt – mellan en till t re personer. Säljsidan representeras av
marknadschef/försäljare och tekniker, medan inköpssidan företräds av inköpare och beställare
eller tekniker. Vi anser att denna aspekt är betydelsefull och kan ses som ett bidrag till
befintliga teorier om internationella förhandlingar, eftersom dessa inte belyser
deltagaraspekten.

7.2 Nationalkulturens påverkan på förhandlingsprocessen

I det föregående avsnittet kom vi fram till en internationell förhandlingsprocess som
framställdes grafiskt i figur 7.1. Denna modell kommer vi att utöka med kulturdimensionerna,
efter det att deras påverkan diskuterats och fastställts, vilket kommer att göras nedan.

De kulturella dimensionerna som antogs påverka den internationella förhandlingsprocessen
var individualism/kollektivism, maskulinitet/femininitet, maktdistans, osäkerhetsundvikande,
tidsuppfattning och kommunikationsinriktning.

Om en förhandlare är ” individualistisk” med avseende på att han/hon kan agera självständigt i
en förhandlingssituation och kan framföra egna idéer och åsikter underlättas
förhandlingsprocessen, eftersom denne som individ kan fatta beslut.  Av samma skäl tror vi
också att öga-mot-öga förhandlingen går fortare fram och att en överenskommelse är lättare
att nå. Förhandlarnas självständiga agerande och förmåga att framföra egna åsikter bidrar
även till att deras trovärdighet ökar i motpartens ögon. ” Individualistiska” förhandlare
hanterar öppna konfrontationer genom att argumentera mycket och bara ta hänsyn till egna
intressen, vilket vi tror kan leda till att en överenskommelse bli r svår att nå och att
förhandlingsprocessen förlängs. Påstridighet och egoism vid öppna konfrontationer
till sammans med hög prioritering av personliga relationer kan göra att förhandlingen
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misslyckas, för att dessa beteenden inte kan förenas. ” Individualistiska” förhandlare har en
tendens att fokusera på uppgiften, vilket kan ses som något positivt för förhandlingsprocessen
i och med att den går snabbare och därmed bli r kortare.

En ”kollektivistisk” förhandlare värderar relationerna högt, vilket gör att man måste bygga
upp en fungerande relation före det att sakfrågan kan diskuteras. Detta leder till att
förberedelsefasen drar ut på tiden eftersom den sociala biten skall hinnas med. I fallet med
kollektivistiska förhandlare är goda relationer en förutsättning för att affären ska bli av. Vid
öppna konfrontationer är kollektivistiska förhandlare lugna och sakliga och försöker hitta
lösningar på problemet. Detta till sammans med att de är lyhörda och tar hänsyn till andras
intressen tror vi gör processen smidigare och att det bli r lätt att nå en överenskommelse.
Vidare tror vi att om öppna konfrontationer undviks kan processen påverkas på det sättet att
överenskommelsen bli r svår att nå, eftersom parterna inte visar sin verkliga ståndpunkt.

Förhandlare som har inslag av den maskulina kulturen vill allti d ha rätt i en konflikt, vilket är
negativt för förhandlingen och leder till ett dödläge i och med att man inte vill ändra sin
ståndpunkt. I motsats till detta kompromissar förhandlare från feminina kulturer i en konflikt,
något som är fördelaktigt för förhandlingens lopp – förhandlingen går framåt. Förutom detta
tror vi att om respekten är li ka stor för kvinnliga som för manliga förhandlare, vilket är ett
kännetecken för feminina kulturer, kan goda relationer byggas och upprätthållas mellan
parterna oavsett könstill hörighet.

När förhandlarna själva har befogenheter att ta beslut, utan att hela tiden rådfråga högre chefer
(kännetecken för stor maktdistans) påskyndas förhandlingsprocessen och man vet att
förhandlingen leder fram till något. Om motpartens status och position är betydande för
förhandlaren (kännetecken för stor maktdistans) ”öppnar” denne sig inte förrän den har den
rätta motparten på andra sidan förhandlingsbordet. Vi tror även att detta kan få konsekvensen
att förhandlingen inte går framåt utan stagnerar. Andra aspekter i maktdistansdimensionen
verkar inte ha någon betydelse för förhandlingsprocessen – huvudsaken är att parterna är
beslutsmässiga.

Stor flexibilitet hos förhandlare, vilket är karaktäristiskt för kulturer med svagt
osäkerhetsundvikande, påverkar förhandlingsprocessen på ett positivt sätt – det bli r enklare att
komma framåt i förhandlingen och nå en överenskommelse. Vidare tror vi att med ökande
riskbenägenhet hos ena parten ökar också ett ofrivilli gt risktagande hos den andre parten. Om
t.ex. säljaren tar för stora risker gällande leveranstider, kan köparen också påverkas negativt
om att leveransen bli r försenad. För att undvika detta tror vi att parterna måste vara extra
uppmärksamma när ett avtal ska skrivas. Å andra sidan kan överdriven noggrannhet (starkt
osäkerhetsundvikande) komplicera bland annat kontraktsskrivningen genom att för många
detaljer skall tas hänsyn till och avtalet bli r för omfattande.

Förhandlare med en monokronisk tidsuppfattning betraktar tiden som något fast och bestämt.
Detta gör att saker och ting utförs när de ska, vilket i sin tur minskar behovet av att lägga stor
vikt vid tidsaspekten i förhandlingens alla faser. Kännetecknande för förhandlare med
polykronisk tidsuppfattning är att tiden betraktas som något flytande, exempelvis att
förhandlingen avbryts när frågan diskuterats klart och inte efter ”klockslaget” .
Förhandlingsprocessen kan påverkas på det sättet att den kan dra ut på tiden eftersom schemat
inte hålls, men oberoendet av klockan vid exempelvis förhandlingsmötet kan leda till att
parterna når ända fram till en överenskommelse.
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KommunikationTidsuppfattning Maktdistans

Maskulinitet/
femininitet

Individualism/
kollektivism

Osäkerhets-
undvikande

Ett direkt och tydligt sätt att kommunicera (låg kontext kommunikationsstil ) underlättar
förhandlingsprocessen genom att sannolikheten för missförstånd minskar och att parterna inte
behöver tolka varandras uttalanden. Att parterna är direkta och tydliga i sin kommunikation
tror vi är ett måste när de inte har samma modersmål. Fortsättningsvis anser vi även att en viss
användning av kroppsspråk kan underlätta förståelsen av det verbala språket. Vid hög kontext
kommunikationsstil är sättet att kommunicera informellt , vilket lättar upp stämningen i en
förhandlingssituation och gör atmosfären trivsam; detta i sin tur mjukar upp och gör
förhandlingsprocessen smidigare.

Avsikten med denna uppsats var att belysa två aspekter av internationella förhandlingar –
förhandlingsprocessen och nationalkulturens påverkan på den. Med stöd av den empiriska
undersökningen har vi beskrivit en internationell förhandlingsprocess som åskådliggjordes i
figur 7.1 (se s.53). Dessutom har vi kommit fram till att kulturen har sin inverkan på
förhandlingsprocessen. Denna påverkan har beskrivits under rubrik 7.2 Nationalkulturens
påverkan på förhandlingsprocessen och vi anser att kunskapen om hur motpartens kultur
påverkar förhandlingsprocessen är viktig. För att knyta ihop dessa två aspekter av
internationella förhandlingar presenterar vi en modell över förhandlingsprocessen och
nationalkulturens påverkan (se figur 7.2).

Figur 7.2 Internationell förhandlingsprocess och nationalkulturens påverkan
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Vi har gjort en del intressanta iakttagelser utifrån den empiriska studien och dess analys som
vi tycker är värda att diskutera.

För det första, verkar relationen vara mycket viktig oavsett vilken syn på aspekten
relation/uppgift en förhandlare har. I det empiriska materialet har relationen betonats med
förklaringen att goda relationer är en förutsättning för en lyckad affär. Detta tror vi beror på
att när affärer görs företag emellan måste man se på relationer som något långsiktigt,
eftersom det finns ett begränsad antal säljare/köpare och man måste bygga upp en fungerande
relation för att även i framtiden kunna göra affärer.

För det andra, framkom det att även om säljarnas  flexibilit et varierar så är de ”tvungna” att
anpassa sig till köparens vill kor. Förklaringen till detta finner vi i det vedertagna uttrycket att
”kunden allti d har rätt” och därför anser vi att säljarens flexibil itet styrs av dennes vilj a att
sälja.

För det tredje, visade den empiriska studien att förhandlare brukar vara självständiga och att
de har befogenheter att fatta beslut i en förhandling. Förutom att dessa egenskaper kan vara
kulturbetingade kan de också förklaras av förhandlarnas profession – för att klara av
uppdraget måste de vara självständiga och beslutsmässiga.

Slutligen anser vi att eftersom kulturen har sin inverkan på förhandlingsprocessen måste
parterna anpassa sig till varandra och beakta motpartens kultur för att en överenskommelse –
förhandlingens höjdpunkt – skall nås.

7.3 Förslag till fortsatt f orskning

I denna studie låg fokus på inköpares uppfattningar om motparten, därför anser vi att det vore
intressant att genomföra en liknande studie, men denna gång ur säljarens perspektiv. Vidare
tycker vi att studien ska genomföras i större skala, med fler respondenter från olika företag,
eftersom resultatet då bli r mer generaliserbar.

Ytterligare ett förslag till  fortsatt forskning kan vara en sorts kombination av studier gjorda ur
köparens och ur säljarens perspektiv, nämligen observationer av internationella förhandlingar.
Forskaren kan då observera parternas agerande ”in action” istället för att basera
undersökningen på parternas personliga uppfattningar om varandra, som kan antas vara mer
av subjektiv karaktär.
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Bilaga

1

Intervjuguide                                             Bilaga 1

Syftet med vår undersökning är att beskriva hur förhandlingsprocessen ser ut när svenska
företag köper industriella produkter från företag i andra länder. Dessutom vill vi se hur
motpartens kultur påverkar denna process.

1 Allmän information

a) Namn
Befattning och titel. Vilka befogenheter och ansvarsområden?

b) Antal års erfarenheter av affärsförhandlingar i allmänhet?
Antal års erfarenheter av affärsförhandlingar med utländska parter?

c) Vilken roll och uppgift hade Du vid dessa förhandlingar?

d) Vilken kunskap hade Du om motparten och dennes kulturella bakgrund?
Hur har Du fått denna kunskap? Hur viktig är den?

e) Vilken slags inköp handlar det om vid förhandlingar med utländska parter? (Typ av
produkt – enkel eller komplicerad)
Vilka belopp rör det sig om?

2   Förhandlingsprocess

a) Berätta fritt om hur det går till vid en förhandling med franska/engelska/österrikiska
motparter.

b) Vem deltar i förhandlingen, från både säljande och köpande företag?
Vilka befattningar har de?

c) Görs några förberedelser inför förhandling? Vilka?
När tas första kontakten? Vad händer då?

d) När kan man säga att en förhandling har påbörjats?
När kan man säga att en förhandling är avslutad?
Vad händer efter en förhandling som man kan relatera till baka till förhandlingen?
Hur lång tid tar en förhandling med franska/ engelska/österrikiska  motparter
generellt?

e) Kan man säga att förhandling går genom faser som är mer eller mindre avgränsade
från varandra? Om ja, vilka är dessa faser?
Kan du beskriva vad som händer i varje fas?
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3 Kultur

a) Kan Du beskriva hur du uppfattar din motpart utifrån deras agerande och kultur?
Vad är kännetecknande för en fransmans/engelsmans/österrikares agerande i en
förhandlingssituation?

b) Hur anser Du att detta påverkar förhandlingsprocessen?

Individualism/kollektivism
a) Tycker Du att fransmän/engelsmän/österrikare är individualister eller har de stark

kollektiv känsla?
Tar de hänsyn till andras intressen eller ser de bara till sina egna?

b) Brukar fransmän/engelsmän/österrikare förhandla i grupp eller ensamma? Vad kan det
bero på?
Uppfattar Du dem som självständiga och som att de kan framföra egna idéer och
åsikter?

c) Hur förhåller de sig till öppna konfrontationer?

d) Är de uppgiftsorienterade eller relationsorienterade? På vilket sätt uttrycks det?
Är upprätthållande av en god relation en förutsättning för en fungerande förhandling?
Varför?

e) Vad har allt detta för betydelse för förhandlingsprocessen? Hinder eller möjli gheter?

Maskulinitet/femininitet
a) Hur brukar fransmän/engelsmän/österrikare lösa en konflikt? Med strid till s att någon

vinner eller med kompromiss? Exempli fiera om möjli gt.

b) Kan fransmän/engelsmän/österrikare beskrivas som jämlika och solidariska eller som
konkurrensinriktade?
Tycker Du att de har li ka stor respekt för kvinnliga förhandlare som för manliga? Hur
uttrycks det?

c) Uppfattar Du dem som självhävdande, ambitiösa och tuffa?
Har de medkänsla för de svaga eller bara sympati för de starka?

d) Vad har allt detta för betydelse för förhandlingsprocessen? Hinder eller möjli gheter?

Maktdistans
a) Tas beslutet av förhandlaren eller måste denne få klartecken från högre chefer?

b) Framhåller de sin status och position? På vilket sätt?
Kan de betraktas vara auktoritära i sitt agerande? Hur visar de detta?

c) Är det viktigt för fransmän/engelsmän/österrikare vilken roll och status den svenska
motparten har? På vilket sätt uttrycker detta sig?

d) Vad har allt detta för betydelse för förhandlingsprocessen? Hinder eller möjli gheter?
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Osäkerhetsundvikande
a) Hur noga är fransmän/engelsmän/österrikare med att undanröja tvetydigheter/

oklarheter?
Vill de ha struktur och ordning i allt?

b) Uppfattar Du dem som att de är benägna att ta risker? Exempli fiera om möjli gt.

c) Har de en långsiktig eller kortsiktig syn på affärsrelationer?

d) Är de flexibla och villi ga att improvisera eller håller de fast vid sin ursprungliga
ståndpunkt?

e) Förlitar de sig på sunt förnuft eller föredrar de expertkunskap?

f) Vad har allt detta för betydelse för förhandlingsprocessen? Hinder eller möjli gheter?

Tidsuppfattning
a) Hur tror Du att de uppfattar tid – har de kontroll över tiden eller är det klockan som

styr dem?

b) Vill de behandla en sak åt gången eller kan de ”ha flera bollar i luften” samtidigt?

c) Är de punktliga? Hur ser de på förseningar?
Brukar dagordning användas? Följs den?
Är det betydelsefullt för dem att hålla fast vid aktuella scheman?

d) Inplaneras även mötets slut?
Avbryts mötet vid utsatt tid eller är det viktigare att frågan diskuteras klart?
Är deadlines fasta eller kan de bli flyttade?

e) Vad har allt detta för betydelse för förhandlingsprocessen? Hinder eller möjli gheter?

Kommunikation
a) På vilket språk brukar förhandlingar ske med fransmän/engelsmän/österrikare?

b) Hur kan deras kommunikation beskrivas? Är den direkt och tydlig eller kräver den
tolkning?
Används kommunikationen bara för utbyte av fakta och information eller även för
byggande och upprätthållande av relationer?

c) Är kroppsspråk, höga rösttoner, beröring och gester vanligt förekommande?
d) Uppfattar Du motpartens sätt att kommunicera som formell eller informell?
e) Vad är viktigt: VAD som är sagt eller HUR det är sagt?
f) Hur förhåller de sig till uppvisande av känslor?
g) Vad har allt detta för betydelse för förhandlingsprocessen? Hinder eller möjli gheter?

Slutligen: Anser Du att kunskaper om motparten och dennes kultur är nödvändiga vid
internationella förhandlingar? Varför/varför inte?




