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Sammanfattning 

I denna uppsats är utgångspunkten att affärsförhandlingar blir allt viktigare som ett område för 
yrkeskunnande, kompetens och lärande. Trots detta saknas forskning ur ett pedagogiskt per-
spektiv på området.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka området affärsförhandling och dess potential som peda-
gogiskt forskningsområde. Detta har skett genom att studera ett antal företag med grund inom 
kunskapsekonomin och vars verksamhet omfattar komplexa affärer. Undersökningen har ge-
nomförts i form av form av kvalitativa intervjuer med yrkespersoner som besitter stor erfarenhet 
och kunskap av affärsförhandlingar på sina respektive områden. Resultatet dessa intervjuer har 
sedan jämförts och analyserats med hjälp av ett antal i bruk varande teorier och modeller på det 
pedagogiska området.  

Studien visar att affärsförhandling kan ses som en social, situerad, dialogisk och resultatoriente-
rad process där det ofta saknas en gräns mellan försäljning och förhandling. Denna process kan 
omfatta samarbete mellan ett flertal individer på den säljande respektive köpande sidan och 
studien visar att det bl a av detta skäl finns anledning att vidare undersöka lärande på området ur 
ett sociokulturellt perspektiv. Det resultatorienterade draget i affärsförhandlingar är en indika-
tion på att området också lämpar sig för studier av yrkeskunnande och kompetens inom den 
föreställningsram som Ellström (2004) beskrivit. Vid jämförelser med Dreyfus & Dreyfus fem-
stegsmodell för vuxnas lärande (2007) visar studien att området affärskompetens väl kan stude-
ras med denna modell som utgångspunkt.  

Vissa aspekter på affärsförhandling, t ex betydelsen av förberedelser och uppföljning, har också 
identifierats i studien och dessa aspekter kan framhållas som pedagogiska forskningsområden 
med potential.  
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1. Förord 
Jag skriver den här uppsatsen för två typer av läsare: Dels den pedagogiskt intresserade, studen-
ten eller forskaren, dels den som intresserar sig för affärsförhandlingar i allmänhet. Själv tillhör 
jag båda grupperna och tycker därför att det är ärligt att medge att jag också skriver för mig 
själv. Min ambition är att texten ska hålla sig på en sådan nivå att en lekman kan ta till sig inne-
hållet, trots att det här och var förekommer kunskapsinnehåll som det inte kan förväntas att ge-
mene man känner till. För de sistnämnda läsarna vill jag ge följande anvisning: Om ni inte är 
intresserade av en vetenskapsmetodisk utvikning och bakgrund till uppsatsämnet kan ni välja att 
läsa inledningen, d v s hela avsnitt 2 nedan, ta del av avsnitt 4.5 som ger en introduktion till 
begreppet affärsförhandling och sedan läsa avsnitt 9 och 10 där undersökningen och dess slut-
satser redovisas.  

Jag vill passa på att tacka alla dem som ställt upp som intervjupersoner i min undersökning. 
Utan dem hade inte denna uppsats kommit till. De har generöst delat med sig av erfarenheter 
som inte är självklara att förmedla till en utomstående. På det personliga planet har detta gett 
mig insikter om affärsförhandling som jag kommer att vårda under lång tid framåt. Jag vill ock-
så passa på att tacka professor Evert Gummesson som gett mig välbehövlig inspiration till äm-
net genom sina böcker, men som också vänligt svarat med goda råd på mina e-brev (även om 
jag inte hade möjlighet att följa hans förslag att genomföra en fallstudie). Jag vill slutligen också 
tacka min handledare Eva Lanteli för hennes mycket praktiska och engagerade genomgångar av 
ämnesområdets vetenskapsmetodiska frågor under det föregående kursavsnittet. Jag beklagar att 
jag av personliga skäl inte kunnat ta del av hennes handledning under uppsatsskrivandet.  

Den läsare som har synpunkter eller frågor på min uppsats är mycket välkommen att kontakta 
mig på hakan@imaginegroup.se.  
 

2. Inledning 

2.1 En värld byggd på affärsförhandlingar 
Om du tittar dig runt omkring i vårt samhälle kan du iaktta mängder av mänskliga föremål. Det 
stora flertalet av dessa har köpts och sålts – ytterst litet är idag producerat genom naturahushåll-
ning. Föremålen finns där som följd av att människor i företag och organisationer på något vis 
har lyckats komma överens om vad som ska produceras, köpas respektive säljas, varför, när, var, 
hur och till vilket pris. Våra bilar, mobiltelefoner, datasystem och kläder är på så vis ett resultat 
av en mänsklig kommunikation med kommersiella förtecken. Och inte bara de fysiska artefak-
terna; tjänster som vi använder för att hålla oss friska, lära oss nya saker eller koppla av genom 
är även de resultatet av mellanmänskliga överenskommelser. Bakom varje vara eller tjänst döl-
jer sig också mängder av andra varor och tjänster som behövs för dess tillhandahållande, kedjan 
av affärsmässiga överenskommelser sträcker sig närmast oändlig. Vår värld är i högsta grad 
byggd på affärsförhandlingar. 
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2.2 Marknadsrelationer 
Affärsförhandlingar sker på det som i såväl akademiska som vanliga ordalag kallas för markna-
der (eller till och med Marknaden, med stort M). Den moderna idén om marknader illustreras t 
ex i boken Marknadens makt (Brunsson & Hägg, 1992). Det grundläggande och klassiska syn-
sättet är att marknaden består av säljare och köpare. Säljarna antas vilja maximera sina vinster 
och köparna sin nytta (vinstmaximering respektive nyttomaximering). Förutom denna ensidiga 
inriktning på den egna nyttan säger den moderna teorin att dessa aktörer kännetecknas av brist 
på lojalitet, d v s om en bättre möjlighet dyker upp så kan de direkt överge sin motpart. På en 
väl fungerande marknad (en som inte präglas av t ex monopol) ska detta vara möjligt. Detta 
förhållande innebär att båda aktörer arbetar under konkurrens. Priset på det som säljs är i dessa 
sammanhang ett fundamentalt konkurrensmedel. Även om teorierna inte är en spegling av verk-
ligheten så finns det fog för att denna idealbild ändå präglat bilden av marknaden i det moderna 
samhället. I verkligheten finns det gott om empiriska studier som visar att många marknadssitu-
ationer präglas av långsiktiga, väl organiserade nätverk där relationer mellan individer är bety-
delsefulla och där samspelet påverkas av en mängd olika faktorer som ligger långt från den för-
enklade idealbilden av marknaden. En av dem som intresserat sig för det sistnämnde är Evert 
Gummesson, professor vid Stockholms Universitets School of Business. Även han bygger sin 
teori från grunden och med byggstenarna säljare och köpare: 

Relationen mellan den som säljer något och den som köper något bildar marknadsföringens 
klassiska tvåpartsrelation. Denna är marknadsföringens moderrelation. (Gummesson, 1995, s 
42).  

Citatet är från Gummessons numera klassiska bok ”Relationsmarknadsföring: Från 4 P till 30 
R” där han ger sin bild av de olika relationer som företag idag måste hantera för att klara sig på 
marknaden och räknar som titeln antyder upp hela trettio stycken1. I botten av dessa relationer 
finns dock den ”moderrelation” som citeras ovan. I denna är den köpande parten kund och den 
andra parten leverantör. Vidare, och i konsekvens av detta, är leverantören säljare. Som Gum-
messon dock påpekar kan säljare också beteckna en individ hos leverantören som ansvarar för 
relationen mot kunden, och kund kan beteckna en individ hos köparen.  

2.3 Då försäljning blir förhandling  
Vid en viss punkt händer något som gör att denna enkla rolltagning som Gummesson beskrivit 
förändras:  

Vid försäljning som är mer komplicerade och omfattande övergår aktiviteterna att sälja och 
köpa till förhandlingar. (Ibid, s 43, min markering).  

Gummeson skriver att i dessa förhandlingar är ofta fler personer från respektive part nära invol-
verade. Precis som vid enklare köp- och säljrelationer interagerar de runt en affär. Det är bara 
det att affären nått en nivå där den kräver ytterligare kompetens. Som exempel kan nämnas stora 
upphandlingar och teknisk komplexa produkter och tjänster. Men det kan också vara frågan om 

                                                        
14 P betecknar här en klassisk företagsekonomisk teori, ”The marketing mix”, som säger att före-
tagen måste fatta rätt beslut om ”produkt, plats, pris och påverkan. Gummesson ställer sina 30 
relationer och deras betydelse i jämförelse med teorin om dessa fyra P.  
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affärer där produkten eller tjänsten som ska levereras ännu inte finns utan ska framställas enkom 
för köparen, vilket gäller t ex vissa konsulttjänster.  

2.4 Förhandling som yrkeskunnande, kompe-
tens och lärande? 
Det är säljarens kompetens att förhandla om den typ av affärer som beskrivits tidigare som jag 
intresserar mig för. Denna kompetens praktiseras yrkesmässigt av individer i företagen på olika 
nivåer och under olika yrkesbeteckningar, som resultat av ett lärande. Det säger sig själv att 
detta yrkeskunnande har stor betydelse för konkurrensutsatta företag och deras överlevnadsför-
måga: Kompetensen att förhandla i affärer är ett viktigt konkurrensvapen i kampen om kunder-
na. Men den har också betydelse för köparen som interagerar med säljaren och som är beroende 
av ett givande samspel, en mindre kompetent säljare kan vara negativt för köparen. För den 
enskilda individ som arbetar med förhandling hos säljaren har denna kompetens också en stor 
betydelse eftersom den avgör individens möjligheter till yrkesutvecklingen.  

Min egen erfarenhet av affärsförhandling är på sätt och vis omfattande i det att jag under hela 
mitt yrkesliv kommit i kontakt med ämnet på en mängd olika arbetsplatser och yrkesområden. 
På så sätt har jag varit med i sammanhang där komplicerad teknik sålts, avancerade konsult-
tjänster marknadsförts och affärsförhandlingar där köparen är en kulturverksamhet, myndighet 
eller på annat vis i grunden icke-kommersiell. Min egen roll i dessa sammanhang har dock of-
tast varit bisittarens och/eller ämnesexpertens; jag har sällan varit den drivande i förhandlingar-
na vilket gjort att jag inte vill hävda att min erfarenhet gett mig ett djupare kunnande på områ-
det. Snarare har mängden av udda och olika situationer gjort att jag haft svårt att se några möns-
ter. Eller är det så att jag inte tittat tillräckligt noga p g a min rolltagning? I takt med att jag un-
der senare åt kommit närmare affärsförhandlingarnas innehåll och tagit en mer aktiv roll i denna 
process, har frågor väckts hos mig om hur kunskap skapas och tillämpas på området affärsför-
handling. Riktig fart fick mitt intresse när jag de senaste åren studerat vuxnas lärande i yrkesli-
vet på Lärarhögskolan i Stockholm2 och börjat reflektera över att ett så viktigt område som af-
färsförhandling förefaller sakna täckning inom den pedagogiska forskningen.  

3. Problembakgrund 

3.1 Teknikutveckling och globalisering  
Vi lever i spännande tider som präglas av teknikutveckling, avregleringar och globalisering. För 
oss som lever i Sverige är det extra spännande eftersom Sverige både är ett teknikintensivt land 
och mycket beroende av sin utrikeshandel. Behovet av utbildad arbetskraft följer bl a teknikut-
vecklingen; t ex leder tekniken att digitalisera information och binda samman den i nätverk av 
datorer till stora omställningar av samhället och våra sätt att leva. Vissa forskar anser att beho-
vet av arbetskraft påverkas av att just den nya informationstekniken och dess tillämpningar nu 

                                                        
2 Lärarhögskolan i Stockholm gick den 1 januari 2008 upp i Stockholms Universitet. 
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ska implementeras i samhället. Broomé & Ohlsson (2002) menar att detta kommer att leda till 
en ökad efterfrågan på välutbildad och flexibel arbetskraft, men att denna inte främst antas bestå 
av högspecialiserade tekniker och ingenjörer, utan att såväl humanister och samhällsvetare som 
arbetskraft med lägre kvalifikationer kan komma i fråga (Ibid, s 31).  

En helt annan åsikt har t ex svenskt Näringsliv. I skriften Ny kunskap – nya världar från Svenskt 
Näringsliv (Johansson, 2002) analyserar och sammanfattar författaren det framtida behovet av 
kompetens. Där konstateras tvärt emot Broomé & Ohlsson att behovet av ekonomer inte är 
överhängande under de kommande åren, däremot finns en trängande brist på t ex teknisk kom-
petens. Dessutom lyfts företagens önskemål på individuella egenskaper fram:  

Medarbetarnas sociala kompetens, t.ex. samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, blir allt 
viktigare. Det är viktigt att vara engagerad i arbetet och att kunna hantera affärskontak-
ter.(Ibid, s 26). 

Det finns m a o en stor spännvidd, ja till och med motsatser i synen på vad som kommer att 
krävas och efterfrågas av medarbetare i 2000-talets Sverige bland forskare och debattörer. Detta 
är i och för sig inte överraskande med tanke på arten och graden av de många förändringar som 
Sverige och världen upplever. 

3.2 Nya organisationsformer 
Johansson (2002) kopplar de nya kompetensbehoven till de stora förändringar som skett i hur 
företagen numera organiserar arbetet, där t ex mellanchefsnivån i stort sett bortrationaliserats 
vilket i sin tur ställer nya och högre krav på medarbetarnas sociala förmåga. Större inslag av 
team- och projektorganisation bidrar också till kraven på god kommunikativ förmåga. Dessut-
om, menar Johansson, är verksamheterna i dag i högre grad ”kundnära” än som tidigare varit 
fallet inom näringslivet. De nya organisationsformerna ställer krav på att i stort sett alla på före-
tagen genomgår någon slags ledarutbildning. Här följer två talande citat om synen på de nya 
kompetensbehoven:  

Stora Enso efterfrågar i dag ingenjörer med bredare utbildning, för att kunna möta den af-
färsinriktning och de kundbehov som finns. Vid rekrytering värderas personliga egenskaper, 
t.ex. inlärningsförmåga mer än fördjupning inom skogsrelevanta områden. (Ibid s 26). 

Kommunikativ förmåga, samarbetsvillighet, drivkraft och engagemang betonas av samtliga 
företag. Initiativförmåga och ifrågasättande efterfrågas mer uttalat än tidigare. Flera av de 
företag som vi besökt, inte bara i IT-branschen, talar om att man letar efter ”unga rebeller”. 
Vad företagen särskilt behöver är ”problemformulerare”, kreativa lagarbetare som kan för-
medla och ta emot kunskap. Social kompetens och entreprenörskap som innebär att man kan 
omsätta teoretiska kunskaper till verkligheten. (Ibid, s 26).  

I Teori och praktik i yrke och utbildning redogör forskaren Göran Fransson (2003) för fallstudi-
er med bl a ingenjörer för att belysa de spänningar och utmaningar som upplevs vad gäller bild-
ning, utbildning och yrkesutövande. Han pekar på att organisationsformerna förändrats mot 
team- och projektformer, vilket lett till att det inte längre blir möjligt för en eller ett fåtal ingen-
jörer att ha överblick eller fullständig kunskap om konstruerandet. Teknikutvecklingen och 
tempot i utvecklingsarbetet har gjort samarbetet mellan många experter till en nödvändighet. 
Men förändringarna har också inneburit att arbetet förskjutits från konstruktion och produktion 
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mot ”marknadsföring, försäljning, kundanpassning och support” (Ibid, s 31). Det innebär i sin 
tur att motsvarande kunskaper blir nödvändiga även för ingenjörer, vilket ställer frågan om nytt 
”breddat” innehåll i ingenjörsutbildningarna på sin spets, tillsammans med frågan hur mycket av 
den nya kunskapen som är rimligt att en nyutexaminerad ingenjör lär sig på sin arbetsplats.  

3.3 Kunskapsbaserad ekonomi 
Edquist & Rees (2002) skriver om den ”kunskapsbaserade ekonomin” där kunskap är en avgö-
rande insatsfaktor för konkurrenskraft och tillväxt. De menar dock att kunskap som sådan inte 
bidrar till tillväxt, utan måste inkorporeras i företagens resursomvandling. Det räcker inte att 
samhället producerar nyutbildad arbetskraft, dessa individer måste rekryteras till rätt företag och 
andra organisationer, och där organiseras på ett sätt som garanterar ett utnyttjande av deras 
kompetens. Arbetsmarknadens funktionssätt och produktionsorganisation är alltså avgörande. 
(Ibid, s 412). Edquist & Rees skiljer också noga på individuellt lärande och organisatoriskt 
lärande. Det första syftar på enskilda personers inhämtning av ”information, kunskap, insikt 
eller färdigheter”. Detta kan ske formellt (genom t ex utbildningsinstitutioner) och informellt (t 
ex i yrkespraktik). Därmed handlar det individuella lärandet till oftast stor del om spridning av 
befintlig kunskap, ett undantag är när individer arbetar med att skapa just ny kunskap. Indivi-
dens lärande innebär en uppbyggnad av det s k humankapitalet, en form av kunskapskapital som 
förefaller bli allt viktigare i den nya kunskapsekonomin. Därför lever många företag under hotet 
att de mest kvalificerade medarbetarna ska sluta och gå över till en konkurrent eller starta eget, 
så fort deras humankapital nått en viss nivå. Det finns dock kunskapskapital som företagen inte 
riskerar att det lämnar organisationen så lätt, detta kallas strukturkapital och betecknar informa-
tion och kunskap i form av varumärken och andra immateriella rättigheter, tekniska lösningar, 
kund- och informationsdatabaser, dokumenterade processer etc. Strukturkapitalet utgör ”ett 
slags infrastruktur till stöd för humankapitalet”. (Ibid, s 417). Uppbyggnaden av strukturkapita-
let är i allmänhet beroende av organisatorisk lärande. Organisatoriskt lärande förutsätter och 
bygger på individuellt lärande, och är en resultatet av en interaktiv lärprocess där inte bara indi-
viderna utan också andra organisationer kan delta i utbytet av ny och befintlig kunskap. Här är 
inte minst företagets eller organisationens praktiska kunskap av stor betydelse. (Ibid, s 422).  

Resonemanget kan kopplas till hur organisationen Svenskt Näringsliv beskriver företagens nya 
situation där affärer och verksamhet organiseras i grupper och projekt, vilket påverkar synen på 
medarbetarna:  

Företagen ställer krav på att medarbetarna har förmåga till lagarbete, kommunikation och 
projektledning. Allt fler arbetar internationellt vilket kräver att medarbetarna har språkkun-
skaper och förmåga att hantera kulturella olikheter i företagets interna och externa relationer. 
Numera kompletteras sådan kompetens allt mer med kunskap om affärsmål, resultat och eko-
nomiska styrinstrument. Affärsmannaskapet är på väg att spridas ut på allt och alla.  
(Johansson, Rock & Thorsén Lind, 2003, s 24).  

Detta citat är profetiskt. Om alla i företagen involveras i företagets affärsmannaskap får det stor 
betydelse för hur vi kan komma att se på yrkeskunnande, kompetens och lärande. Kommer t ex 
affärsmannaskap att få samma betydelse som begreppet social kompetens? Vem eller vilka 
kommer att definiera vilken kunskap som behövs på området och hur den ska läras? Hur kom-
mer de olika yrkesidentiteterna och sättet att organisera arbetet att påverkas? 
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3.4 Var finns den pedagogiska forskningen? 
Det är i mina ögon en gåta hur ett område som är så betydelsefullt som affärsförhandling fått ett 
så litet utrymme inom högre utbildning och forskning, om man bortser från det juridiska områ-
det där det åtminstone finns inbyggt i affärsjuristens yrkeskunnande3. Situationen verkar vara 
den att företagsekonomerna gärna pratar om kunskapens betydelse inom den nya tidens företag 
(se avsnitt 3.1-.3.4 nedan), men saknar en vetenskaplig pedagogisk plattform att stå på för att 
förklara denna kunskap. Samtidigt förefaller det som att det pedagogiska forskarsamfundet är 
ointresserat av ämnesområdet (se även avsnitt 7.3.8). Jag har inte funnit en enda svensk forskare 
som intresserat sig djupare för ämnet affärsförhandling från en pedagogisk synvinkel. En möjlig 
förklaring till detta är det saknats en tradition inom pedagogiken att studera yrkeskunnande och 
lärande inom områden av ren kommersiell natur. Mig förefaller det också som att den allmänna 
attityden i det svenska samhället till områden som förhandling och försäljning är präglade av en 
mycket stor okunskap och negativa fördomar. I ett land som Storbritannien eller USA är förut-
sättningarna för studier av det slaget bättre, där är det inget negativt att titulera sig ”Sales Man”. 
I Sverige är det tvärtom vanligt med omskrivningar av yrkestiteln säljare; många kallar sig ”af-
färsutvecklare”, ”Key Account Manager” och liknande. Själva den yrkesidentitet som hör sam-
man med området affärsförhandling är ifrågasatt – även av utövarna själva . Att en forskare 
inom det pedagogiska fältet under sådana omständigheter skulle vilja ägna sin karriär åt studier 
av området affärsförhandling skulle närmast kunna betraktas som självplågeri. 

Världen är dock full av handelshögskolor som ska lära och förbereda studenterna för affärsvärl-
den efter studierna. Vad sker där? Dreyfus & Dreyfus (2007) beskriver handelshögskolorna i 
USA som präglade av två olika filosofier: Den ena är den så kallade analytiska skolan där alla 
studier är teoretiska och som sällan generar kompetenta affärsmän eller människor som blir 
intuitiva experter. Den andra skolan bygger på undervisning med fallstudier där verkliga situa-
tioner beskrivs realistiskt och omfattande, och diskuteras med studenterna med syfte att den som 
studerar bl a ska lära sig att skilja mellan väsentlig och oväsentlig information. Men för att bli 
expert räcker det inte att få massvis av erfarenhet på detta vis, menar Dreyfus & Dreyfus, det är 
också nödvändigt att den som lär får ”identifiera sig med affärsmannens situation och uppleva 
de glädjeämnen och besvikelser som han upplever” (Ibid, s 81). Det bästa, menar de är om stu-
denten får praktisera som assistent till en verklig ledargestalt och får ta del av dennes ”bekym-
mer, succéer och fiaskon”, något som de menar är ett exempel på att gå i ”mästarlära”. Jag har 
dock inte funnit någon omfattande pedagogisk forskning med detta tema.  

Det finns dock studier där forskare undersökt vilka metoder som är verksamma när det gäller att 
träna individer i att bli effektiva förhandlare. Boven, Nadler & Thomson (2003) redogör för ett 
experiment med 122 medverkande psykologistudenter där uppgiften var att parvis genomföra 
fiktiva affärsförhandlingar med målet att båda parter skulle vinna på affären. I medverkan ingick 
också att svara på en omfattande enkät med öppna frågor. Forskarna hade identifierat fyra van-
liga metoder för att lära ut en förhandlingsförmåga: principbaserad (vilken de också kallade 
didaktisk), perfekt information, analogiskt lärande och observation. Dessa metoder testades i 

                                                        
3 Ett omfattande program inriktat på olika typer av förhandling pågår dock sedan flera år vid Har-

vard University i USA: The Harvard Negotiation Program. Här är inriktningen teoribyggande på 

området förhandling, utbildning och träning, publicering av forskning och handledningar etc samt 

aktionsforskning. Se även www.pon.harvard.edu  
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experimentet genom att olika studenter fick ta del av vart och en av dessa i samband med för-
handlingarna, förutom en grupp som inte fick någon ytterligare behandling alls, d v s en kon-
trollgrupp. Den principbaserade metoden bestod i att deltagaren efter den första förhandlingen 
fick studera ett kort dokument med nyckelprinciper för förhandling tagna ur en lärobok i ämnet. 
Metoden med informationsförmedling gick ut på att deltagaren fick ta del av den tabell som 
motparten använt i den nyss genomgångna förhandlingen och kunde jämföra den med sin egen 
och därmed eventuellt se varför förhandlingen avlöpt som den gjort. Den analogiska metoden 
fungerade så att deltagaren fick två korta skriftliga beskrivningar av förhandlingssituationer och 
där parterna i dessa såg olika möjligheter till utbyte i förhandlingen. Den sista metoden, obser-
vation, gick till så att deltagarna fick se en videoinspelning av den förhandling de just genom-
fört och där parterna kom fram till en ömsesidigt optimal lösning (s k win-win). Forskarnas 
slutsats var att en tillämpning av observationsmetoden och den analogiska metoden ledde till 
förhandlingsutfall som mest gynnade båda förhandlingsparter. De öppna svar som deltagarna 
lämnade ifrån sig om sina erfarenheter från förhandlingsuppgiften indikerade också att den ana-
loga metoden gav starkare effekter på deltagarnas förståelse. En intressant iakttagelse som fors-
karna påpekar är att de deltagare som genomgått observationsmetoden också var dem som mest 
ökade sin förmåga i förhandlingarna, men att de hade den sämsta förmågan att förklara vad som 
hjälpt dem att bli bättre. Forskarna drar slutsatsen att de förvärvat en tyst kunskap som de var 
oförmögna att artikulera. Det är lätt att finna invändningar mot denna laboratorieundersökning, 
men för mig som funnit så litet pedagogiskt inriktad forskning på området fungerar den ändå 
som en inspiration och uppmuntran. 

4. Centrala begrepp i uppsatsen 

4.1 Begreppen och dess källor 
För att denna uppsats ska bli meningsfull krävs en genomgång av de begrepp som tillsammans 
är central för problemställningen: kompetens, yrkeskunnande och lärande respektive affärsför-
handling. Begrepp är ”de minsta byggstenarna” för en forskare (Patel och Davidson, 2003). 
Med det menas att utan begrepp blir det meningslöst och omöjligt att producera vetenskaplig 
kunskap. Patels och Davidssons vidare definition av begrepp ser ut så här:  

Ett begrepp är en bestämning eller en rad inbördes relaterade bestämningar som betecknar 
ett föremål, en grupp av föremål eller en företeelse. (Ibid, s 19).  

När jag sökt efter underlag för definitioner som avser kompetens, yrkeskunnande och lärande 
har jag utnyttjat erfarenheterna från mina tidigare studier i näringslivsinriktad yrkespedagogik 
vid f d Lärarhögskolan i Stockholm4 där jag blivit bekant med forskare som intresserat sig för 
vuxnas lärande och kompetens, t ex Ellström, Schön och Säljö. Dels har jag sökt litteratur fritt 
via t ex de databaser som finns via Lärum (www.larum.su.se). För att finna definitioner på af-
färsförhandling har jag läst flera studentuppsatser på C- och D-nivå som inriktats på områden 

                                                        
4 Lärarhögskolan i Stockholm gick den 1 januari 2008 upp i Stockholms Universitet. 



 

 9 

som på olika sätt berör affärer och förhandling för att se vilka källor som där använts5. En sär-
skild klarhet över den litteratur som finns rörande förhandlingar gav Runesson (2003), som jag 
också använder som källa. Det ska påpekas att det finns en utländsk forskningslitteratur om 
förhandling, även sådan med pedagogisk inriktning. Detta har jag blivit uppmärksam på bl a 
genom den artikel jag funnit av Boven, Nadler & Thomson (2003), vars referenslista är omfat-
tande. Tid och pengar har dock varit avgörande när jag gjort urvalet av litteratur och de verk 
som anges i denna artikel har jag inte funnit tillgängliga här i Sverige. 

4.2 Kompetens 
Pedagogen och forskaren Per-Erik Ellström tar sin ansats att förklara kompetensbegreppet ut-
ifrån begreppen individ och arbete: 

[…] en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kon-
text. (Ellström 2004, sid 21).  

Ellström utgår från en teoretisk föreställningsram för studier av kompetens/kvalifikation, utbild-
ning och lärande i arbetslivet. Där antas bl a att kvalifikationskraven i en verksamhet avgörs av 
ett samspel mellan flera olika faktorer som t ex tillämpningen av teknologi och andra strategier 
inom företaget samt yttre förhållanden som arbetsmarknad, marknadsposition och ägande etc. 

Ellström fastslår att kompetens är en förmåga att framgångsrikt (en subjektiv värdering enligt 
Ellström) utföra ett arbete som kan definieras som: 

1. Psykomotoriska färdigheter (perception och manuella färdigheter) 

2. Kognitiva färdigheter (utvecklas nedan) 

3. Affektiva faktorer (vilja och känslor) 

4. Personlighetsdrag (t ex självförtroende)  

5. Sociala färdigheter (t ex förmåga att samarbeta).  

Ellström poängterar att kompetens är uppgiftsinriktad. Det är relationen mellan individens för-
måga på en mängd punkter och en viss uppgift eller arbete som står i centrum. En aspekt i kom-
petensbegreppet som har en särskild central roll menar Ellström är de kognitiva faktorerna – de 
olika typer av kunskaper som en individ behöver för sitt arbete och den intellektuella färdighet 
som krävs. Ellström delar upp kunskapsbegreppet i explicit kunskap (kunskap som kan verbali-
seras) och implicit kunskap (teoretisk och/eller tyst kunskap, ett näraliggande begrepp är tacit 
knowledge, se ovan). De intellektuella färdigheterna kan delas upp i lägre och högre färdigheter, 
där den första gäller förmågan att tolka och bearbeta information och den senare (även kallad 
metakognition) omfattar förmågan att planera, kontrollera och värdera de egna kognitiva proces-
serna. Även om kognition är centralt har de övriga aspekterna på kompetens en stor betydelse. 
(Ibid, s 21-26). 

                                                        
5 Här vill jag särskilt nämna D-uppsatsen Affärsförhandlingar – en studie av relationsskapande 
förhandlingar avseende köp- respektive säljsituationer i företag med olika typ av affärsverksamhet, 
av Katarina Schmidt & Alexandra Skerka, framlagd vid Ekonomiska institutionen på Linköpings 
Universitet 2003. 
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4.3 Yrkeskunnande 
Ellström (2004) menar att yrkeskunnande är ett flerdimensionellt begrepp som han med hjälp av 
begreppsparet kompetens/kvalifikation visar att man kan delar upp i fem olika definitioner:  

1. Formell kompetens  

2. Faktisk kompetens 

3. Utnyttjad kompetens  

4. Efterfrågad kompetens 

5. Den kompetens som arbetet kräver 

För att tala om yrkeskunnande är det enligt Ellström också nödvändigt att föra in begreppet 
kvalifikation, något han definierar som den kompetens som objektivt sett krävs p g a arbetsupp-
gifternas karaktär och/eller som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren . Ellström 
sätter samtliga dessa begrepp i förbindelse med varandra i ett system, se nedan.  

 

 
Figur 1. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande. Efter Ellström (2004), s 38. 

Det är lätt att se att dessa olika definitioner av yrkeskunnande både kan överlappa och vara åt-
skilda från varandra. Ellström betonar betydelsen av att forskaren öppet redovisar vilken defini-
tioner som denne använder sig av i sina studier av yrkeskunnande. (Ibid, s 43). 

4.4 Lärande 
Att lärande är något som människor ägnar sig åt även sedan de kommit ut i yrkeslivet är numera 
en väl etablerad föreställning, inte minst manifesterad genom idén om ”det livslånga lärandet”. 
Men finns det skillnader i hur unga lär och hur de vuxna lär sig? Och är det skillnad på det som 
lärs i skolbänken och i arbetslivet? Först måste då utredas vad som menas med lärande. Ellström 
(2004) menar att synen på lärande avgörs av vilka teoretiska utgångspunkter som tas men att det 
ändå finns en minsta gemensamma nämnare mellan olika traditioner. Utifrån denna blir Ell-
ströms definition av lärande följande: 

Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av indi-
videns samspel med sin omgivning. (Ibid, s 67, min markering).  
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Ellström menar att denna definition kräver att minst två saker preciseras: dels vad som förändras 
(lärs) hos individen, dels hur denna förändring (lärande) sker. Skillnaden mellan vuxnas lärande 
visavi ungas menar Ellström främst handlar om utnyttjande av inlärningsstrategier. Vuxna skul-
le t ex i större utsträckning än unga använda sig av tidigare kunskaper och erfarenheter för sitt 
lärande i nya situationer. Mer grundläggande skillnader i lärandets mekanismer menar han inte 
impliceras med uttrycker vuxnas lärande.  

Vad är det som lärs då? Ellström menar att saken är enkel om frågan ska besvaras ur ett klas-
siskt, behavioristiskt orienterat inlärningspsykologiskt perspektiv: ”lärande avser förändringar 
av (inre eller yttre) beteenden eller beteendedispostitioner”. (Ibid, s 68). Inom den nyare, kogni-
tivt orienterade psykologin är dock synfältet bredare och Ellström beskriver det som att lärande 
här handlar om förändringar av kunskaper, intellektuella färdigheter, manuella färdigheter, soci-
ala färdigheter och personlighetsrelaterade egenskaper. (Ibid).  

Ellström ger också en beskrivning av hur lärandet sker i form av en allmän handlingsmodell. 
Jag har valt att lägga den beskrivningen i avsnitt 8, eftersom jag använder den som en del av 
mitt pedagogiska perspektiv.  

4.5 Affärsförhandling 
Förhandling är något som vi människor kan ägna oss åt på alla typer av mellanmänskliga områ-
den. Professionella förhandlingar sker på en mängd områden, allt från lokalt fackliga och famil-
jerättsliga förhandlingar, till politiska och mellanstatliga. Denna uppsats handlar om affärsför-
handlingar, d v s kommersiella överenskommelser som involverar köpare och säljare. Oftast 
används dock inte en så preciserad term som affärsförhandling.  

Slår man upp ordet förhandling i Nationalencyklopedin finner man följande beskrivning:  

Överläggning i syfte att nå överenskommelse av kompromisstyp. (Källa Nationalencyklopedin, 
www.ne.se, 2008-02-03)) 

Men är en förhandling alltid frågan om att nå en kompromiss? En vidare definition görs av Ru-
nesson (2003): 

Du förhandlar när du försöker påverka en annan person att fatta ett beslut som är förmånligt 
för dig. (Ibid, s 11) 

Denna uppsats är inriktad på affärsförhandling vilket kräver ett kommersiellt perspektiv. En 
som har detta är den välkände affärsmannen och författaren Mark McCormack. Han menar att 
skillnaden mellan försäljning och förhandling är hårfin och att det ofta saknas en gräns överhu-
vudtaget. För den säljande parten finns en samtidighet i förhandlingen om villkoren för en pro-
dukt eller tjänst och försöken att väcka intresse för desamma. Det sker parallellt. I bestsellern 
”Om Förhandling” (1998) är syftet att ge läsaren en guide från förhandlingens nybörjarstadium 
till en avancerad teknik och för detta syfte gör McCormack följande distinktion mellan försälj-
ning och förhandling:  

[…] förhandlingar är försäljningsprocessens slutspel. Försäljning är att identifiera kunder, 
nå dem, öka deras kännedom och intresse för din produkt eller tjänst och slutligen övertala 
dem om att omsätta detta intresse i praktiken. Förhandlingar är processen att komma fram till 
bästa möjliga villkor när motparten omsätter sitt intresse i praktiken. (Ibid, s 13).   
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McCormack intresserar sig mycket för såväl säljare som köpare och betonar betydelsen av att 
skapa långsiktiga relationer där båda parter blir vinnare. Men, som han skriver, hans levebröd är 
att stå på säljarens sida och därför blir perspektivet delvis förskjutet åt detta håll. Hans fram-
ställning är inte heller ett akademiskt alster utan affärslitteratur för yrkesverksamma.  

I min fortsatta framställning kommer jag att använda mig av McCormacks definition eftersom 
den är avgränsad mot affärssituationer, den är förhållandevis begriplig för gemene man och 
sätter fokus på dynamiken i parternas relation, d v s ”Förhandlingar är processen att komma 
fram till bästa möjliga villkor när motparten omsätter sitt intresse i praktiken”. 

Jag använder mig i detta arbete genomgående ordet affärsförhandling, främst för att skilja den 
typ av förhandling mitt ämne handlar om från andra typer av förhandling. Jag är dock väl med-
veten om att detta begrepp inte är det enda som används för att beteckna de fenomen som faller 
under definitionen i stycket ovan.  

4.5.1 Vad präglar förhandlingar? 

Runesson (2003) menar att vi förhandlar i alla möjliga sammanhang och att det snabbt blir up-
penbart att vår förmåga att lyckas i dessa förhandlingar, d v s påverka andras beslut, beror på en 
stor mängd olika faktorer. Förhandlingar präglas av att de är komplexa. Som exempel tar han ett 
husköp där säljaren kanske förhandlar med flera andra än en viss tänkt köpare. Denne tänkte 
köpare kan ligga i förhandling om en ny anställning, som i sig utlöst köpintresset, det pågår 
förhandlingar i den tänkte köparens familj om de verkligen ska flytta o s v. Förhandlingar är 
också dynamiska; under förhandlingarnas roll kan det ske en förändring av parternas preferen-
ser, t ex kan den tänkte husköparen ändra sig när han upptäcker ett annat hus. Runesson menar 
också att en förhandlingsprocess delvis är irreversibel. Med detta menas att effekterna av ett 
misstag i förhandlingarna ofta blir bestående. Vidare är processen icke-linjär i det att en liten 
förändring av en ingångsparameter kan få omfattande effekter på förhandlingen i stort. Slutligen 
påverkar slumpen förhandlingar. Med så omfattande komplexitet finns det enligt Runesson fog 
att fundera över det meningsfulla i att analysera och bygga teorier om förhandling – det förefal-
ler som att intuition och omdöme byggt på erfarenhet har störst betydelse. Men för att kommu-
nicera sådan erfarenhet krävs en terminologi och därmed en teoribildning. Vidare menar Runes-
son att även om teorier inte kan ersätta erfarenheter så kan de öka vår förståelse för vad som 
sker vd förhandlingar och ligga till grund för utbildning och träning (Ibid, s 13). 

4.5.2 Förhandlingsprocessen – en del av försäljningsprocessen 

Av de författare som skriver om affärsförhandling och som jag tagit del av saknar flertalet en 
explicit beskrivning av själva förhandlingsprocessen. Detta har förbryllat mig eftersom jag trott 
att uppfattningen om en sådan process borde vara central. McCormack (1998) menar, som angi-
vits tidigare, att förhandling och försäljning pågår parallellt, men att förhandlingen sker när 
försäljningsprocessen kommit långt. Minns citatet i inledningen av avsnittet:  

[…] förhandlingar är försäljningsprocessens slutspel. Försäljning är att identifiera kunder, 
nå dem, öka deras kännedom och intresse för din produkt eller tjänst och slutligen övertala 
dem om att omsätta detta intresse i praktiken. Förhandlingar är processen att komma fram till 
bästa möjliga villkor när motparten omsätter sitt intresse i praktiken. (Ibid, sid 13). 
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När det gäller just försäljningsprocessen som McCormack hänvisar till finns det dock beskriv-
ningar i de olika handböcker – uteslutande av icke-akademisk karaktär – som finns i ämnet. 
Nedan redogör jag för Oldes (2003) beskrivning av försäljningsprocessen:  
 
Presale Säljstart Hemarbete Insäljning Avslut After Sale 

Suspect Lead Prospect Deal Kund 

Figur 2. Säljprocessens faser och affärens mognadsgrad. Efter Olde (2003), sid 12. 

Här följer en förklaring av några av begreppen i bilden ovan:  

Presale: Den fas i säljprocessen som föregår det egentliga försäljningsarbetet.  

Suspect: Betecknar ett kunduppslag, där kundens intresse ännu inte är verifierat.  

Lead: Ett kundämne där kunduppslaget verifierats och visat ett preliminärt intresse. 

Prospect: Ett lead övergår till att betraktas som ett prospect när kundämnet svarat positivt i t ex 
ett möte där produkten/tjänsten och ett allmänt prisläge presenterats, och markerat ett klart 
intresse att fortsätta diskussionen. 

Deal: Ett kundämne registreras som deal när säljprocessen lett fram till ett avslut i form av 
skriftligt order.  

After Sale: betecknar fasen efter avtalstecknande och leverans och inrymmer t ex kundvård, 
support och service.  

(Ibid, s 116-117).  

Den process Olde beskriver är starkt generisk och kan ses som en standard för många företag, 
även om Olde själv arbetat mest med industriell systemförsäljning. Värt att notera är att han inte 
använder begreppet förhandling och placerar in det på en viss plats i processen. Min tolkning är 
att han ser just hela processen som en enda lång förhandling. Som argument för detta tar jag hur 
han i varje del av processen utvecklar detaljerade tankar om hur interaktionen mellan säljare och 
köpare bör hanteras och där målet är att köparen själv ska medverka till att rätt lösning tas fram 
och presenteras.  

Runesson (2003) menar att det brukar framhållas i litteratur om förhandling att förberedelsear-
betet är en avgörande del i förhandlingsarbetet och består av tre huvudsakliga aktiviteter: infor-
mationsanskaffning, analys och planering. Problemet, menar Runesson, är att bestämma när 
dessa aktiviteter ska genomföras – före eller parallellt med själva förhandlingarna. Runesson 
menar själv att en noggrann, i förväg planlagd förhandling kan ge en känsla av förlorad flexibi-
litet, något han menar kan bottna i den oerfarnes implicita betraktelse av förberedelsearbetet 
som om det går ut på att bestämma en rak färdväg i en känd miljö. (Ibid, s 305-307).  

4.5.3 Teoretiska perspektiv på förhandling 

Det går att lägga ett flertal teoretiska perspektiv på förhandlingar. För mitt arbete får dessa teo-
retiska perspektiv betydelse som ämnesbakgrund – mitt övergripande perspektiv är pedagogiskt. 

I den litteratur jag studerat har jag funnit att följande tre perspektiv återkommer frekvent:  

1. Det spelteoretiska perspektivet, vilket är en domän för såväl ekonomers som matematiker. 
Här studerar man de sociala situationerna och det strategiskt motiverande beteendet där två eller 
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fler individer interagerar och där den ena individens beslut påverkas av de andra individernas 
beslut. Spelteorin omfattar främst beslut inom ekonomi och andra samhällsvetenskaper, men 
även sällskapsspel som schack och poker. (Källa: Nationalencyklopedien, www.ne.se, 2008-04-
15).  

2. Det mikroekonomiska perspektivet, i vilket nationalekonomerna försöker förklara de enskilda 
ekonomiska aktörernas beteende och samspel. Här antas besluten fattas med syfte att maximera 
nytta, d v s en individuell rationalitet gör det möjligt att härleda ett logiskt sammanhängande 
beteende hos enskilda beslutsfattare. Här kan även spelteori användas. (Källa: Nationalencyklo-
pedin, 2008-04-15).  

Både spelteorin och mikroekonomin är normativa, d v s anger hur förhandlaren kan göra om 
han beter sig rationellt i en förhandlingssituation.  

3. Den psykologiska, sociologiska och antropologiska forskningen på området står mot 
ovanstående. Bland dessa är traditionen deskriptiv och forskningen syftar till att förklara 
förhandlarnas faktiska beteende från olika utgångspunkter. Inom psykologin läggs ofta fokus på 
förhandlarnas kognitiva begränsningar och hur det påverkar förhandlarnas resultat, medan 
sociologer och antropologer främst intresserar sig för hur samhällsfaktorer påverkar 
förhandlingarna. (Runesson, 2003).  

Samtliga ovanstående perspektiv kan kombineras för att skapa specifika beslutsteorier. Här åter-
finns en rik preskriptiv tradition där syftet är att ge användbara råd. Eric M Runessons bok Av-
tals- och tvistlösningsförhandling (2003) utgör på ett sätt en katalog över sådana råd och den 
kontext som de ges inom. De ger en god insikt i vad som kan uppfattas som nödvändiga kun-
skaper vid förhandling. Som utgångspunkt har Runesson att alla förhandlare vill vara effektiva, 
d v s agera så att de egna målen nås så bra som möjligt till så låga kostnader som möjligt (Ru-
nesson, sid 17). Här följer en sammanfattning av tre centrala områden som Runessons utvecklar: 

1. Samverkan och strategival: En grundläggande uppgift för den som vill förhandla är att skapa 
förutsättningar för att en samverkan ska komma till stånd. Det kräver i sin tur kunskap om vad 
förhandlingen gäller i sak, under vilka former en förhandling kan komma att ske och om parter-
na kan antas ha en fortsatt relation med varandra efter förhandlingen – vilket i sig påverkar valet 
av strategi. Här är grundläggande kunskaper om spelteori avgörande för förhandlaren: I vissa 
fall är det helt klart att en samarbetsinriktad förhandlingsstrategi. I vissa situationer är det stor 
risk att parterna har att vinna på en konkurrensinriktad handlingsstrategi.  

2. Information, kommunikation och trovärdighet: Förhandling är en verksamhet som bygger på 
information och kommunikation. Runesson betonar betydelsen av att förhandlaren lyssnar på 
sin motpart för att öka sin möjlighet att kommunicera rätt och själv bli hörd – både genom att 
visa att han/hon lyssnar och genom att ta in motpartens situation, motivation och personlighet så 
att det egna budskapet kan utformas med detta i åtanke. En viktig aspekt för förmågan att på-
verka är också att bli trodd och det handlingsutrymme som finns för att öka sin egen och bud-
skapets trovärdighet gentemot motparten.  

3. Nytta, värde och effektivitet: Eftersom förhandlingar sker då båda parter antar att det finns 
något att vinna på detta är frågan om vad som kan vinnas centralt. I affärsförhandlingar är det 
frågan om både fördela ett värde mellan parterna och att finna sätt att öka värdet av omfördel-
ningen, d v s upptäcka och utnyttja s k mervärden. Förhandlaren måste därför vara kunnig i vad 
mervärde är och hur det skapas. 
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Forskarna Adam Brandenburger och Barry Nalebuff har på samma sätt som Runesson skrivit 
samman en utförlig beskrivning av hur den framgångsrike förhandlaren bör resonera och vad 
han/hon bör känna till om förhandlingsspelet. I deras bok Co-opetition (1996) betonas betydel-
sen av samarbete i affärslivet. Fokus är lagt på praktisk spelteori för affärslivet – här används t o 
m ordet ”affärsspel”. Författarna menar att den utvecklade spelteorin borde vara klippt och sku-
ren för affärsstrategier men att hindret för detta har att göra med att akademiker och affärsmän 
inte talat samma språk. De matematiska formlerna har avskräckt affärsmännen och akademier-
nas spelteoretiker har haft mycket vaga uppfattningar om hur näringslivet fungerar, vilket gjort 
deras teorier dåligt anpassade för praktik i verkligheten. (Ibid, s 51). Boken har också som utta-
lat syfte att slå en bro mellan den akademiska världen och näringslivet. På samma sätt som Ru-
nesson (2003) anger olika centrala kunskapsområden för förhandlaren har Brandenburger & 
Nalebuff systematiserat ”sin” spelteori att omfatta fem byggstenar, som de menar att alla affärs-
spel omfattar:  

1. Mervärden: Det värde en förhandlingspart kommer med till en förhandling och vars erbju-
dande ökar värdet för den eller de andra parterna. Brandenburger & Nalebuff beskriver detta 
som ”storleken av kakan när du är med i spelet minus storleken av kakan när du inte är med” 
och poängterar att det är svårt för en förhandlande part att få ut mer i ett ”spel” än det mervärde 
han/hon själv bidrar med. Mervärdet avgör vem som har makten och som kan få ut mest av en 
förhandling.  

2. Regler: Dels finns juridiska, kontraktsmässiga och sedvanemässiga regler att följa, dels finns 
marknadsmässiga regler som uppkommer till följd av en maktstruktur, t ex ett monopol. Regler-
na ger struktur för hur spelet överhuvudtaget kan föras. När nya regler införs i en förhandlings-
situation så påverkar detta ofta karaktären på spelet.  

3. Uppfattningar: Parternas uppfattning av situationen – sin egen och sina motparters – påverkar 
varje förhandling. Här inräknas även en spelares uppfattning av sina motspelares uppfattningar, 
i flera led dessutom.  

4. Taktik: Detta uttryck använder Brandenburger & Nalebuff om sättet att påverka motpartens 
uppfattning av spelsituationen. Taktiken omsätts i planer och åtgärder som genomförs.  

5. Gränser/omfattning: Med detta avses hur människor avgränsar sina spelsituationer, mer eller 
mindre medvetet definierar dem på olika sätt. Detta har betydelse eftersom spelsituationer alltid 
är kopplade till andra spelsituationer.  

 (Ibid, s 77 ff) 

Jämför man dessa forskares beskrivning av förhandling så kan man se att skillnaden framför allt 
ligger i de sammanhang som författarna illustrerar sina framställningar med; medan Runesson 
är mycket detaljerad och använder mindre välkända fall presenterar Brandenburger & Nalebuff 
mer övergripande resonemang och utgår ofta från internationellt kända fall och/eller mycket 
stora företag. I grunden finns dock en förståelse för både spelteorins betydelse, likväl som den 
roll som mänsklig kommunikation och psykologi spelar. Runesson tar också upp den konkreta 
avtalsskrivningsprocessen och tvistlösning, vilket Brandenburger & Nalebuff helt avstår från. 
De har å sin sida har en helhjärtad fokus på affärsförhandling. 
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5. Syfte och problemformulering 

I inledningen och problembakgrunden ovan har jag argumenterat för att frågan om affärsför-
handling är relevant ur såväl ett bredare samhällsperspektiv som ett rent pedagogiskt perspektiv. 
Jag har också hävdat att det förefaller saknas en svensk forskning inriktad på området affärsför-
handling ur ett pedagogiskt perspektiv.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka området affärsförhandling och dess potential som peda-
gogiskt forskningsområde. Det syftet vill jag uppnå genom att undersöka ett antal företag med 
grund inom kunskapsekonomin och vars verksamhet omfattar komplexa affärer. Därefter är min 
avsikt att göra en analys där jag jämför empiri med ett antal aktuella teorier och modeller på det 
pedagogiska området. En avsikt är naturligtvis också att jag själv ska öka mina insikter på om-
rådet och därmed lägga grunden för eventuellt fortsatta studier på området. I denna mening är 
denna undersökning explorativ. 

Mina forskningsfrågor är begränsade till tre:  

1. Hur beskrivs fenomenet affärsförhandling av de undersökta företagen? 

2. Hur ser man i bolaget på affärsförhandling som ett område för lärande och kunnande? 

3. Är det möjligt att koppla empiri till befintliga pedagogiska teorier och modeller?  

Avgränsningen av min studie sker dels genom det sätt på vilket jag valt att definiera ämnesom-
rådet affärsförhandling (se Gummessons beskrivning av förhandling i avsnitt 2.3 ovan och av-
snitt 7.4), dels genom omfattningen av min empiriska undersökning, vilket är begränsad till fem 
intervjuer, dels till analysens omfattning och djup (vilket berörs i avsnitt 6.4.4). En viktig av-
gränsning är också att jag lägger en fokus där jag intresserar mig för säljarens situation i affärs-
förhandlingen. 

6. Vetenskapligt förhållningssätt 

6.1 Kunskap och forskning  
Bernt Gustavsson har i Vad är kunskap (2002) gett sin syn på kunskap i informationssamhället 
där han menar att kunskapen får ett pris och blir en vara på marknaden (jfr med diskussionen i 
kapitel 3. Han menar också att det i detta samhälle allt oftare sker en sammanblandning mellan 
information och kunskap, men också mellan kunskap och underhållning. Vidare hävdar han att 
kunskap allt mer avhumaniseras och ses som fristående från människan vilket markerar ett brott 
mot den humanistiska traditionen där kunskap ses som något som sker av och mellan männi-
skor. En konsekvens av det nya sättet att se på kunskap är att det leder till försök att effektivise-
ra utbildningar, t ex genom snabbare genomströmning. Något som lett till kritik från dem som 
anser att detta förflackar kunskapshanteringen och kunskapsutvecklingen (Ibid, s 32-34).  

Men vad är då kunskap egentligen? Genom historien har filosofer och andra tänkare brottats 
med dessa frågor. Ett resultat av detta är uppdelningen i kunskap i rent vetenskaplig-teoretisk 
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kunskap (grekiska: episteme), den praktisk-produktiva kunskapen (grekiska: techne) samt den 
kunskap som är kopplad till det mellanmänskliga och som även kallas praktisk klokhet (grekis-
ka: fronesis). Teori och praktik är begrepp som används regelmässigt när det gäller utbildning, 
lärande och kompetens i samhället. Idag har också de mer svårtillgängliga delarna av den prak-
tiska kunskapen lyft fram; den praktiska kunskap som inte uttryckts verbalt och som därför varit 
”tyst” och som numera kallas tyst kunskap. En annan dimension av den praktiska kunskapen är 
när den är situationsbunden och därmed svår att bryta ur sitt sammanhang, s k situerad kunskap. 
(Ibid s 50-55 och 83-84).  

Forskning anses allmänt syfta till att skapa ny kunskap. Kvale (1997) använder följande breda 
definition av forskning:  

[…] den metodiska produktionen av ny och systematisk kunskap. (Ibid, s 61). 

6.2 Vetenskaplig grundsyn 
 I varje vetenskapligt grundat arbete finns det skäl att redovisa vilken vetenskaplig grundsyn 
som präglar studenten eller forskaren. För att underlätta detta krävs en uppfattning av vad som 
räknas som vetenskaplig verksamhet. Patel och Davidson (2003) använder vad de kallar kun-
skapsstegen för att placera in vetenskapliga delverksamheter. Högst upp på stegen finns filosofin 
som författarna delar in i ontologi, epistemologi och etik. Närmast under denna kommer meta-
vetenskapen som omfattar vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori. På nästa nivå återfinns de 
egentliga vetenskaperna, d v s där de flesta forskare är verksamma. Här är, enligt Patel & Da-
vidson, uppgiften att producera kunskap i form av vetenskapliga teorier. Jag menar att detta 
påstående inte är självklart – det finns vetenskapligt arbete som inte siktar på teorigenerering, t 
ex inom fenomenografin (se nedan). Vetenskaperna delas upp i empiriska och icke empiriska 
vetenskaper, där de förra bygger på observation av omvärlden och den senare – likt stora delar 
av filosofin – sker utan verkligheten som studieobjekt. Så är fallet med t ex matematiken där det 
går att härleda matematiska bevis s a s utanför verkligheten. Längst ned på stegen finns den 
verklighet som vetenskapen avser att utforska. (Ibid, s 15-19). 

6.2.1 Olika förhållningssätt till vetenskap 

Vetenskapliga förhållningssätt, eller vetenskapssyn, påverkar forskarens kunskapande i hur 
denne ser på världen, data och vetenskap. Vetenskapligt förhållningssätt och metod är därför 
intimt sammanhängande (Gustavsson, 2004, s 8). Tre vetenskapliga förhållningssätt dominerar i 
den aktuella diskussionen: det positivistiska synsättet, den empirinära ansatsen och hermeneuti-
ken. Den positivistiska ansatsen präglas av och har fysiken som förebild: kunskapen skulle bli 
positiv genom att vara nyttig och kunna förbättra samhället, säker genom att gå kunna härledas 
från logiskt prövbara observationer och exakt genom att kunna reduceras till och formuleras 
som lagbundenheter. (Patel & Davidson, 2003, s 26-27). Empirinära forskningsansatser omfat-
tar bl a grundad teori, fenomenografi och etnometodologi. Till skillnad från såväl positivism 
som hermeneutik, som båda söker en kunskap bakom det omedelbart observerbara, syftar dessa 
ansatser inte till att finna en slutgiltig sanning eller teori bakom det som studeras, något som de 
också fått viss kritik för i forskarsamhället. (Ibid, s 31-34). Utöver dessa finns ytterligare veten-
skapliga förhållningssätt som inte passar in i ovanstående ansatser, t ex postmodernism, femi-
nism samt kritisk teori (Gustavsson, 2004).  
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6.2.2 Hermeneutiken 

I hermeneutiken som forskningsprocess samspelar momenten tolkning, förståelse, förförståelse 
och förklaring. Här finns också tanken att varje företeelse endast kan förstås i sin kontext, d v s 
meningssammanhang, där en av forskarens viktigaste uppgifter är att rekonstruera denna kon-
text genom de spår denne finner (Ödman, 2004, s 80). Hermeneutiken är dock ingen enhetsme-
tod utan snarast ett samlingsnamn för en mängd olika synsätt och metodiska schatteringar (Öd-
man, 2007, s 14-15). Det som den hermeneutiske forskaren intresserar sig för är förståelsen av 
den mänskliga existensens villkor och möjligheter, i form av fragment, pusselbitar som kan 
byggas upp till en med vittomfattande bild för tolkning och förståelse. Ödman menar att många 
av de mest självklara orden i vår vardag egentligen är mycket svåra att begripa. Ett ord som t ex 
”förståelse” står för en verksamhet som blivit så självklar och oundgänglig att vi fått svårt att se 
den – begreppen blir genomskinliga. Samma sak gäller för ord som ”tolkning” och ”språk”. Den 
existentiella hermeneutiken, företrädd av Martin Heidegger, försöker göra dessa handlingar 
synliga för oss. På detta sätt förhåller det sig med en mängd andra begrepp i vardagen. En viktig 
del av den hermeneutiska forskningsansatsen blir därför att ifrågasätta begreppen och dess all-
männa giltighet. (Ibid, s 23-26). 

Centralt för hermeneutiken är förförståelse. Ödman hänvisar till Heideggers exempel att vi inte 
kan mäta, väga och egenskapsklassificera oss till en förståelse vad en hammare är. Vi måste 
erfara den genom användning och allra tydligast blir dess innebörd om den går sönder! Hamma-
ren är ett redskap och måste förstås och användas som en sådan för att innebörden ska stå klar. 
Men denna innebörd blir då inte tilldelad av oss. Istället har hammaren själv fått uppenbara sin 
existens för oss; ”världen och förståelsen är inflätade i varandra”, skriver Ödman. (Ibid).  

Forskarens förförståelse är alltså mycket viktig och måste hanteras av denne för att tolkningen 
ska kunna bli fruktsam. Vilken är då min förförståelse? Ödman menar att varje forskarfråga 
indikerar en riktning; redan sättet att ställa en fråga ger perspektiv på den. I och med min fråge-
ställning har jag indikerat att affärsförhandling bör kunna betraktas som ett område för yrkes-
mässigt lärande och kunnande, och människor i de företag jag valt ut att undersöka kan ha en 
åsikt om detta. Mitt frågande är med andra ord inte förutsättningslöst. Jag har redan beskrivit 
litet om min bakgrund och förhållningssätt till ämnet i inledningen. Här finns en del av min 
förförståelse. Dessutom har mitt sökande efter kunskap i litteraturen under förberedelserna av 
uppsatsarbetet påverkat hur jag ser på frågeställningarna redan innan min egentliga undersök-
ning börjat. Man kan se det om att jag börjat skissa ut det landskap som jag i början av mitt 
arbete anat. Vad händer då om mina empiriska data inte passar in i den bilden? Kommer jag att 
se de frågor som materialet ställer till mig? Ödman påpekar dock att frågandet ofta är klumpigt 
och rent felaktigt i början, men att det ger en kursriktning för forskaren, som denne sedan kan 
ändra när nya undersökningsaspekter framträder. (Ibid, s 105-107). 

I metodlitteratur som tar upp hermeneutiken finns alltid den hermeneutiska cirkeln respektive 
hermeneutiska spiralen med som bilder av forsknings- och förståelseprocessen. Den hermeneu-
tiska cirkeln betonar en dialektisk rörelse mellan del och helhet och sätter förförståelsen som en 
oundgänglig del av förståelseprocessen. Ödman exemplifierar det hela med läsandet av en bok: 
som läsare kan du stanna upp när du plötsligt möter ett för förståelsen av boken avgörande ord, 
men som du finner obegripligt. Om boken är viktig att läsa leder det kanske till en energisk pro-
cess där du letar i bokens sakregister men inte finner vägledning, går till lexikon och ordböcker 
– men inser att författaren använder ordet på ett annat sätt än som det beskrivs i dessa. Du ger 
upp sökandet för stunden, men inte läsandet av boken och, trots frustration, upptäcker mot slutet 
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att bokens idéer klarnar för dig. När du återvänder till det obegripliga ordet i bokens början så 
förstår du det plötsligt; du har pendlat mellan fragment och helhet och med din förförståelse 
som avgörande grund vandrat i den hermeneutiska cirkeln. Processen förutsätter att forskaren 
ständigt är beredd att omtolka verkligheten och förstå den på ett nytt sätt. Tolkningen sker inom 
en viss förståelsehorisont som markerar gränserna för vilka tolkningar som forskaren är mäktig 
att göra. Men denna förståelsehorisont kan vidgas, bl a genom den hermeneutiska processen. 
För att ta Heideggers exempel igen så är ju förståelsen av hammaren ingen omfattande process. 
Hammaren kan dock föras in i en större helhet, t ex hantverkarens livsstil, där den hermeneutis-
ka processen åter har en uppgift och forskaren kan få en mer inträngande kunskap. Det är detta 
som avses med den hermeneutiska spiralen: förståelsen liknar mer en spiral än en cirkel i det att 
förståelsens utveckling går i en riktning mot större precision och omfattning. (Ibid, s 97-105).  

För att genomgången av den hermeneutiska forskningsprocessen ska vara någorlunda komplett 
krävs en belysning av hur dess tolkningsarbete kan ske. Vi har redan sett att den hermeneutiska 
forskningsprocessen är komplex och full av tvetydigheter, vilket gör att det går att tolka ett fe-
nomen på flera sätt. Frågan om tolkningssystem blir därför viktigt; vilka principer och vilka 
kriterier bör ligga till grund för tolkningen? Den hermeneutiska forskningstraditionen anger tre 
sådana kriterier/arbetsuppgifter: 1) skapande av ett logiskt tolkningssystem, 2) etablerandet av 
sammanhang mellan tolkningsobjekt, tolkningssystem och tolkningar, samt 3) en godtagbar 
förmedling av forskarens resultat. Den första arbetsuppgiften blir därmed att försäkra sig om att 
del och helhet hänger samman. Detta sker genom etablering av inre och yttre kontroll: Tolk-
ningarna ska dels ha ett logiskt inbördes sammanhang, dels ska tolkningarna hänga samman 
med tolkningsobjektet. Det innebär bl a följande vid tolkning av en yttre verklighet (en existen-
tiell tolkning följer andra mönster): 

1. Tolkningen ska kunna specificera sammanhanget för väsentliga data och ange omständighe-
terna som skapat dem eller deras identitet. 

2. Tolkningen ska ensam kunna förklara dessa data för att anses säkerställd och korrekt.  

Förmedlingen av tolkningen ställer bl a krav på tydlighet och enkelhet i språket. Dessutom 
krävs att den egna förförståelsen redovisas så att läsaren i sin tur ska kunna tolka texten. Ytterli-
gare en aspekt på förmedlingen av tolkningen är att det finns möjlighet till en kontroll av denna, 
vilket sker genom en omsorgsfull dokumentation och genom en tydlig argumentation. Slutligen 
ska förmedlingen ske klart, tydligt och på ett sätt som ger referenser till mottagarens egen själv-
förståelse och självreflektion. Den hermeneutiska forskningsprocessen kräver med andra ord 
alltid att forskaren ska skriva med läsaren i sinnet. (Ibid, s 108-129).  

Det finns slutligen en paradox i att ju mer tydlig bilden framträder för forskaren, desto mer blir 
också forskaren en del av bilden, erfarenheten griper tag i forskaren och den hermeneutiska 
spiralen blir utan slut. Vår förförståelse avspeglar ett momentant i denna ändlösa spiral där ock-
så tolkningen som vi så mödosamt formulerat endast är en tillfällig sådan. (Ibid).  
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7. Metod och genomförande 

7.1 Kvalitativ, induktiv ansats 
Mitt förhållningssätt till kunskap i denna uppsats vill jag beteckna som hermeneutisk. Jag vill ta 
reda på vad det är som visar sig i min studie av verkligheten och tolka dess innebörd. Med detta 
förhållningssätt väljer jag också bort att finna en viss ”sanning”. Istället är det beskrivningen av 
fenomenen som står i centrum och hur väl de beskrivs och tolkas av mig och utifrån min för-
förståelse. Jag ger mig ut på en kunskapsvandring.  

För insamlingen av empirisk data har jag en kvalitativ, induktiv ansats där jag kommer att an-
vända mig av kvalitativa intervjuer för att samla in data från mitt problemområde. En kvalitativ 
forskningsintervju är ett samtal av en speciell natur. Kvale (1997) menar att forskningsintervjun 
dels kan ses som en professionell form av samtalsteknik (metodologisk), dels ett grundläggande 
sätt att vinna kunskap (epistemologisk), dels som ett sätt att uppfatta den mänskliga verklighe-
ten (ontologisk); människor är samtalande varelser för vilka språket utgör en verklighet. (Ibid, s 
40). Inom hermeneutiken är texten central vilket har en särskild betydelse för intervjuundersök-
ningen. Här blir forskningsintervjun ett samtal om den mänskliga livsvärlden. Den blir ett sätt 
att omsätta den muntliga diskursen till texter som sedan ska tolkas. (Ibid, s 49).  

7.2 Den kvalitativa intervjun 

7.2.1 Vetenskaplighet och validitet 

Den kvalitativa intervjuns status inom vetenskapen har diskuterats mycket. Bland annat har 
kritik riktats mot att forskningsintervjun saknar objektivitet. Kvale (1997) problematiserar och 
ifrågasätter objektivitet i kvalitativa intervjusammanhang. Han menar bl a att intervjun vare sig 
är en subjektiv eller objektiv metod6. Kärnan i intervjun är istället den intersubjektiva interak-
tionen, d v s att det finns dialogiska sanningsbegrepp som kan sökas genom rationell argumenta-
tion mellan dem som deltar i diskursen. (Ibid, s 66). I övrigt menar Kvale att forskningsinter-
vjun kan producera vetenskaplig kunskap i meningen ”metodiskt erhållen ny och systematisk 
kunskap”. (Ibid, s 61).  

En klassisk forskningsaspekt som validitet, d v s hur väl man mäter det som avses mätas, får en 
annan innebörd vid kvalitativa studier, än vid kvantitativa. I de senare innebär validitet att fors-
karen studerar rätt företeelser, medan de tidigare har ambitionen att upptäcka, tolka och förstå 
företeelser. Därför får begreppet validitet i kvalitativa studier snarare beteckna hela forsknings-
processen och hur den genomförs. Även begreppet reliabilitet får en annan betydelse vid kvali-
tativ forskning, t ex påverkas svaren från en intervjuperson mycket av omständigheterna runt 
intervjun, vilket gör att begreppen validitet och reliabilitet närmar sig varandra. (Patel & David-
son, 2003).  

Inom hermeneutiken spelar validitet en roll som har att göra med själva tolkningen och tolk-
ningssystemet. För detta ska forskaren dels åstadkomma ett godtagbart och logiskt inre sam-

                                                        
6 Dikotomin subjektiv-objektiv skulle f ö stå i samband med ett typisk västerländskt tänkande, 
enligt Kvale (1997). 
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manhang, dels ett rimligt logiskt sammanhang med de empiriska spåren, dels en samstämmighet 
med beprövad kunskap och kända fenomen. (Ödman 2004, s 88).  

7.2.2 Kvalitetskriterier 

Kvale (1997) tar upp sex kvalitetskriterier för en intervju. Dessa kriterier är relaterade till egen-
skaper hos intervjuaren och intervjupersonen och kan kopplas till problem som kan uppstå i 
intervjusituationen:  

1. Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar.  

2. Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. 

3. Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av svaren. 

4. Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun.   

5. Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns förlopp.  

6. Intervjun är ”självkommunicerande” – den är en historia i sig som knappast kräver förklaring. 

 (Ibid, s 134 ff) 

I mitt intervjuarbete har jag valt att ha med dessa principer som en checklista att läsa och be-
grunda innan intervjuerna och att reflektera över när de genomförts.  

7.2.3 Intervjuarbetets innehåll 

Kvale (1997) föreslår sju stadier för att beskriva intervjuundersökningens förlopp. Denna struk-
tur är logisk och god hjälp för den som planerar en sådan undersökning. Men den är också en 
karta över den mödosamma väg som forskaren måste passera och som inte är så linjär i realite-
ten. (Ibid, s 84 ff).  

1. Tematisering – formulering av undersökningens syfte och ämnesbeskrivning.  

2. Planering – planering av undersökningen samtliga stadier med hänsyn till vilken kunskap 
som söks och den etik som krävs.  

3. Intervju – genomförande med stöd av intervjuguide och ett reflekterande förhållningssätt till 
den sökta kunskapen och till den mellanmänskliga relationen i intervjusituationen.  

4. Utskrift – förberedande av intervjumaterialet för analys, vanligtvis genom transkribering.  

5. Analys – val och tillämpning av analysmetoder på grundval av undersökningens syfte, ämne 
och intervjumaterialets karaktär.  

6. Verifiering – fastställande av intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

7. Rapportering – rapportering av undersökningens resultat och de metoder som tillämpats i en 
form som motsvarar de etiska och vetenskapliga kraven, samt kraven på läsbarhet.  

(Ibid, s 85). 

Min undersökning följer i princip denna beskrivning. Jag kan dock instämma i Kvales utsaga att 
den sällan är linjär; i mitt fall har t ex intervjuer och transkribering skett parallellt. 
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7.3 Etiska övervägande  
Enligt Kvale (1997) är en intervjuundersökning ett ”moraliskt företag” där samspelet i intervjun 
samspelar med individen. Kvale betonar att etiska frågor uppstår i samtliga delar av intervjun, d 
v s de delar som redovisats ovan. Han lämnar också en omfattande lista med förslag på etiska 
frågor att ta hänsyn till innan undersökningen påbörjas. (Ibid, s 104-113).  

I denna uppsats har jag utgått från Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanis-
tisk-samhällsvetenskaplig forskning” (2002). De huvudprinciper som forskningen ska följa är 
kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

Den första regeln innebär att ” Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Ibid, sid 7). Den andra regeln innebär att deltagaren ska 
samtycka till medverkan. Den tredje regeln innebär att ” Uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” (Ibid, sid 12). Slutligen innebär den fjär-
de regeln att de uppgifter som samlats in endast får användas för forskningsändamål.  

I mitt arbete har jag försökt att följa dessa principer. Det innebär att jag informerat om syftet 
med undersökningen och vari intervjupersonernas insats består, hur mycket av deras tid som tas 
i anspråk etc. Frågan om frivilligt samtycke har aldrig varit nödvändig att utveckla eftersom min 
förfrågan har framställts som ett rent önskemål till personer med hög integritet och de som valt 
att delta har gjort det med ett omfattande eget engagemang för frågan. När det gäller konfidenti-
alitet har jag under arbetets gång valt att anonymisera uppgiftslämnarna. Även om flera upp-
giftslämnare uttryckligen sagt att det inte spelar dem någon roll, har jag gjort bedömningen att 
det inte är nödvändigt med hänsyn till arbetets syfte och resultatredovisning, samtidigt som de-
lar av innehållet kan upplevas som känsligt av såväl intervjupersoner som individer på respekti-
ve intervjupersons arbetsplats. Nu i internetåldern har jag också erfarit med vilken kraft det går 
att söka via sökmotorer ända ner i pdf-dokument: det som publiceras även inom akademierna är 
tillgängligt för alla utan minsta ansträngning. Den kunskap jag fått genom intervjuerna gäller i 
vissa fall bl a aktuella affärsprojekt och jag har vid något tillfälle snuddat vid information som 
jag själv skulle kunna använda mig av i min egen yrkesverksamhet. Jag har dock inget skäl att 
tro att jag fått sådan information som kan betecknas som en ren affärshemlighet. Dessutom är 
det snarast frågan om insikter som jag kan använda intellektuellt, inte ren affärsinformation. 

7.4 Undersökningens genomförande 

7.4.1 Planering, urval och frågeformulering 

Huvudfasen av intervjuundersökningen skedde under april. Innan dess hade jag under lång tid 
ägnat mig åt att finna ett företag i vilket jag skulle genomföra samtliga intervjuer. När detta 
visade sig svårt att åstadkomma – två företag kontaktades men inget av dem visade sig slutligen 
kunna prioritera mitt projekt – bytte jag inriktning och rekryterade istället intervjupersoner ur 
mitt nätverks nätverk, d v s jag frågade personer i min närhet om lämpliga intervjupersoner för 
undersökningen. Det jag tog fasta på var att personerna i fråga skulle han erfarenhet av och in-
blick i sin egen organisation vad gäller förhandling. Jag eftersträvade också att intervjuperso-
nerna skulle arbeta på arbetsplatser som präglades av kunskapsinriktat arbete och/eller med 
komplexa affärer.  
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Parallellt med rekryteringsarbetet utvecklade och förfinade jag en intervjuguide som jag sedan 
använde vid intervjuerna för att hålla fokus på mina forskningsfrågor (se bilaga 1).  

I överenskommelsen med de personer jag rekryterade fanns att intervjun skulle ca 45 minuter, 
att den skulle spelas in och de inte behövde förbereda sig på något särskilt sätt innan intervjun. 
Jag begränsade antalet intervjuer till fem; en siffra baserad på dels den tid jag beräknade att jag 
hade till förfogande för att slutföra undersökningen, dels på uppfattningen att detta antal skulle 
generera tillräcklig mängd empiriska data, dels att kvaliteten på intervjupersonerna var viktigare 
än antalet. De personer som intervjuades var följande:  

• VD för ett it-bolag som utvecklar egna produkter och tjänster som de marknadsför och säl-
jer mot andra företag. Cirka 20 medarbetare. (Refereras till som ”IT-företaget” i fortsätt-
ningen).  

• VD för ett konsultbolag inriktat på utveckling av andra företags varumärken. Cirka 30 
medarbetare. (Refereras till som ”Varumärkesföretaget” i fortsättningen). 

• Kontorschef i ett revisions- och konsultföretag ingående i en internationell paraplyorganisa-
tion. Cirka 1000 medarbetare i Sverige. (Refereras till som ”Revisionsföretaget” i fortsätt-
ningen). 

• Internationell försäljningsdirektör i ett multinationellt bolag som tillverkar och säljer avan-
cerade datorkomponenter. Över 80 000 medarbetare i världen. (Refereras till som ”Dator-
produktföretaget” i fortsättningen). 

• Regional affärsområdeschef i ett internationellt tjänsteföretag. Cirka 30 000 anställda i värl-
den. (Refereras till som ”Tjänsteföretaget” i fortsättningen). 

Intervjupersonerna är alla i fyrtioårsåldern eller över, med en lång erfarenhet av företagande i 
ledande positioner, och av affärsförhandling. Samtliga intervjupersoner var vid intervjutillfället 
placerade i Stockholmsområdet. Fyra av intervjupersonerna är män, en är kvinna.  

7.4.2 Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes under veckorna 15-17 våren 2008. I två av fallen besökte jag inter-
vjupersonerna på deras arbetsplats och satt då i ett avskilt konferensrum, i ett fall skedde inter-
vjun i ett avskilt rum på det utbildningsföretag som intervjupersonen anlitas att leda utbildningar 
på och i ett fall hölls intervjun i ett konferensrum på min egen arbetsplats. Vid ett tillfälle gjorde 
jag misstaget att göra intervjun på ett café, vilket skedde av tidsbrist och bristande omdöme från 
min sida. Även om bullernivån föreföll med låg i jämförelse med andra caféer så insåg jag redan 
under intervjun att det skulle göra avlyssningen av inspelningen svår. Jag skrev därför en del 
minnesanteckningar i anslutning till den intervjun för att försäkra mig om att fånga upp tillräck-
ligt med data. Inspelningen visade sig dock räcka som underlag 

Som underlag för varje intervju hade jag en utskriven intervjuguide med mina frågeställningar 
och frågorna (Se bilaga 1). På detta papper fanns också Kvales sex kvalitetskriterier för en in-
tervju med som påminnelse och inspiration. Intervjuerna spelades in med en liten digital dikta-
fon av märke Olympus.  

Intervjuerna genomfördes i lugnt tempo som öppna samtal där varje frågeområde kunde be-
handlas utan att forceras och jag kunde snart konstatera att mina frågor fungerade tillfredsstäl-
lande. Eftersom jag valt bort att göra en provintervju så var detta ett glädjerikt konstaterande.  
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7.4.3 Utskrift 

En stor del av arbetet med kvalitativa intervjuer avser utskriftsarbete. Kvale (1997) menar att 
hur mycket som skrivs ut och i vilken form påverkas bl a av dels materialets natur, dels syftet 
med undersökningen, dels tid och pengar (Ibid, s 155). Han menar att det tar en erfaren sekrete-
rare ca 5 timmar att ordagrant skriva ut en intervju på en timme. Själv tog det ca tre till fyra 
timmar att skriva ut mina intervjuer, och då var de sällan längre än 35 minuter. Utskrifterna har 
resulterat i fyra till fem sidor text per intervju.  

Jag har skrivit ut intervjuerna som berättande redogörelser från intervjupersonerna. De är med 
andra ord inte ordagranna redogörelser. Istället har jag tagit fasta på Kvales råd att ”föreställa 
sig hur de (intervjupersonerna, min anmärkning) skulle ha velat formulera sig i skrift, i harmoni 
med deras allmänna sätt att uttrycka sig”. (Ibid, s 156). Målet har också varit att skapa en tydligt 
sammanhängande berättelse från respektive intervjuperson. Pauser, skratt etc finns därför inte 
heller med. Jag har också utelämnat mina egna frågor till intervjupersonen.  
Kvale betonar att utskrifter är ”avkontextualiserade samtal”. De är abstraktioner från det verkli-
ga samtal som ägt rum och utskrifterna bör därför skrivas ut på ett sätt som gynnar forsknings-
arbetets syfte (Ibid, s 152). Jag har därför valt att låta utskrifterna följa frågeställningarna och 
resultatet har blivit ett dokument där jag klippt in respektive frågeställning så som de formule-
rats i intervjuguiden och därefter berättelsen från intervjupersonen. I de fall jag ansett att det 
behövts en kommentar, t ex då en intervjuperson tappat tråden, har jag gjort en notering i texten 
om detta. På så sätt har jag försökt att skapa ett effektivt underlag för min tolkning och analys. 
Ett syfte har också varit att förbereda för en god förmedling av utvalda delar av berättelserna.  

7.4.4 Analys 

Kvale (1997) ser analysen av kvalitativa forskningsmetoder som en process i sex möjliga, dock 
inte nödvändigtvis kronologiska eller logiska steg:  

1. Den intervjuade beskriver sin livsvärlds under intervjun. Här sker ingen omfattande tolk-
ning eller förklaring av vare sig intervjuperson eller intervjuare. 

2. Intervjupersonen upptäcker själv nya förhållanden under intervjun genom sitt eget berättan-
de och börjar själv se samband i sin livsvärld. Detta sker utan hjälp av intervjuaren.  

3. Intervjuaren koncentrerar och tolkar meningen i det som sägs under intervjun och sänder 
tillbaka denna mening till intervjupersonen genom kommentarer och följdfrågor. Den inter-
vjuade svarar en dialog fortsätter tills det bara finns en möjlig tolkning eller konstateras att 
det finns flera och möjligen motstridiga sådana.  

4. Den utskrivna intervjun tolkas av intervjuaren. Kvale menar att detta ofta sker genom tre 
urskiljbara delar: materialet struktureras, materialet klargörs genom t ex avskiljning av upp-
repningar och oväsentligheter, samt att materialet utvecklas till innebörder.  

De femte och sjätte stegen är enligt Kvale dels en möjlig ny intervju med samma intervjuperson 
där det ursprungliga materialet används som utgångspunkt, dels ett handlande från intervjuper-
sonen som sker utifrån de insikter som vunnits under forskningsintervjun. Kvale menar att det 
sistnämnda ger intervjun terapeutiska drag. (Ibid, s 171-172).  

I detta arbete har de första fyra stegen tillämpats och utgör en god beskrivning av hur analysen 
fungerat i praktiken. Själva metoden för analysen i steg fyra vill jag dock kommentera. I mitt 
fall har det gått till så att jag följt de frågeteman efter vilka intervjupersonerna svarat och lyft ut 



 

 25 

de sammanhängande och enligt min bedömning mest relevanta berättelserna och svaren. Däref-
ter har jag läst och sökt efter gemensamma mönster respektive skillnader i utsagorna. Denna 
läsning har skett med bilden av intervjupersonen och samtalssituationen i minnet. Mönster och 
skillnader har därefter jämförts med och matchats mot teorier och modeller från referensramen. 
På så sätt har jag strävat efter att låta analysen ske på ett sätt som innebär en hermeneutisk vand-
ring i materialet och där det blir möjligt att tolka på nytt och tolka om.  

8. Pedagogiska perspektiv 

8.1 En handlingsbaserad modell för lärande 
Affärsförhandling är en fråga om praktiskt handlande i yrkeslivet. Ellström (2004) menar att 
mycket av den forskning som genomförts om lärande har skett i laboratoriemiljöer, i samband 
med psykoterapeutiska tillämpningar och i skolsituationer. Ellström menar att för att förstå ett 
lärande i arbetslivet vilket betonar samspelet mellan individen och omgivningen (Ibid, s 73). Här 
lyfter Ellström fram sin modifierade modell som utgår från en allmän handlingsmodell konstru-
erad av forskaren D A Norman, och som pekar ut vilka förutsättningar hos individ och omgiv-
ning som ska vara uppfyllda för att ett sådant lärande ska kunna komma till stånd.  

 
Figur 3. Modell av mänskligt handlande. Efter Ellström (2004), s 74. 

Modellen beskriver hur individens handlingar får konsekvenser på och påverkas av sin omgiv-
ning: en social-, fysisk-materiell och kulturell-symbolisk omgivning. Den sociala omgivningen 
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består bl a av människor och organisatoriska strukturer på arbetsplatsen. Den fysisk-materiella 
omgivningen menar Ellström utgörs av dels naturliga strukturer och processer, dels av mänskli-
ga artefakter som föremål och verktyg. Den kulturell-symboliska omgivningen utgörs av olika 
former av information, individuella och kollektiva kunskaper samt organisationskulturen.  

Själva handlingarna är organiserade som olika sekvenser och i olika hierarkier. Det finns två 
sekvenser: feed-forward och feed-back. Feed-forward syftar på individens handlingar som syftar 
till att påverka omgivningen i enlighet med sina mål (formulering av intentioner-
handlingsplanering-utförande av handlingen). Feed-forward-styrt handlande innebär att indivi-
den agerar medvetet och baserat på sina befintliga kunskaper, på instruktioner och regler. Den 
andra sekvensen av handlande, feed-back, omfattas av att individen observerar hur hans/hennes 
handling påverkat omgivningen, en identifikation och tolkning av denna observation och en 
värdering och reflektion av dessa erfarenheter – ställt i relation till uppgiften/målet för hand-
lingen. Ellström påpekar att denna modell är en stark förenkling av mänskligt handlande och att 
det finns många andra sätt som handlingar kommer till stånd på än enligt denna beskrivning. En 
viktigt poäng med sekvenserna i modellen är dock att de är kompensatoriska i sitt förhållande 
till varandra: en brist en sekvens gör att individen tenderar att kompensera detta genom hand-
lingar i den andra. Om individen t ex saknar information att tolka konsekvenserna av sin hand-
ling så leder detta till att denne försöker få en vägledning för sitt handlande, t ex på bas av in-
struktioner eller egen erfarenhet, eller genom experimenterande med olika handlingsalternativ. 
På motsatt vis säger modellen att om individen på grund av brister i feed-forward-fasen, t ex 
bristande kunskap, inte kan förutsäga hur dennes handlingar kommer att påverka omgivningen, 
så ställs högre krav från denne på feed-back från omgivningen, d v s ett erfarenhetsbaserat 
lärande. (Ibid, s 75-77).  

Så till hierarkierna i modellen. Ellström hänvisar till att forskningslitteraturen beskriver organi-
sationen av mänskliga handlingar på två till tre kvalitativt skilda nivåer. I Ellströms modell mot-
svaras dessa av tre cykler som binder samman element ur de två olika handlingssekvenserna; 
feed-back-sekvensen och feed-forward-sekvensen. Den lägsta, färdighetsbaserade nivån (Nivå 
1) representerar rena rutinhandlingar som individen gör på automatik. Här kan man tala om ett 
intuitivt handlande med basen i implicit eller ”tyst kunskap”: observation leder till direkt aktion. 
Nästa hierarkiska nivå (Nivå 2) är den regelbaserade nivån. Här regleras individens handling av 
mer eller mindre medvetna regler. Dessa kan vara resultatet av en instruktion, av lärande från 
tidigare erfarenheter eller problemlösning i den specifika situationen. Individen kan ofta redogö-
ra för dessa regler verbalt. På den kunskapsbaserade nivån (Nivå 3) styrs handlandet av ett 
medvetet, analytiskt tänkande utifrån individens mål, reflektioner över tidigare erfarenheter och 
den kunskap som finns tillgänglig om omgivningen. Handlande på denna nivå krävs, menar 
Ellström, framförallt i nya och okända situationer eller kända situationer där problemet inte kan 
lösas med vanliga metoder.  

Ellström resonerar om förhållandet mellan dessa tre nivåer. Ur ett rationalistiskt perspektiv är 
det möjligt, menar han, att se den färdighetsbaserade nivån som det automatiserade stadiet i en 
lärandeprocess som börjat på den kunskapsbaserade nivån och följts av den regelbaserade nivån. 
Ellströms alternativ till den rationalistiska tolkningen är att handlandet på den färdighetsbasera-
de nivån har en ”relativ autonomi” i förhållande till de övriga nivåerna och att handlandet där 
kan ske direkt utan att de föregående nivåerna passerats. Detta synsätt är konsekvent med teori-
erna om ett omedvetet, implicit lärande som också bygger på experiment där försökspersoner 
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förvärvat förmågor att styra vissa enkla datoriserade processer utan att i efterhand kunna rappor-
tera vilka regler som utnyttjats för dessa. (Ibid, s 77-79). 

Ellströms modell ger ett enkelt och begripligt ramverk för studier och analys av de handlingar 
som inbegrips i affärsförhandlingar. Inte minst det faktum att affärsförhandlingar är mycket 
resultatinriktade gör detta möjligt – det finns en feedback inbyggd i själva processen.  

8.2 Rationalism och icke-rationalism 
Ellström (2004) beskriver och jämför det rationalistiska perspektivet på lärande med det icke-
rationalistiska. Det förra sätter tyngdpunkten på målinriktat, tekniskt-instrumentellt handlande 
som baseras på medvetna planer och kalkyler. Det senare betonar ett mer intuitivt, kontextuellt 
handlande där den efterföljande reflektionen blir basal.  
 
Aspekt Ett rationalistisk perspektiv Ett icke-rationalistiskt per-

spektiv 

Syn på mål, intentioner 
och handlingsplaner 

Klara och tydliga; mål som 
styrande för handling 

Vaga och inkonsistenta; mål 
som rekonstruktioner eller 
rationaliseringar av handling 

Typ av kunskap Explicit kunskap Implicit kunskap 

Grundläggande hand-
lingsmodell 

Teknisk-instrumentell Kontextuell  
(”situated action”)  

Dominerande tanke-
process 

Analytiskt tänkande Intuitivt tänkande 

Grundläggande modell 
för lärande 

Feed-forward-baserat, hypotes-
prövande: ”Tänka-först-handla-
sedan” 

Feed-back-baserat, reflekte-
rande: ”Handla-först-tänka-
sedan” 

Medium/metod för 
lärande 

Formell undervisning 
Verbal instruktion 
Tillämpningsövningar 

Lärande genom reflektion 
utifrån vardagliga problemsi-
tuationer 
(”Situated learning”) 

Tabell 1. Rationalistiskt resp icke-rationalistiskt perspektiv på lärande. Efter Ellström (2004), s 90. 

Ellström frågar sig om de båda perspektiven kompletterar eller utesluter varandra. Hans slutsats 
blir att argumentera för en syntes mellan de båda perspektiven, men med icke-rationalistiska 
förtecken. Han menar att den rationalistiska synen på mål, intentioner och handlingsplaner inte 
är realistisk för flertalet människors vardagssituation. Samtidigt menar han att det rationalistiska 
perspektivet har sin giltighet vid lärande av nya kunskaper och färdigheter och jämför bl a detta 
med Dreyfus och Dreyfus modell för vuxnas lärande (se nedan). Det icke-rationalistiska per-
spektivet passar dock bättre vid betraktandet av det kontinuerliga lärande som krävs då en redan 
befintlig kompetens ska bibehållas eller utvecklas vidare. Slutligen är det rationalistiska per-
spektivet förbundet med ett anpassningsinriktat lärande. Vill man istället främja ett utvecklings-
inriktat lärande så sker det bäst med en pedagogik byggd på ett icke-rationalistiskt perspektiv. 
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Min bedömning är att både ett anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande kan vara 
önskvärt när det gäller affärsförhandling – även om affärsförhandlingar är komplexa så måste 
lärandet starta någonstans. Min förhoppning var att jag genom att ställa mycket grundläggande 
intervjufrågor om lärande och affärsförhandling skulle få information som kan belysas av dessa 
två perspektiv. 

8.3 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär att lärande ses som ytterst beroende av rela-
tioner: lärande sker genom individers deltagande, samspel, språk och kommunikation med var-
andra. (Dysthe, 2003, s 31). Det sociokulturella perspektivet kan tydliggöras genom en jämfö-
relse med två andra perspektiv: det behavioristiska och det kognitivistiska. Dysthe (2003) menar 
att samtliga tre perspektiv kommer ur mycket gamla idéer om kunskap och lärande. Behavio-
rismen grundar sig på Lockes idéer om objektiv kunskap byggd på empirisk erfarenhet. Det 
kognitivistiska perspektivet bygger på en rationalistisk kunskapssyn med anor från Descartes 
och Piaget. Det socio-kulturella perspektivet, slutligen, har sina inspirationskällor i Dewey, 
Mead, Vygotskij och Bachtin. (Ibid, s 34). Inom behaviorismen finns ett synsätt som i vissa 
delar motsvarar det som Ellström kallar som rationalistiskt. Det behavioristiska perspektivet går 
dock längre och omfattar bl a tanken att allt som ska läras in måste delas upp i små steg med 
positiv förstärkning som grund för individens motivation, täta test krävs för att garantera att 
individen behärskar ett moment innan det är dags att ta itu med nästa o s v (Ibid, s 35). Dysthe 
menar att detta stimuli-responstänkande haft stort inflytande på pensumuppläggning, undervis-
ning och evaluering i de flesta länder och att det går att spåra i såväl läromedel som den första 
generationens datorstödda inlärningsprogram (Ibid). I motsats till detta perspektiv står de kogni-
tivistiska teorierna, som omfattar flera riktningar. Dessa ser individens lärande som en utveck-
ling av enkla till kontinuerligt mer komplexa mentala modeller. Undervisning och lärande ska i 
detta perspektiv bör inte skilja faktareproducerande frågor från reflektion. Eleverna bör också 
tidigt tillåtas får en temporär helhetsförståelse – lärandet ses som en aktiv konstruktionsprocess 
där den som lär sig tar emot information, tolkar den och knyter samman den med vad han eller 
hon redan vet och, om så kärvs, även omorganiserar de mentala strukturerna så att den nya för-
ståelsen passar in där. Eleven måste själv vara aktiv och pröva sig fram snarare än att passivt ta 
emot vad andra förmedlar. (Ibid, s 36). Det kognitivistiska perspektivet ställer alltså rationellt 
tänkande i centrum. Det har, menar Dysthe, stått i centrum sedan 1970-talet och haft påverkan 
på läroplanerna i alla västländer. Den kritik som riktas mot kognitivismen gäller bl a dess ensi-
diga betoning av eleven och lärandets mentala sida. De flesta ledande forskare som gått i en 
riktning mot ett sociokulturellt perspektiv på lärande har dock en bakgrund i detta synsätt. (Ibid, 
s 38). Vad innebär då det sociokulturella perspektivet? Här finns samma konstruktivistiska syn 
på lärandet, men det betonas samtidigt att individens kunskap konstrueras i en process med 
andra och i ett sammanhang, inte i första hand individuellt. Samarbete och interaktion blir där-
för helt avgörande.  

Att kunna ligger i sociokulturell inlärningsteori mycket nära praxisgemenskapen liksom indi-
videns förmåga att delta där. Att delta i en social praktik där lärande äger rum är därför det 
väsentliga. (Ibid, sid 41).  

Dysthe räknar upp sex centrala aspekter på den sociokulturella synen på lärande:  
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1. Lärande är situerat. Med detta menas att de fysiska och sociala kontexter där individens 
kognition sker är en integrerad och fundamental del av lärandeprocessen.  

2. Lärande är huvudsakligen socialt. Kunskaper och färdigheter är inte lokaliserad i individens 
hjärna eller biokemiska processer. De har med innebörd och mening att göra och är därmed 
kommunikativa företeelser. De stammar från insikter och mönster som människan byggt 
upp sedan urminnes tider och som vi delar genom interaktion med andra. 

3. Lärande är distribuerat. Kunskap är fördelat bland människor, t ex i en grupp där olika 
individer kan vara skickliga på olika saker som tillsammans krävs för en helhetsförståelse. 
Och eftersom kunskapen är uppdelad mellan människor måste också lärandet vara socialt.  

4. Lärande är medierat. Vygotskys begrepp ”Mediering”, eller förmedling, används om alla 
typer av stöd eller hjälp i läroprocessen. Mediering kan omfatta såväl människor som arte-
fakter i vid mening. Det som skiljer människan från andra arter är att vi utvecklar fysiska, 
tekniska och semiotiska ”redskap” som vi använder för att interagera med och förstå värl-
den. 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna. Språk och kommunikation är ett grundvillkor 
för att lärande och tänkande ska kunna ske. Dels använder individen språket för att tala, 
skriva, definiera och lösa problem, dels är det en länk mellan kulturen och det mänskliga 
tänkandet. Språk och kommunikation är mer än sändande och mottagande av information. 
Istället bör det ses som dialogiskt, d v s förståelse och mening uppstår i samarbete mellan 
den som talar, den som skriver och den som läser.  

6. Lärandet är deltagande i en praxisgemenskap. Vi lär genom handlingsgemenskap där vi 
handlar tillsammans med andra. Deltagandet i denna är först perifer, eftersom den som är ny 
för gemenskapen saknar det mesta som krävs för att vara en fullvärdig medlem, men delta-
gandet blir successivt mer och mer komplext.  

(Ibid, s 42-50) 

Affärsförhandlingar är till stor del sociala processer med kommunikativt handlande i centrum. 
Litteraturen om affärsförhandlingar sätter dock en mycket stor fokus på den individuella rela-
tionen och interaktionen mellan köparen och säljaren. Därför blir det sociokulturella perspekti-
vets mångfacetterade aspekter intressanta: Här beskrivs lärandet som något som går bortom 
individen. Det ger en möjlighet att vidga synen på affärsförhandlingar och lärande och sätta det 
i nya meningsskapande sammanhang. I min intervjuundersökning har jag därför eftersträvat att t 
ex ställa frågor om vilka ytterligare individer som medverkar i förhandlingsprocesserna.  

8.4 Dreyfus & Dreyfus färdighetsmodell 
Forskarna Hubert och Stuart Dreyfus har introducerat en modell som beskriver fem stadier av 
vuxnas färdighetstillägnelse: The Five-stage Model for Adult Skills Acquisition. Dreyfus & Dre-
yfus (2007) menar att de som tillämpat en traditionell cartesiansk filosofi vid studierna av fär-
digheter enligt kognitivismens metoder, kommit till slutsatsen att färdigheter tillägnas genom att 
det bildas ”lämpliga symboliska representationer” (Ibid, s 67). D v s den som lär måste först ta 
till sig regler och fakta, och när de slutligen är tillräckligt utvecklade och har sjunkit in i det 
undermedvetna, då har personen i fråga blivit en expert på området. Varje gång en expert hand-
lar ska han också tänka på vad det är han försöker göra (Ibid). Dreyfus & Dreyfus menar istället 
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att det inte krävs en sådan medveten eller omedveten efterlevnad av regler när den som tillägnat 
sig en färdighet ska agera, istället reagerar kroppen naturligt på situationens krav. Kroppen ma-
nas på av situationen att komma i jämvikt med den. Dreyfus & Dreyfus hänvisar till filosofen 
Maurice Melrey-Pontys ord, i polemik med Descartes:  

Som system av motoriska eller perceptuella krafter är vår kropp inte objekt för ett ‘jag tän-
ker’; den utgör en helhet av upplevda betydelser som strävar efter jämvikt.7 

Dreyfus & Dreyfus drar jämförelsen med en tennisspelare som om han/hon är nybörjare eller 
otränad kan behöva anstränga sig för att fokusera på bollen, sättet att hålla i racketen och tillsla-
get. Tennisexperten upplever snarare att armen rör sig utan att det är resultatet av något medve-
tet, utan framkallat av de förutsättningar som upplevs på ett sådant sätt att ”känslan av avvikelse 
från en tillfredsställande helhet reduceras” (Ibid, s 68).  

Så här ser färdighetstillägnandets fem stadier ut enligt Dreyfus & Dreyfus modell:  

1. Nybörjare. Normalt börjar lärandet med att en lärare eller instruktör delar sönder uppgiftssi-
tuationen i kontextfria delar. En lärare i bilkörning lär t ex nybörjaren vad hastighet är, hur 
hastighetsmätaren fungerar och ger instruktioner om hur bilens växellåda ska växlas vid oli-
ka hastigheter. En lärare i schack får lära sig numeriska värden för schackpjäserna och re-
geln att byta om det innebär att den egna pjäsen har ett lägre värde än motståndarens.  

2. Avancerad novis. Efterhand får nybörjaren sådan erfarenhet av situationer att han/hon – med 
eller utan hjälp av läraren – ser nya aspekter av situationen. Bilisten lär sig lyssna efter mo-
torljudets varvtal när han/hon ska växla och schackspelaren lär sig känna igen känsliga 
ställningar som bör undvikas. Den avancerade novisen lär sig känna igen grundläggande 
mönster.  

3. Kompetent. När tillräckligt många relevanta element av arbetsuppgiften identifierats skapar 
det slutligen en överbelastning hos eleven. När denna bemästras sker det ofta genom att ele-
ven anammar en plan eller perspektiv på situationen som gör det lättare att välja vilka 
aspekter av situationen som ska betraktas som viktiga. Men att finna dessa planer och per-
spektiv är svårare än att anamma de regler som ges av en instruktör eller som återfinns i en 
lärobok.  

4. Skicklig. Om erfarenheterna av utövandet tas emot med engagemang från eleven kommer de 
att stärka lyckade reaktioner och hämma misslyckade. Den teoretiska kunskapen hamnar allt 
mer i skymundan och ersätts med situationsbundna särskiljanden och korresponderande re-
aktioner. Endast om erfarenheten tillägnas ateoretisk och ett intuitivt beteende ersätter över-
lagda reaktioner, förefaller det som om verklig skicklighet utvecklas.  

5. Expert. Experten vet inte bara vad som ska uppnås utan kan genom en stor repertoar av 
situationsbunden urskillningsförmåga veta hur det ska ske. Det är denna urskillningsförmå-
ga, som Dreyfus & Dreyfus beskriver som subtil och raffinerad, som skiljer experten från 
den skickliga utövaren. Experten kan skilja ut till synes likvärdiga situationer och avgöra 
vilken form av handling som krävs. Utan att tänka vet experten vad som ska göras, besluten 
upplevs som av situationen tvingandet och det är intuitionen som fäller besluten, inte analys 

                                                        
7  Citatet är skapat av Dreyfus & Dreyfus från Maurice Melrey-Pontys verk Phenomelogy of percep-
tion, 1962, s 153. 



 

 31 

och jämförelse av alternativ. Detta sätt att fatta beslut ökar expertens kapacitet enormt i jäm-
förelse med personer som befinner sig på de tidigare stadierna av färdigheter.  

(Ibid, s 69-73) 

Dreyfus & Dreyfus menar att det går att påskynda lärandeprocessen genom att börja med fär-
dighetsmodellens första nivåer. Genom att fokusera på reglerna och grundsatser för ett lämpligt 
handlande uppnås erfarenheter fortare på de inledande nivåerna, experterna kan utvecklas ge-
nom ingripande från en tränare och bli ännu skickligare. Men de påpekar också att en expert inte 
nödvändigtvis agerar bra i alla situationer, utan endast att det som präglar beteendet är icke-
reflekterande, d v s intuitivt. Experten kan ha hamnat på den välkända platåfasen, ett ”lokalt 
beteendemaximum” där han/hon inte utvecklas så mycket mer. Tränaren kan då gå in och in-
struera eleven som tar emot instruktionerna på ett medvetet plan, men successivt låter den för-
bättrade komponenten bli en del av det automatiska beteendet. Eleven lämnar därmed platåfasen 
med potentialen att röra sig uppåt i utvecklingen. Övning och lärande är alltså relevant även för 
färdighetsnivåer som präglas av icke-reflekterat utövande. (Ibid, s 78-79) 

I min intervjuundersökning har jag valt att ställa en fråga om synen på skillnaden mellan novis-
expert respektive expert-mästare, när det gäller affärsförhandling. Jag har då inspirerats av Dre-
yfus & Dreyfus. Skälet till att frågan inte beaktar de fem stadierna är att jag antog det som för-
svårande för intervjupersonerna att diskutera en mer komplex uppdelning av detta slag. De be-
grepp jag valde för frågan (novis, expert och mästare) grundade sig i min egen övertygelse om 
att dessa ord skulle beteckna skillnader i kompetensnivå som de intervjuade enkelt kunde sär-
skilja mellan i sina resonemang.  

9. Empiri och delanalys 

Här följer en redovisning av resultatet från min intervjuundersökning. Det är en sammanfattning 
där jag också exemplifierar med valda textavsnitt från mina utskrifter. I enlighet med vad jag 
tidigare skrivit om transkribering som avkontextualiserade samtal (se avsnitt 6.4.3) är dessa inte 
identiska med vad intervjupersonerna sagt. Detta kan inte nog understrykas: det som återges är 
inte exakta återgivningar av vad som faktiskt sagts, utan min tolkning. Jag har tolkat och om-
vandlat de inspelade utsagorna till en text som har en språklig dräkt som jag tror överensstäm-
mer med den anda i vilket den intervjuade skulle vilja se sitt uttalande, och som läsaren lättare 
kan ta del av. De citat som redovisas är m a o hämtade från min tolkning.  

9.1 Affärsförhandling och yrkeskunnande 

9.1.1 En social, dialogisk och resultatorienterad process 

Affärsförhandling beskrivs som en social, situerad, dialogisk och resultatorienterad pro-
cess jämförbar med t ex den som McCormack (1998) anger, d v s att det ofta saknas en 
gräns mellan försäljning och förhandling och att det finns en samtidighet i förhandlingen 
om villkoren för en produkt eller tjänst och försöken att väcka motpartens intresse för 
denna. Det avgörande i denna process är dialogen om motpartens behov. Orden försälj-
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ning och affärsförhandling används ofta synonymt av intervjupersonerna, begreppen fö-
rekommer nästan lika ofta i berättelserna.  

För flera av intervjupersonerna är affärsförhandlingarna kärnan i det de själva gör i sin yrkes-
roll, vad de själva ägnar sig åt om dagarna:  

Det är ju förhandlingar precis hela tiden, allt är förhandlingar. För vi går ju till jobbet för att 
driva förändringar och det är därför jag får betalt. (Försäljningsdirektör, datorproduktföre-
taget.) 

Affärsförhandlingen beskrivs vidare som något som sker avgränsat från juridiska frågeställning-
ar och avtalsskrivandet. Istället är det en annan typ av kommunikation med motparten som präg-
lar handlandet, en social, muntligt präglad interaktion. Samtliga intervjupersoner beskriver af-
färsförhandlingen i sina företag som en dialogisk process där frågande om motpartens behov 
och problemlösning står i centrum – att säljaren själv kan presentera och argumentera för sitt 
erbjudande förutsätts och anses inte kräva någon större kompetens. Denna process har målet att 
parterna ska nå affärsmässigt hållbara överenskommelser. En av intervjupersonerna berättar:  

Tre fjärdedelar av tiden med kunden ska vara en kartläggning där man frågar: vad behöver 
du då? [---] även en jätteförhandling ska ju fungera så, där man först sätter sig in i kundens 
situation, sen sätter man sig in i vad de har för problem. Alltså, vilka utmaningar har du, om 
det är ett bolag, de närmaste åren. [---] det är en helt omvänd princip mot vad man traditio-
nellt har lärt ut: gå dit, berätta ett budskap, fråga om de behöver någonting och sedan dra vi-
dare (Affärsområdeschef, tjänsteföretaget). 

Den kommunikation som sker i processen kan skilja sig i stil och ton, så som den beskrivs av 
intervjupersonerna, men framstår i alla beskrivningar som utvecklad.  

Samtidigt som processen i sig beskrivs som det huvudsakliga arbetet i affärsförhandlingen så är 
avgörandet, att verkligen komma i mål med en affär, en central del som flera intervjupersoner 
betonar:  

Många kan tycka att ”åh vad skönt nu fick jag till det här mötet, nu åker jag dit och så har jag 
gjort mitt”, men det har man inte, man har inte gjort sitt förrän man kommit ända in i mål och 
ända in i mål är att vi har fått en affär. (Kontorschef, revisionsföretaget).  

Vad består affären av egentligen? Man går igenom affären tillsammans: ok, vad ska gå vi till-
baka och säger till dem, det här kan vi utveckla till den och den kostnaden, det här kan vi bju-
da på. Detta får säljaren med sig att gå tillbaka till kunden med. Det är det enda sättet att 
jobba på med riktigt strategiska kunder. [---] Det är ju i själva förhandlingen som det hettar 
till; att bara presentera företaget och produkterna, det kan ju de flesta göra. (VD, it-
företaget).  

Men processen kan också utmynna i att avstå från att komma överens, om förutsättningarna 
saknas. Det är också ett resultat, framhåller en av intervjupersonerna. 

[…] när man förhandlat färdigt, då ska båda parter vara väldigt nöjda med det man har för-
handlat fram. Jag har varit med om att man har förhandlat fram avtal där man fått lida av 
konsekvenserna av det man förhandlat fram. (Vd, it-företaget). 

Affärsförhandlingens process kan i flera berättelser också kopplas till regler och principer som 
är mer eller mindre uttalade i företagen (flera intervjupersoner nämner också rent juridiska reg-
ler som de har att följa): 
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Inbyggt i hela sättet som vi jobbar är att vi förväntar oss att vi är bättre förberedda än mot-
parten. Alltså, när vi går in så har vi tänkt två varv till: vilken är deras position, vilken är vår 
position, hur är den generella positionen och vad är vårt alternativ om vi inte kommer till ett 
avslut […]. (Försäljningsdirektör, datorproduktföretaget.) 

Vi är ett relativt hårdnackat företag eftersom vi tror på transparens och att det ska finnas en 
rättvisa. Så ska det finnas en skillnad i prissättning så får inte det bero på att någon är hårda-
re på att förhandla än någon annan, utan då ska det bygga på ”performance”; att de ska sat-
sa på oss och vi på dem. Och rent konkret innebär det att vi inte rabatterar […]. (VD, varu-
märkesföretaget). 

9.1.2 Affärsförhandling som lagarbete 

Intervjupersonerna gör en beskrivning av affärsförhandlingar som ett lagarbete – direkt 
eller indirekt och i olika utsträckning. Det är inte bara en person som involveras i affärs-
förhandlingen utan ofta ett helt team där olika kompetenser utnyttjas. Däremot är det 
oftast en person som är drivande i affärsförhandlingen.  

Lagarbetet gäller framförallt vid de stora och komplexa affärerna och stora kunderna. Till skill-
nad mot den nämnda juridiska expertisen, som ju har en tydligt avgränsad funktion, arbetar des-
sa nära varandra. Så här beskrivs en situation vid en större upphandling:  

Det finns en försäljningschef, en tekniskt ansvarig, det finns en produktansvarig etc. Säljaren 
äger rätt att kalla till ett möte med dessa, sen går säljaren på mötet med kunden, kommer till-
baka och samlar gänget igen, eller delar av det i alla fall. (VD, it-företaget) 

Det kan också vara fråga om att redan innan ett första möte med motparten välja ut det lag av 
kompetenser som behövs för att lyckas komma överens med motparten:  

[…] vi försöker bilda oss en uppfattning om vad som skulle kunna vara intressant för det här 
företaget och det försöker vi titta på när vi bestämmer vilka som ska gå på mötet. [---]det ska 
vara någon som de kan ha behov av, det kan vara skatt och då ska jag ta med mig en skatte-
konsult, det kan vara redovisningsfrågor och då ska jag ta med mig någon specialist på det. 
Så teamtanken, att vi ska komma till förhandlingsbordet med rätt personer från början, det är 
en princip som vi jobbat rätt mycket efter. (Kontorschef, revisions företaget).  

9.1.3 Bemästrande av social komplexitet  

Intervjupersonerna beskriver företagets affärsförhandlingar som förhållandevis kom-
plexa, något som överensstämmer med den beskrivning som Gummesson (1995) gör av 
skillnaden mellan försäljning och förhandling. Men denna komplexitet förklaras inte 
främst av att förhandlingen rör t ex produkttekniskt avancerade frågor, utan snarare som 
ett resultat av att det finns många och komplexa sociala faktorer att ta hänsyn till.  

Det finns en medvetenhet bland intervjupersonerna om att det kan finnas många individer som 
har inflytande för en viss affärsförhandling. Tydligast blir det när flera parter är med i uppgörel-
sen och/eller då förankringsprocessen är omfattande och rör sig på flera nivåer i organisationer-
na. En intervjuperson beskriver sin komplexa sociala vardag så här:  

[…] att ha de exekutiva relationerna på plats, det får man också förhandla om. Att våra senior 
och executive vice presidents på vår sida och kundernas sida har ett förhållande med var-
andra så att det skapas en trappa som man hela tiden kan jobba i: vi jobbar på working level 
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med att förhandla med kunderna och så mappar vi ut så vi har dem som pratar med varandra 
på en högre nivå. Då kan man elevera förhandlingarna när det behövs. Och ett avslut på en 
stor förhandling är sällan ett avslut förrän den formellt är välsignad av rätt gubbe eller gum-
ma, på rätt nivå. […] man skapar kontaktytorna mellan dem som ska förhandla med var-
andra. (Försäljningsdirektör, datorproduktföretaget.) 

Den sociala komplexiteten hanteras bl a genom dialog på hemmaplan med kollegorna. Det kan 
också vara frågan om att processen kräver vissa formella överenskommelser av teknisk och 
juridisk art, innan den egentliga affärsförhandlingen kommer till stånd. Den slutliga juridiska 
överenskommelsen beskrivs som formaliteter som i vissa fall är nödvändiga och som då under 
alla omständigheter ska skötas av fackmän.  

9.1.4 Att komma överens om att komma överens 

Affärsförhandlingarna beskrivs ofta som en process där parterna ska komma överens om 
att man ska komma överens. Själva avslutet på affären beskrivs av flera intervjupersoner 
som en formell del av affärsförhandlingen.  

För att detta ska ske är det ofta nödvändigt dels att förtroendet parterna emellan stärks, dels att 
samtalet drivs mot ett klargörande av innehållet i en eventuell överenskommelse där motpartens 
behov sätts i centrum. Att vinna motpartens förtroende är en viktig del av affärsförhandlingen. 
Det sker bl a genom att hålla fokus på motpartens behov men även personliga egenskaper hos 
förhandlaren kan få betydelse:  

Och det är egentligen det som det här arbetet går ut på: att få den personen att känna det att 
vi lyssnar på den här personen, ställa frågor så att problembilden blir väldigt klar, och att 
kunna växla det till hur vi kan lösa det, till att växla det till att också få till en affär, inte bara 
ett trevligt möte utan vad blir nu nästa steg, ska jag skicka ett kostnadsförslag till dig att göra 
det här eller vill du tänka på det, ska vi ta ett nytt uppföljningsmöte, så att man knyter ihop 
säcken. (Kontorschef, revisionsföretaget).  

Jag går enormt mycket på övertygelsen att det finns en möjlighet, att man nästan har börjat 
jobba ihop med kunden redan. Och för mig handlar det väldigt mycket om att jag tycker att 
jag ser vad det är för något som de behöver, att jag är väldigt klar över något som jag tror 
skulle kunna åstadkommas. Hur man sedan kommer till den situationen att man kan ha en så 
förtroendefull situation, det skiljer sig väldigt mycket beroende på vilken närhet man har i re-
lationen. (VD, varumärkesföretaget) 

9.1.5 Affärsförhandling som samarbete och konflikt 

Intervjupersonerna beskriver att affärsförhandlingar kan ta formen av såväl ett samarbe-
te som en konflikt. Affärsförhandling som samarbete innebär att båda parter aktivt och 
mycket öppet medverkar till överenskommelsen. Affärsförhandling som konflikt innebär 
att det finns motstridiga intressen och att parterna därför ibland direkt motarbetar den 
andres intressen. Affärsförhandling som samarbete dominerar dock berättelserna.  

Flera intervjupersoner förklarar förhandlingen som ett ömsesidigt samarbete. Affärsförhandling 
som samarbete kräver parterna har en positiv dialog och ömsesidigt förtroende för varandra. 
Återigen är motpartens behov i centrum:  
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[…] man gör egentligen en analys, en intervju med kunden där man tar reda på: vad är det ni 
skulle vilja ha egentligen då? Sen går man tillbaka inom sin specialisering och tar fram ett 
förslag baserat på den diskussionen. Och det är ett förslag, inte en slutprodukt. Så egentligen 
utvecklar man en vara eller tjänst tillsammans med kunden, för att den ska bli maximalt an-
passad till deras behov. (Affärsområdeschef, tjänsteföretaget).  

En intervjuperson beskriver också hur kunderna ibland tar initiativet som driver förhandlingen 
framåt och resonerar om orsaken till detta:  

Jag måste säga att det är förvånansvärt ofta som kunderna tänker åt dig: det här vore väl nå-
got för er? [---] Jag vet inte om det har att göra med att köparna är sådana som man väldigt 
ofta får nära relationer med. Som konsult bygger man mycket av deras karriärer, det är en 
delleverans av det vi gör. Vi positionerar dem som varumärken och positionerar det de gör 
mot potentiella headhunters […]. Vi är ju en karriärskapare. (VD, varumärkesföretaget).  

Affärsförhandlingar med regelrätta konflikter beskrivs av ett fåtal intervjupersoner och som 
något som inte dominerar relationerna med motparten. Dessa konflikter hanteras genom olika 
slag av handlingstaktik när det gäller t ex vad som ska ingå i uppgörelsen till ett specifikt pris, 
men kan även omfatta rent psykologiskt manipulerande av motparten för att få denne ur balans. 
Ett extremt exempel på hanteringen av en konflikt med motparten – i detta fall en leverantör, 
inte en köpare –är hur företaget finansierar konkurrenter till leverantörerna genom koncernens 
riskkapitalbolag, i syfte att hålla sina inköpspriser nere!  

9.2 Formellt och informellt lärande 

9.2.1 Formellt lärande genom externa konsulter och utbildningar 

Intervjupersonerna ger flera exempel på olika typer av formellt lärande för att öka före-
tagets kompetens inom affärsförhandling. Gemensamt för dem är att de sker i anslutning 
till arbetet så att praktik varvas med teori.  

En intervjuperson beskriver utförligt den förändringsprocess som företaget påbörjat och som 
syftar både till att jobba närmare befintliga kunder och att bli bättre på att få nya. I den proces-
sen har en utbildning tagits fram som varvar teori med praktik och som genomförs av en extern 
konsult. Det är intervjupersonen själv som medverkat i att utbildningen kommit till stånd och 
han motiverar detta så här:  

[…] det finns ju ingen utbildning i affärsmannaskap någonstans i dag [---] hur man förhand-
lar, hur man säljer. Vi bestämde oss för att vi vet att ett problem med utbildning är för mycket 
teori och sen blir det aldrig ett test i praktiken. [---] Vad vi har gjort under två års tid är att 
jobba med två grupper med tio-tolv personer i varje och där vi haft en extern coach, eller lä-
rare. Parallellt med att de här personerna tagit kontakt med företag som inte är våra kunder 
[…] få till en affär, så har de samtidigt, simultant nästan, fått utbildning: Hur gör man när 
man ringer ett sånt här samtal? Nu har jag fått till ett möte – hur beter man sig på ett möte? 
Ok, nu har jag varit på ett möte, hur får man till en affär? [---] det har varit väldigt fram-
gångsrikt för oss som företag, det har genererat väldigt många nya kunder. (Kontorschef, re-
visionsföretaget).  
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Andra intervjupersoner beskriver hur företaget har egna kursprogram inom företaget, t o m egna 
företagsuniversitet, med utbildning inom försäljning och affärsförhandling. Även dessa kurser 
och utbildningar varvas med det vanliga försäljnings- och förhandlingsarbetet.  

9.2.2 Formellt lärande genom mästarlära 

En intervjuperson ger exempel på hur det som inom den pedagogiska forskningen kan 
betecknas som mästarlära används inom företaget. 

 I samma företag som har ett företagsuniversitet och därmed mycket omfattande resurser för 
lärande förekommer att mycket erfarna experter på området anlitas för att öka kompetensen 
inom företaget: 

Vi använder den som tidigare var ansvarig för alla våra inköp, vilket ju är avsevärda pengar. 
[---] Och han jobbar nu som konsult åt firman, han åker runt och berättar om hur det går till 
vid förhandlingar, hur det går till vid förhandlingsbordet, hur hans team jobbar med att för-
bereda sig där de har alla sina leverantörer utmappade (kartlagda, min anmärkning), där de 
har koll på: vilken är nästa förhandling vi kommer att driva med dem. De har ett förhand-
lingssheet som de jobbar med, som de själva tagit fram och som man har när man sätter sig 
ner i förhandling med dem. [---] De jobbar som en del av vårt företagsuniversitet. (Försälj-
ningsdirektör, datorproduktföretaget.) 

Samma intervjuperson tror att även andra former av mästarlära kan vara fruktsamt för att ut-
veckla kompetens på området, t ex genom mentorer till noviser.  

9.2.3 Formellt lärande med egna resurser 

Flera intervjupersonerna beskriver hur ett formellt lärande kan ske med egna resurser 
inom den befintliga organisationen.  

En intervjuperson menar att det företag hon arbetar i saknar resurser för att köpa in kurser, men 
att lärandet ändå sker på ett strukturerat, formellt sätt i arbetet:  

Vi är inte en organisation som har vare sig resurser eller pengar till att skicka säljarna på 
förhandlingskurser och sånt. Men vi är en lärande organisation och att sitta i de här forumen 
där säljaren tar upp sitt case och där det finns en teknikansvarig, en produktansvarig och per-
soner som jobbat på (namnger företaget med relevans för caset), där får de växa in och lära 
sig. Så gör vi. (VD, it-företaget).  

I ett fall beskriver en intervjuperson att lärandet av affärsförhandling sker genom seniora kolle-
gor (men att man nyligen också kopplat in en extern säljcoach):  

 […] varje senior konsult som har försäljningsansvar, de har en mentor som också är deras 
säljmentor. Där har de som kör relativt egna förhandlingar en mentoring: hur ska jag hantera 
den här situationen, nu har jag fått mothugg på det här och hur ska vi kunna stöpa om den si-
tuationen […].  (VD, varumärkesföretaget).  

9.2.4 Kritik och misstro mot kurser, utbildningar och läromedel  

Flertalet av de intervjuade uttrycker misstro, eller åtminstone en ambivalens, mot befint-
liga kurser, utbildningar och böcker i ämnet affärsförhandling och vad de kan åstadkom-
ma som lärande.  



 

 37 

Flera intervjupersoner menar att det antingen helt saknas bra utbildningar eller att de utbildning-
ar som finns inte ger nödvändig kompetensen – åtminstone inte en hög sådan – inom området 
affärsförhandling. Det framförs även kritik mot de läromedel som finns på marknaden:  

Många böcker om förhandling handlar om hur man ska säga saker. Det är liksom någon typ 
av frågeteknik, argumentationsteknik. Då blir min reflektion att det är en undervärdering av 
de flesta människor. Min utgångspunkt är att motparten har ungefär samma kapacitet som jag 
själv. [---] Överhuvudtaget anser jag att förhandling ses som en för kliniskt konstart. Man hål-
ler på och kirurgiskt ska förändra meningar […]. Men de flesta människor genomskådar ju 
det där. Det är så manipulativt. (Affärsområdeschef, tjänsteföretaget). 

9.2.5 Ansvaret för lärandet 

Ansvaret för utvecklingen av kompetens på området affärsförhandling beskrivs av inter-
vjupersonerna på olika sätt. I vissa företag finns ett uttalat ansvar inom organisationen, 
men i ett fall var det snarast upp till den anställde att utveckla sig för att få vara kvar.  

Ansvaret för kompetensutvecklingen beskrevs oftast som en angelägenhet mellan den anställde 
och hans närmaste chef eller något som försäljningschefen styrde. Det gavs också exempel på 
hur ansvaret för kompetensutveckling på detta område även var fördelat nationellt och interna-
tionellt, vilket tyder på att frågan kan har en central ställning i internationella företag. En inter-
vjuperson beskrev det som att även om kompetensfrågan ska vara en fråga att handhas i dialog 
mellan den enskilde medarbetaren och hans chef, så var det i praktiken upp till medarbetaren 
själv att ta tag i sin kompetensutveckling: 

[…]du äger din egen employability och det betyder att du äger själv att se till att du utvecklas. 
Det finns inte någon storebror som kommer att göra det för dig. Om du stannar på den nivå 
du är idag så kommer det vara svårt att motivera varför du långsiktigt ska vara kvar. Men det 
gäller inte bara förhandling utan överhuvudtaget. Det är rätt amerikanskt. (Försäljningsdi-
rektör, datorproduktföretaget). 

Här indikeras en fundamental kulturskillnad mellan Sverige och USA. Det går också att se före-
tagets inställning i ljuset av hur företag och individer idag förhåller sig till varandra på den glo-
bala arenan där tillgången på både arbetsgivare och arbetstagare är omfattande och relationerna 
instabila, tillfälliga och flytande. Här kan man jämföra med Bernt Gustavssons (2002) tankar 
om hur kunskap blivit en vara på marknaden. Varför ska en arbetsgivare betala för utvecklingen 
av en tillgång som riskerar flytta sig utanför företaget?  

9.3 Novisen, den erfarne och mästaren 
I analogi med Dreyfus & Dreyfus (2007) och deras femstegsmodell för vuxnas lärande 
frågades intervjupersonerna om dels vad som skiljer novisen från den erfarne, dels vad 
som skiljer den erfarne från mästaren – när det gäller affärsförhandling. Resultatet av 
intervjuerna var förhållandevis samstämmigt: Den oerfarne ansågs ha ”tunnelseende”, 
fokus på detaljer och regler – och på att få en påskrift på sin affär. Den erfarne ansågs ha 
en mer vidgad bild av situationen och mästaren gick längre i allt som den erfarne bemäst-
rade, med bättre förberedelser, högre kreativitet, engagemang och ork som utmärkande 
drag. Resultatet kan i allt väsentligt ses som överensstämmande med den beskrivning 
Dreyfus & Dreyfus (Ibid) gör av vuxnas lärande. Den kompetens som beskrevs för den 
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erfarne och mästaren går också direkt att koppla till forskarna Brandenburger och Nale-
buff (1996) fem spelteoretiska faktorer.  

I jämförelse med den oerfarne ansågs den erfarne se att den affärsförhandling som var för han-
den hängde samman med kommande förhandlingar, men också att den erfarne tog med i bilden 
att motparten kommunicerar med andra parter på marknaden och att säljarens beteende i den 
givna affärsförhandlingen kan färga av sig ryktesvis även mot dem. Även kunskapen om hur 
affärsförhandlingen påverkar och påverkas av andra i köparens organisation var något som till-
skrevs den erfarne:  

Det kan också vara så att man är väldigt duktig på att kolla vad det är för människor som sit-
ter runt det här, alltså vilken organisation kunden har. Den blicken är jätteviktig. […] novisen 
ska få till signade papper och så, medan andra kan se att det hela är så mycket större. (VD, it-
företaget). 

Den erfarne ansågs också vara mer psykiskt stabil och inte bli stressad av att inte stå med alla 
svar i en affärsförhandling. Att ta hjälp av andra, utnyttja laget, var f ö något som flera intervju-
personer återkom till som en viktig egenskap vid affärsförhandlingar. Det kan jämföras med vad 
jag ovan redovisat skrivit om intervjupersonernas syn på affärsförhandling som lagarbete.  

Den erfarne ansågs också snabbare än novisen anpassa sig till motpartens frågeställningar. En 
intervjuperson beskrev erfarenheterna som en låda med legobitar:    

Först har man bara de där fyrkantiga avlånga, sen fyller man på med en massa gubbar och 
till slut har man ju en jättelåda och då man bygga nästan vad som helst. Det gör ju att för-
handlingen blir lättare, för jag har mycket mer byggstenar, det som har byggts på genom 
åren. (Affärsområdeschef, tjänsteföretaget). 

Med erfarenhet kommer också självförtroende menade flera intervjupersoner. Den erfarne är 
både övertygad om att parterna kommer att mötas och ungefär var och på vilket sätt det kommer 
att ske. Som en intervjuperson uttryckte det: 

Den erfarne ser genom processen. (Försäljningsdirektör, datorproduktföretaget). 

Är detta en fråga om intuition och tyst kunnande? Här finns en uppfattning som personen i fråga 
håller för sant och tror på (jfr Gustavsson, 2002), men kan denne också redogöra för och beskri-
va varför parterna kommer att mötas? 

Lyhördheten och förmågan att ställa rätt slag och tillräckligt många frågor till motparten be-
skrevs av flera intervjupersoner som en avgörande skillnad mellan novisen och den erfarne:  

Jag tro att den erfarne är väldigt skicklig på att ta in signaler och lyssna på behov innan man 
spelar ut sina kort. [---] och det tror jag gäller alla typer av förhandlingar, att den som är 
oerfaren i en förhandling spelar ut alla korten först, och då kan man ju ha låst in sig i ett 
hörn, istället för att lyssna, värdera det som sägs, fundera litet över det som sägs, köp dig tid. 
För att sedan sy ihop säcken. Det är en bit som jag tror är viktigt i all typ av förhandling. 
(Kontorschef, revisionsföretaget).  

Förutom att mästaren beskrevs som i princip bättre på allt, mer rutinerad och ännu mer psykiskt 
stabil, var det bl a förberedelserna som framträdde:  
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[---] ännu mer påläst, kan företaget och var det är på väg någonstans, man vet någonstans att 
”om vi erbjuder det här, så ligger det precis i deras intresse”. Man kan i en förhandling bli 
tolken i stället för leverantören och säljaren. (VD, it-företaget). 

Mästaren ansågs av flertalet intervjupersoner vara en person som verkligen brann för affärsför-
handlingar och som hade förmåga, vilja och ork att ta sig igenom stora svårigheter:  

Men sen finns det ju de här som orkar gå vidare hela tiden och ta nästa steg, trots att man har 
laddat stenhårt för att få ett avslut [---] När jag sett folk göra sånt som förtjänar tapperhets-
medalj, då är det dels svårt, dels tar det långt tid och dels har man varit tvungen att vända på 
steken många gånger och man har varit tvungen att jobba i motvind. Det krävs en viss form av 
hårdhudade personer som har en viss form av motivation också, för att komma igenom i de 
lägena. (Försäljningsdirektör, datorproduktföretaget). 

Även kreativiteten ansåg vissa intervjupersoner vara av stor betydelse för de affärsförhandlare 
som de betecknade som mästare:  

Mästaren är nog den som ständigt hittar möjligheterna [---] De som är mästare, som jag ser 
här, är personer som ser möjligheter i precis allting [---] Personer som är jäkligt sensitiva, 
kreativa och idérika och som ser möjligheter när andra inte ser dem. (VD, varumärkesföreta-
get).  

9.4 Kompetens för affärsförhandling 
Samtliga intervjupersoner beskriver den kompetens som krävs för affärsförhandling som 
en blandning av fyra av de fem färdigheter och faktorer som Ellström (2004) framhållit: 
kognitiva faktorer, affektiva faktorer, personlighetsdrag och sociala färdigheter. De psyko-
motoriska färdigheterna berörs inte explicit av intervjupersonerna.  

För att bli framgångsrik i en affärsförhandling följer att processen måste hanteras noggrant. Här 
fäller individens kunskap, vilja och känslor, personlighetsdrag och sociala färdigheter tillsam-
mans avgörandet. Intervjupersonerna framhåller inte den ena färdigheten eller faktorn framför 
den andra, olika delar av den kompetens som uppgiften kräver får betydelse för den enskilda 
situationen. 

När det gäller de kognitiva faktorerna är det snarast en implicit kunskap som har ett avgörande 
för kompetensen på området. Det märks dels i den beskrivning som görs av skillnaden mellan 
novisen, den erfarne och mästaren (se ovan). Att förstå och bemästra affärsprocessen i sin helhet 
är viktigare än att förstå detaljer i den. Här är den praktiska klokskapen räknas. Jag upprepar ett 
tidigare citat:  

Den erfarne ser genom processen. (Försäljningsdirektör, datorproduktföretaget, min marke-
ring). 

En annan intervjuperson ger följande beskrivning av det som Runesson (2003) beskriver som 
det irreversibla i en affärsförhandling:  

Förhandling är en stenhård och ganska komplex disciplin. Det är en del i säljprocessen, men 
den är avgörande. Gör du ett pedagogiskt fel så missar du allt; om du går före med en sak när 
du egentligen ska vänta med det till steg tre, då kan du missa hela kakan. (VD, it-företaget). 
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Betydelsen av förmågan till förberedelser och att förstå helhetsbilden vid affärsförhandling är 
något som flera intervjupersoner återkommer till. Detta kan också ses som en individuell kom-
petens och en intervjuperson menar att den till och med kan vara viktigare än sociala förmågor. 

Visst finns det något interpersonellt som är en del av förhandlingar, naturligtvis. Men det här 
med förberedelser är oerhört centralt. Du behöver inte vara social på något sätt, snarare tvärt 
om. [---]Sen måste man […] kunna sätta det i ett sammanhang och inte tro att förhandlingen i 
sig själv är något som man på amerikansk vis går in i och slår näven i bordet. Och så uthål-
ligheten, och klurigheten att ligga steget före, veta vem som påverkar vem både internt och ex-
ternt. (Försäljningsdirektör, datorproduktföretaget). 

Flera intervjupersoner har poängterat betydelsen av vilja och förmåga att kontrollera sina käns-
lor; ” […] att bli personligt i affekt, det är det dummaste du kan göra.”. Vilja och engagemang 
är också något som anses prägla mästaren. Samma sak gäller personlighetsdragen där den mer 
kompetente anses ha förvärvat ett självförtroende och psykologiskt lugn.  

En intervjuperson beskriver tre olika personliga stilar som försäljning och förhandling sker på i 
hans företag:  

Det finns […] personer här i företaget som säljer på att det finns en marknadsmöjlighet och 
kan måla upp den och sälja sitt engagemang och kapitalisera på den. Sen finns det dem som 
säljer mer på vad man skulle kunna göra som stärker köparens karriär, karriärcoachdelen. 
De försöker hitta individens drivkraft, vad de vill uppnå och säljer den vägen, vad kunden vill 
lyckas med. Sen tror jag det finns en tredje grupp som säljer mycket på företagets track re-
cord, hur vi gör saker, våra arbetsmodeller och vår trovärdighet. (VD, varumärkesföretaget). 

Denna intervjuperson menar att det kan handla om att låta varje person finna sin egen stil för 
förhandlingsarbetet.  

Trots att affärsförhandling kan omfatta en mängd människor inom respektive organisation, så är 
den enskilde individens förmåga att socialt interagera med motparten avgörande:  

Det är så viktigt vad man känner när man ska gå i ett avtal, vilket förtroende man känner för 
dem som man förhandlar med. Det tror jag man behöver tänka på i företag som ska hålla på 
med förhandlingar överhuvudtaget, att man hittar personer med sådana skills, det räcker inte 
med att det är en ärlig och bra människa, det måste vara professionella och otroligt affärs-
mässiga. (VD, it-företaget). 

Affärsmässighet är ett begrepp som används för att beteckna hur de sociala relationerna med en 
motpart hanteras i ett affärssammanhang. Vad döljer sig bakom detta ord? En jämförelse kan 
göras med ordet affärsmannaskap, som även det är ett vanligt förekommande ord i näringslivet, 
men med få uttömmande beskrivningar: 

Det är det som det handlar om till syvende og sidst, att man är affärsman. (Jag preciserar frå-
gan, vad är då affärsmannaskap?) Det är en jättebra fråga. Jag har tänkt jättelänge på det 
och kommit fram till att det heter affärsmannaskap. Affärsmannaskap handlar helt enkelt om 
att omsätta en möjlighet till en affär. Det måste bli kronor och ören i slutänden i affärer – i 
alla affärer, i alla sammanhang. Att omsätta möjligheter till intäkter. (Kontorschef, revisions-
företaget). 

I och med att affärsförhandling ofta är en fråga om samarbete är denna sociala färdighet – sam-
arbetsförmåga – en given del av den kompetens som krävs på området affärsförhandling. Men 
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sociala färdigheter är mer komplexa än så. Enligt Persson (2003) handlar social kompetens om 
”(…) individens förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället” (sid 
182). Samspelet med andra, i affärsförhandlingen med en motpart, blir en balansgång mellan t 
ex hur mycket känslor som bör visas, sättet att tala och att använda ord och mycket mer. Att 
vara för affärsinriktad upplevs av många i vårt samhälle som negativt. Så här beskriver en inter-
vjuperson detta i relation till sitt eget företag: 

Bland de värderingar vi har så har vi förmodligen bland de värsta värderingarna man kan ha 
för att skapa en riktigt, riktigt vass säljkultur. Och det tycker jag är förbaskat svårt för jag vet 
att lika bra som det skulle vara för vår försäljningsutveckling, lika rädd är jag […] att vi skul-
le tappa det som varit magin i leveransen, i projekten och hur det här företaget fungerar som 
ett lag. Det kan finnas rädsla från min sida, blir vi för jäkla säljdrivna och låter den kulturen 
styra för mycket i bolaget så kan den underminera relativt mycket av det som gjort oss fram-
gångsrika hos våra kunder. (VD, varumärkesföretaget).  

Den negativa bilden av säljaren i det svenska samhället (se resonemanget i inledningskapitlet) 
skymtar enligt min mening i denna berättelse, likaså i andra berättelser från intervjupersonerna.  

10. Avslutande analys och slut-
satser 

10.1 Vad är affärsförhandling? 
Den definition av affärsförhandlingar som jag tillämpar, ”processen att komma fram till bästa 
möjliga villkor när motparten omsätter sitt intresse i praktiken” överensstämmer i allt väsentligt 
den beskrivning som intervjupersonerna gör av affärsförhandling.  

Affärsförhandling beskrivs som en social, situerad, dialogisk och resultatorienterad process. 
Den bild som McCormack (1996) anger är också jämförbar, d v s att det ofta saknas en gräns 
mellan försäljning och förhandling och att det finns en samtidighet i förhandlingen om villkoren 
för en produkt eller tjänst och försöken att väcka motpartens intresse för denna. Orden försälj-
ning och affärsförhandling används också synonymt. Samtliga intervjupersoner är dock mycket 
tydliga om att affärsförhandlingar – hur de än bedrivs i de olika företagen – måste leda till kon-
kreta affärsuppgörelser och därmed lönsamhet. Affärsförhandling beskrivs m a o som ett myck-
et uppgiftsinriktad område, något som därmed gör det lämpat för studier av yrkeskunnande och 
kompetens, detta bl a då kompetens kan beskrivas som uppgiftsinriktad (Ellström, 2004).  

Berättelserna redovisar flera exempel på principer och/eller regler som tillämpas vid affärsför-
handlingar. Här märks t ex idén om att en affärsförhandling ska vara ömsesidigt givande (win-
win) och principer som att alltid vara mer förberedd än motparten. Andra berättelser poängterar 
betydelsen av att hålla fast vid arbetsmetoden att fråga sig fram till lösningen. Det finns också 
rent juridiska regler och rena företagspolicys som påverkar affärsförhandlingen. För att studera 
affärsförhandlingar ur ett pedagogiskt perspektiv förefaller det betydelsefullt att kartlägga och 
värdera dessa principer och regler 



 

 42 

Flera intervjupersoner beskriver affärsförhandlingar också som en process av förtroendebyg-
gande: genom rätt kommunikation med motparten byggs en relation upp som lägger grunden för 
att parterna ska vilja genomföra en affär – att komma överens om att komma överens. Detta kan 
t o m innebära att gränserna mellan säljare och köpare närmast suddas ut genom att båda parter 
gemensamt ägnar sig att identifiera och finna lösningar på det problem som är grunden för af-
färsrelationen. I kontrast förtroendebyggande och samarbete, helt eller delvis, står de berättelser 
där några intervjupersoner berättar om affärsförhandlingarna i deras företag som ett affärsspel 
av den typ som Brandenburger & Nalebuff beskriver, (se avsnitt 7.3.5) och även öppna konflik-
ter. Sådana beskrivningar förekommer inte i de berättelser där de tjänster som säljs är individ-
knutna, vilket t ex är fallet för varumärkeskonsulten och revisionsföretaget. Affärsförhandling-
ens personliga koppling till dem som medverkar i processen är därmed av intresse för den som 
vill förstå denna process. Samtliga beskrivningar av hur affärsförhandlingarna sker omfattar 
även bilden av ett lagarbete. Det är oftast en person som driver själva affärsförhandlingen, men 
bakom eller jämte finns kollegor i form av flera experter och medhjälpare. Samma situation 
beskrivs för motparten vilket gör att affärsförhandlingen ofta innefattar att hantera socialt kom-
plexa strukturer. 

Sammantaget förefaller det som att ett sociokulturell perspektiv har en stor potential vid 
pedagogiskt inriktade studier av affärsförhandling. Även den föreställningsram och de 
modeller som Ellström (2004) beskriver förefaller erbjuda möjligheter vid studier av af-
färsförhandling som ett område för yrkeskunnande och kompetens.  

10.2 Hur lärs affärsförhandling? 
Flera av intervjupersonerna beskriver hur deras företag lär ut affärsförhandling till sina medar-
betare genom olika interna och externa utbildningar och/eller träning med inhyrda konsulter 
där det formella lärandet varvas med praktik. Det beskrivs även hur team av förhandlingsexper-
ter reser runt och genomför utbildningar i ett av företagen, något som kan liknas med mästarlä-
ra. Där företag saknade resurser att sända medarbetare på externa utbildningar kan ett formellt 
lärande ske genom att medarbetare i interna forum diskuterar olika affärsförhandlingar. I flera 
fall beskriver intervjupersoner hur ett mer informellt lärande sker genom att en yngre, mindre 
erfaren kollega får följa med en äldre och mer erfaren på kundbesök. I ett fall beskrevs också 
hur ett mentorsystem skapats där mentorn också ska bidra som ”säljmentor”. En intervjuperson 
betonade betydelsen av att den enskilda individen själv utvecklar sin kompetens för att bibehålla 
sin anställningsbarhet inom denna globala koncern. I andra intervjuer beskrevs hur ansvaret för 
lärandet låg uttalat hos chefer i individens omedelbara närhet.  

Sammanfattningsvis ges ett flertal exempel på formellt och informellt lärande inom de 
undersökta företagen. Här finns en stor potential att ytterligare undersöka sådana former 
av lärande och de effekter de har på individen och organisationen.  

Det uttrycks en kritik, ambivalens och misstro mot de befintliga kurser, utbildningar och läro-
medel som finns på området affärsförhandling. 

Denna kritik bör kunna undersökas ytterligare för att finna mönster i vad kritiken bott-
nar.  
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Ansvaret för lärandet skildras på olika sätt i intervjuerna. Här skymtar möjligheten att olika 
organisationer lägger ansvaret på skilda håll och med olika tyngd och innebörd. Det förekom-
mer också att ansvaret läggs på den enskilde medarbetaren.  

Ansvaret för lärandet av affärsförhandling är en viktig fråga om det stämmer att affärs-
mannaskapet håller på att spridas ut på fler personer i de nya svenska organisationerna 
på arbetsmarknaden (se resonemanget i inledningskapitlet). Här finns en potential för 
vidare forskning.  

I studien kunde samtliga intervjupersoner resonera och beskriva lärande i analogi med den fem-
stegsmodell för vuxnas lärande som Dreyfus & Dreyfus (2007) tagit fram, om än efter en för-
enklad, tredelad typologi.  

Resultatet av dessa berättelser indikerar att ytterligare, mer långtgående studier bör kun-
na skapa omfattande och djupare kunskap om hur affärsförhandling lärs. Dreyfus & Dre-
yfus modell för lärande framstår därvid som intressant att tillämpa. 

10.3 Kopplingen till pedagogiska teorier och 
modeller 
Genomgående i undersökningen är att de berättelser som intervjupersonerna avgett kan 
tolkas utifrån de teorier om yrkeskunnande, lärande och kompetens som redovisats för i 
uppsatsens inledande avsnitt.  

I den beskrivning av affärsförhandling som ges genom intervjuerna tonar bilden fram av ett 
mycket uppgiftsinriktat område: en affärsförhandling ska leda till ett ekonomiskt lönsamt resul-
tat för den säljande parten. Ellströms beskrivning av kompetensbegreppet (se avsnitt 4.2-4.3) är 
i sin helhet tillgängligt för att kunna definiera kompetens i relation till affärsförhandling.  

Appliceras Ellströms definition av yrkeskunnande så kompliceras bilden av vad kompetens för 
affärsförhandling innebär. Intervjupersonernas berättelser förmedlar ingen tydlig bild av en 
formell kompetens som skulle vara tillämpningsbar i sammanhanget. Beror detta på att frågan 
inte ställts rakt ut till intervjupersonerna? Det som talar mot detta är bl a den kritik som riktas 
mot bristande eller obefintliga utbildningar på området. Den efterfrågade kompetensen förefal-
ler möjlig att beskriva i form av bl a personlighetsdrag: en intervjuperson beskriver hur det skett 
på hans arbetsplats när kandidater vaskats fram för att få genomgå en internutbildning på områ-
det. Den faktiska kompetensen handlar om den potential som en individ besitter för att lösa en 
uppgift. En intervjuperson beskriver affärsförhandling som något tämligen okomplicerat som 
kräver ”bondförnuft” och förståelse för människor. Detta skulle kunna ses som kunskap kopplad 
till det mellanmänskliga, d v s praktisk klokhet eller fronesis. Den kompetens som arbetet krä-
ver kan ur ett spelteoretiskt perspektiv sträcka sig mycket långt eftersom en affärsförhandling, 
enligt Brandenburger & Nalebuff (2003) kan hänga samman med andra i en närmast oändlig 
kedja. Det räcker inte att endast avsluta den affär som är för handen på ett lönsamt sätt. 

Vilka modeller och perspektiv på lärande kan indikeras som tillämpbara genom intervjuperso-
nernas berättelser? Ellströms modell för individens handlingar är intressant som analysmodell 
och kan möjligen användas vid mer närgångna studier av affärsförhandling och lärande, t ex en 
fallstudie. När det gäller det rationalistiska respektive icke-rationalistiska perspektivet på läran-
de så förefaller det som att båda är tillämpbara på området: det första som en beskrivning av hur 
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mer grundläggande utbildningar beskrivs på området försäljning och affärsförhandling (något 
som en intervjuperson också uttryckligen kritiserar), medan den andra skulle kunna användas 
för att beskriva det lärande som är för handen i den kontext som intervjupersonerna befinner sig, 
och som Gummeson beskriver som komplext och omfattande (1995, s 43). Jag har också visat 
hur Dreyfus & Dreyfus modell för vuxnas lärande (2007) kan tillämpas på området och behöver 
inte utveckla det ytterligare här.  

Det sociokulturella perspektivet, slutligen, förefaller mycket lämpat för att utveckla kunskap om 
lärande och affärsförhandling. Flera av de centrala aspekter på den sociokulturella synen på 
lärande kommer återkommande upp i intervjupersonernas redogörelser och kretsar kring bety-
delsen av affärsförhandling som ett kommunikativt handlande som sker i komplexa och omfat-
tande sociala sammanhang och strukturer, och där språket har en avgörande betydelse.  

11. Diskussion 

11.1 Undersökningens genomförande 
Denna undersökning har inte skett under de bästa förhållanden. Mitt första upplägg var att 
genomföra en fallstudie i ett företag och undersökningen blev starkt försenad av att jag i det 
längsta hoppades att det företag jag fått ett preliminärt ja från också skulle delta. Till slut blev 
dock resultatet att min kontaktman ”backade ur” och återkom inte ens med ett direkt nej som 
svar. Därmed hamnade jag i en prekär situation: min tidplan byggde på att jag skulle ha genom-
fört en stor del av studien innan februari månads slut (i skiftet februari-mars skulle nämligen 
mitt andra barn födas). Nu fick jag göra om upplägget, något som jag idag är glad över eftersom 
det visat sig att ämnesområdet är så outforskat. En fallstudie hade riskerat ske utan att jag haft 
en tillräcklig kunskapsbotten.  

Mitt slutliga upplägg för undersökningen var enklare att genomföra men skedde under tidspress. 
Hur har detta påverkat undersökningen? Jag kan börja med att jämföra resultatet med de sex 
kvalitetskriterier som Kvale (1997) anger och som jag haft som checklista inför och efter inter-
vjuerna. Jag konstaterar då att jag 1) fått en stor omfattning av spontana, rika, specifika och 
relevanta svar. Jag kan dock konstatera svårigheten av att använda ord som ”kompetens” och 
”yrkeskunnande” i intervjusituationer. Min bedömning är att jag hanterat detta på ett rimligt sätt 
i intervjuerna genom att inte hävda dem eller leda in intervjupersonen på en diskussion om des-
sa begrepp. Vidare kan jag se att jag 2) använt mig av korta frågor som gett upphov till långa 
intervjusvar. De uppföljningsfrågor som jag konstruerat för intervjuguiden kan i vissa fall ha 
inneburit att jag ställt dem trots att de inte var nödvändiga för att få rika svar från intervjuperso-
nerna. 3) Min uppföljning av svaren med klargörande av meningen har varit förhållandevis be-
gränsad. Kan det bero på att jag önskat undvika avbrott i intervjupersonernas redogörelser? Jag 
tror att detta stämmer i vissa fall, men att det lika mycket beror på att intervjupersonerna fritt 
skildrat omfattande sammanhang som ändå inte varit svåra att sätta sig in i för mig. Kriterierna 
4-5 handlar om hur intervjuaren tolkar och försöker verifiera sin tolkning under intervjuns för-
lopp. Att jag tolkat berättelserna under själva intervjun upplever jag som en ofrånkomlig konse-
kvens av mitt förhållningssätt till ämnet och valet av intervjupersoner: det är frågan om ett ämne 
som jag är mycket nyfiken på och jag har fått möjligheten att få redogörelser av ett slag som är 
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unikt av personer som har unika erfarenheter från skilda branscher och verksamheter. Däremot 
är jag ytterst osäker på i vilken mån jag försökt verifiera dessa tolkningar under samtalet. 6) Det 
sista kriteriet handlar om i vilken mån intervjuerna är självkommunicerande som sammanhäng-
ande berättelser. Min bedömning är att intervjupersonerna förmedlat mycket sammanhängande 
berättelser. Jag har inte märkt av vare sig större motsägelser eller omfattande svårigheter hos 
dem när det gäller att förmedla sina svar på frågorna, tvärt om.  

11.2 Undersökningens resultat 
Min bedömning är att längre intervjuer med fokus på en enda övergripande fråga, t ex hur lär 
man sig förhandling i din organisation, hade kunnat ge ett bättre resultat. Bättre i meningen en 
sammanhängande historia där intervjupersonen mer hade fått anstränga sig att berätta om läran-
de. Som frågorna formulerades nu kunde intervjupersonerna ge vida redogörelser om affärsför-
handling. För mig har detta dock haft en stor betydelse och, vill jag påstå, givit mig en nödvän-
dig bild av området i stort och de kontexter som är av betydelse. Jag hade därför inte gjort om 
frågorna i grunden om jag hade haft chansen att göra om undersökningen.  

Det är av stor betydelse att föra en diskussion om undersökningens validitet, d v s verifieringen 
av min undersökning. Som jag redogjort för i avsnitt 6.1 gör jag i en hermeneutisk tradition inga 
sanningsanspråk. Det är istället frågan om den hantverksmässiga respektive kommunikativa 
validiteten som bör påverka bedömningen av resultatet. Som starkt kritisk mot hur begrepp som 
validitet fått en alltför abstrakt ställning inom vetenskapen, försöker Kvale (1997) avmystifiera 
begreppet validitet, som han ser som en normal och vardaglig verksamhet, genom att bl a lyfta 
fram tre grundläggande hantverksmoment som måste fungera i forskningsarbetet: kontroll, ifrå-
gasättande och teoretisering av den kunskap som producerats. I min mening är den kritiska sy-
nen som en forskare kan anlägga på sin undersöknings forskningsmoment att betrakta som en 
förhandling i sig; här sker en överenskommelse byggd på den egna kompetensen och moralen. I 
grund och botten handlar det om hur mycket kritik mot sitt arbete som forskaren har råd med. 
Samma förhandling bygger ifrågasättandet av forskningsresultaten på, men här har också fors-
karens perspektiv på texterna en stor betydelse. (Ibid, s 218-221) 

Jag har redogjort för hur jag gått tillväga med såväl litteraturgenomgång som intervjuarbete och 
analys. Det har hela tiden skett en förhandling inom mig om hur jag ska disponera min tid och 
min fokus på arbetet: ”bör jag ägna med tid åt x?”, ”är det inte litet tunt med y?” På så sätt blir 
detta arbete en träning i vetenskaplig hederlighet. När det gäller teori bör mitt resultat ses som 
att jag har en teori om att mitt forskningsområde lämpar sig för tillämpning av vissa i bruk 
varande teorier på det pedagogiska fältet.  

Den kommunikativa validiteten beskriver Kvale som att ”kunskapsanspråken prövas i dialog”. 
(Ibid, s 221). Detta innebär ett bekymmer för mig. Jag inledde detta arbete med att konstatera att 
det saknas just en dialog om betydelsen av pedagogisk kunskap på detta område. Det finns ing-
en diskurs att tala om i Sverige, och knappt utomlands heller för den delen. Däremot är mitt 
arbete en ärlig ansats att påbörja en sådan dialog. Detta hänger förvisso samman med det som 
Kvale beskriver som pragmatisk validitet, att validera meningen av att bokstavligen göra san-
ning. Här är kunskap mer handling än iakttagande och det finns en marxistisk tradition där detta 
haft och har stor betydelse: filosofernas har endast tolkat världen, det gäller att förändra den. Nu 
behöver man inte gå så långt som till Marx för att se att den pragmatiska validiteten är tillämp-
bar, den finns t ex inom den terapeutiska intervjun och i aktionsforskningen. För min del ser jag 
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en pragmatisk validitet i mitt arbete i den mån den kommer leda till att jag får möjlighet att ut-
rätta praktiska förändringar på det pedagogiska området när det gäller affärsförhandling. (Ibid).  

11.3 Fortsatt forskning 
En stor del av resultatet från min undersökning är just att området affärsförhandling har en po-
tential som pedagogiskt forskningsområde. Särskild betydelse tror jag studier av kompetens och 
yrkeskunnande skulle ha på området och där bör såväl Ellströms forskning vara i hög grad till-
lämpliga Även Dreyfus & Dreyfus femstegsmodell (2007) bör vara väl tillämplig för studier av 
hur tillägnandet av kompetens på området affärsförhandlingar kan beskrivas. Jag har också be-
rört att det socio-kulturella perspektivet bör låta sig väl lånas till studier av affärsförhandling – 
en affärsförhandling kan beskrivas som en social, situerad, dialogisk och resultatinriktad pro-
cess, den omfattar olika sorters relationer och situationer, många deltagare och hanteras främst 
genom kommunikation mellan människor. 

I min undersökning har fokus lagts på säljarens situation i affärsförhandlingar. Lika intressant 
bör det vara att studera köparen. Här kan nämnas att inköparens roll förefaller öka i betydelse, 
inte minst p g a kraven vid offentliga inköp, och att det numera finns vissa eftergymnasiala ut-
bildningar som inriktas på denna kompetens8. 

Pedagogiska studier av affärsförhandling förefaller lämpat för fallstudier av företag där hela 
organisationen kan studeras i ett sammanhang och varvid vitt skilda perspektiv på lärandet kan 
anläggas – såväl individuellt som kollektivt. Samtidigt bör det finnas utrymme för andra kvalita-
tiva studier, t ex med etnografisk metod, på området. Framför allt behövs en utvecklad grund-
forskning för att utveckla en grundläggande pedagogisk diskurs på området affärsförhandling.  

Särskilda aspekter på affärsförhandlingen har framstått som viktiga vid min tolkning, särskilt 
betydelsen av förberedelser och uppföljning. Detta är ett någorlunda väl avgränsat område som 
bör låna sig väl till pedagogiska studier på området yrkeskunnande, kompetens och lärande. En 
möjlighet är också att koppla frågan om förberedelser och uppföljning vid affärsförhandling till 
Brandenburger och Nalebuffs (1996) fem ”byggstenar” för affärsspel: mervärden, regler, upp-
fattningar, taktik och gränser, för att se hur och i vilken utsträckning dessa tas in i arbetet.  

11.4 Avslutande kommentar 
Vad skulle resultatet bli om kompetensen att affärsförhandla steg kraftigt i vårt land? Detta är en 
filosofisk fråga som jag tillåtit mig att leka med mellan mina stunder av läsande, intervjuande 
och skrivande av denna uppsats. Jag menar att en sådan situation skulle innebära dels att vi 
snabbare kunde fatta bättre och mer ömsesidigt givande beslut mellan företag och organisatio-
ner. Det rena ekonomiska värdet av detta är oöverskådligt. Dels skulle det också skapa en situa-
tion där de allt fler som involveras i företagets affärsmannaskap skulle känna tillfredsställelsen 
av att snabbare och bättre åstadkomma betydelsefulla resultat. Dels skulle rimligen fler indivi-
der utveckla färdigheten att mer aktivt lyssna på sina medmänniskor – något som med säkerhet 
öka vår allmänna nivå av praktisk klokhet, fronesis.  
                                                        
8 Föreningen Sveriges Offentliga Inköpare (www.soi.se) erbjuder kompetensutveckling i offentlig upp-
handling där den som genomgått utbildningen kan bli Diplomerad Upphandlare och Certifierad Upphand-
lare. Det finns även Kvalificerad yrkesutbildning (s k KY-utbildning) på eftergymnasial nivå inriktade på 
inköp. KY-utbildningarnas längd varierar från 40 till 120 KY-poäng (1-3 år). Se www.ky.se 
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Muntliga källor:  

Intervju 2008-04-07 med en VD för ett konsultbolag inriktat på utveckling av kundföretags 
varumärken.  

Intervju 2008-04-10 med en VD för ett it-bolag som utvecklar egna produkter och tjänster som 
de marknadsför och säljer mot andra företag.  

Intervju 2008-04-11 med en kontorschef i ett revisions- och konsultföretag ingående i en inter-
nationell paraplyorganisation. 

Intervju 2008-04-17 med en internationell försäljningsdirektör i ett multinationellt bolag som 
tillverkar och säljer avancerade datorkomponenter.  

Intervju 2008-04-24 med en regional affärsområdeschef i ett internationellt tjänsteföretag. Cirka 
30 000 anställda i världen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide med kommentar 

Den första forskningsfrågan om synen på affärsförhandlingar i bolaget lät jag bli besvarad ge-
nom följande intervjufråga:  

1. Hur ser affärsförhandlingarna ut i ert företag? 

Genom att få svar på denna fråga avsåg jag dels sätta igång intervjupersonens tankar på områ-
det, dels skapa kontextuell en ram för resten av intervjun, dels låta intervjupersonen etablera 
vissa begrepp som han/hon behövde för att resonera på området. Jag ställde dessa uppföljande 
frågor för att få ytterligare data från intervjupersonen:  

Vad omfattar förhandlingsprocessen i ert företag? Hur skulle du beskriva den? Vad är viktigast 
i ert företag när det gäller förhandlingsarbetet – finns det några principer eller någon filosofi? 
Hur organiseras förhandlingarna? 

Den andra frågan gällde själva lärandet:  

2. Hur lär man sig förhandling i din organisation?  

Denna fråga kan ses som själva nyckelfrågan för intervjuerna.  Här var min förhoppning att 
intervjupersonerna skulle ge tillräcklig med svar för att jag skulle kunna bilda mig en uppfatt-
ning om situationen på arbetsplatsen vad gäller det medvetna arbetet med förhandling som 
lärande och kunnande. Uppföljande frågor var:  

Hur vidareutvecklar man sitt yrkeskunnande när det gäller förhandling? Diskuteras förhand-
ling och yrkeskunnande och i så fall hur? Har någon ansvar för utvecklingen av förhandling 
som yrkeskunnande i ert bolag och i så fall vem? 

Den tredje frågan är inspirerad av Dreyfus ”The Five-stage Model of Adult Skill Acquisition” 
(för en beskrivning av modellen, se avsnitt 7.3.6): 

3. Vad skiljer novisen från den erfarne när det gäller förhandlingar i din organisation? Vad 
skiljer mästaren från den erfarne? 

Istället för att fråga om samtliga nivåer i modellen valde jag alltså ut tre – novis, erfaren och 
mästare – med förhoppningen att intervjupersonen skulle vara förmögen att svara på denna for-
mulering. Denna fråga ställdes i intervjuerna i två delar: d v s först fick intervjupersonen besva-
ra ”Vad skiljer novisen från den erfarne när det gäller förhandlingar i din organisation?”, när 
detta svar var avlagt ställdes den andra delen av frågan.  

De två sista frågorna hade karaktär av avrundningsfrågor:  

4. Hur skulle du sammanfatta förhandling som kompetens/yrkeskunnande? 

5. Finns det andra frågor som du tycker är intressanta för frågan om förhandling som kompe-
tens/yrkeskunnande? 

Här var syftet dels att låta intervjupersonen få en chans att sammanfatta och förtydliga sina tidi-
gare uttalanden, dels att få reflektera fritt över samtalets innehåll och de tankar som dykt upp 
hos honom/henne under samtalets gång. Detta kan jämföras med Kvales (1997) beskrivning av 
hur intervjupersonen under en intervju upptäcker nya förhållanden genom sitt eget berättande 
(se avsnitt 6.4.4).  
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