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Abstract
In this essay I want to investigate the internal communication of an transcultural company to
see how different cultures are shown in different styles of negotiation. I have been looking at
sixteen emails between a German businessman and a Swedish businessman, both working at
the transcultural company Volkswagen.

The essay’s research questions are:
1. Do the German and the Swede differ when it comes to manner of speaking, and if so, how
does that effect the negotiation?
2. Which styles do they use in negotiation? What kind of consequences do the styles cause?
3. Would carefully prepared rhetorical strategies make the negotiation more effective, and in
that case, which strategies would that be?

To answer these questions I have made a stylistic and a structural analysis, followed by an
analysis of the negotiation style and strategies. At last I studied the two cultures and made a
comparison between them. I have built my essay on the theory of cultural dimensions by
Hofstede and Ghauri’s idea about the phases of negotiation, to mention a few.

Conclusions I’ve made are that there are bigger differences between Germans and Swedes
then I expected. I’ve also seen that education in negotiation could be profitable for
transcultural companies, which I with this essay would like to convey.

Key words: negotiation, negotiation in writing, intercultural rhetoric, transcultural
companies, rhetorical strategies.

Sammanfattning
I den här uppsatsen har jag undersökt internkommunikationen på ett multikulturellt företag för
att se hur olika kulturer visar sig i olika förhandlingsstilar. Mitt material har bestått av sexton
mejl mellan en tysk och en svensk affärsman från det multikulturella företaget Volkswagen.

Mina frågeställningar var:
1. Skiljer sig Sch och Joh:s sätt att formulera sig och vilken betydelse får det i så fall för
förhandlingen?
2. Vilka förhandlingsstilar används? Vad får de för konsekvenser?
3. Hade genomtänkta retoriska strategier kunnat effektivisera förhandlingens gång och i så fall
vilka?

För att svara på frågorna har jag gjort en stilanalys kompletterad av en strukturell analys. Jag
har även gjort en förhandlingsanalys och till sist undersökt de två kulturerna genom en
jämförelse. Min uppsats lutar sig mot Hofstedes teori om kulturella dimensioner samt Ghauris
teori om förhandlingens tre faser, för att nämna några.

Viktiga slutsatser är att det finns större och mer betydelsefulla skillnader mellan tyskar och
svenskar än väntat. Jag har också kommit fram till att kurser i förhandlingsteknik kan visa sig
vara lönsamma för multikulturella företag och det är det jag vill förmedla med den här
uppsatsen.

Nyckelord: förhandling, skriftlig förhandling, interkulturell retorik, multikulturella företag,
retoriska strategier.
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1 Inledning
En västerländsk man reste till Indien för att vandra och upptäcka en ny spännande kultur. Han

hade inställningen att en kultur inte kan upptäckas om man inte sover, äter och andas den.

Därför vandrade han långsamt och när skymningen närmade sig knackade han på närmsta

dörr och bad försiktigt om nattlig logi. En kväll hamnade han hos en kärleksfull familj med

stor vedeldad brasa. Familjen bjöd på middag och ungefär halvvägs igenom den tittade de

uppmuntrande på honom som för att få ett godkännande. Mannen log stort, sträckte fram den

ena handen och gjorde tummen upp. ”Jättegott”, tänkte han. Genast började familjen prata

hetsigt med varandra och den äldste sonen reste sig upp, och förde med sig mannen ut ur

huset. De vandrade ut bland buskarna och när de nått en glänta hundra meter från huset,

nickade sonen lugnt och lämnade mannen. Den västerländska mannen förstod inte riktigt vad

som hänt, men vågade efter en liten stund gå tillbaka till huset.

Väl därinne var familjen lika glad som tidigare. Mannen stannade över natten och tolkade

familjens gester som att han kunde stanna ytterligare ett dygn. Den andra kvällen serveras

återigen middag, och när familjen tittar på honom för att få ett godkännande av maten, så gör

den västerländska mannen tummen upp. Exakt samma sak händer, sonen leder ut mannen och

lämnar honom i gläntan. Mannen funderar intensivt på vad det kan vara som just har hänt men

förstår inte. Är det här ett tecken på att han har gjort något fel? Eftersom de inte pratar samma

språk kan de inte kommunicera annat än paralingvistiskt.

I Indien används sällan toalettpapper och därför rengör människor sig själva med hjälp av

tummen. Att visa upp den är alltså en symbol för att man behöver tömma tarmen och av den

anledningen visade sonen mannen till familjens toalett varje gång tummen for upp. Om de alla

hade varit medvetna om de kulturella skillnaderna, i mer än bara språk och boende, hade

missförstånden aldrig behövt äga rum. Jag fick den här historien berättad för mig för länge

sedan, och den har verkligen fastnat i mitt minne.

Det interkulturella är en mycket spännande och alltid lika aktuell sak som trots sin utbreddhet

fortfarande är outforskad. Tänk att globalisering och expandering av företag, utökad

infrastruktur och ett internet som skapar nya kontaktmöjligheter ändå inte har resulterat i fler
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studier. Fortfarande idag används Hofstedes forskning (1991) som egentligen var aktuell för

tjugo år sedan, vilket tydligt visar att det finns ett behov av fler studier.

Jag har länge intresserat mig för förhandling och interkulturell retorik och trots att det kan

tyckas självklart att slå samman dessa aspekter i forskningssammanhang, finns förvånansvärt

lite att läsa. Forskning om förhandling grundar sig ofta i analyser utförda genom rollspel (se

Landqvist 2006 t.ex.) och hur som helst nästan uteslutande i muntlig kommunikation. Jag

intresserar mig även för den skriftliga förhandlingen, vilken i stort sett är helt outforskad (med

undantag för Wu & Laws 2003). Av den anledningen skrivs min uppsats eftersom jag gärna

vill bidra till framtida forskning.

1.1 Definition av centrala begrepp
I min uppsats återkommer vissa ord frekvent och eftersom flera av dem är dubbeltydiga tycker

jag att en definition är nödvändig.

Förhandling – Enligt mig finns det många sätt att definiera en förhandling på. Det kan

exempelvis vara att köpslå om en souvenir, att bestämma vilken middag som ska lagas

hemma, eller att bestämma vilken lön och vilka förmåner som ska erbjudas för en viss sorts

arbete till en viss person. Det som i alla lägen är viktigt för att det ska kunna definieras som

en förhandling är att det måste finnas ett problem mellan minst två parter samt ett intresse att

enas.

”Att lösa konflikter och komma överens [-]” är Mats Landqvist (2006:19) definition av

förhandling. Det är den jag kommer att använda mig av i uppsatsen framöver.

Interkulturell kommunikation – Jag skulle vilja säga att det är den sortens meningsutbyte som

sker över gränser. Om gränserna är enligt kartboken, social status eller annan kulturell

skillnad spelar mindre roll.

Bo Norlund, forskare i Internationell Migration och Etniska Relationer från Malmö Högskola

skriver i en artikel från 2005 att det finns en poäng med att definiera och ta reda på ordens
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ursprung för att definiera korrekt. Han tycker att godtyckliga definitioner är otillräckliga och

menar att exakt ursprung kan berätta mycket om vad som egentligen menas.

Hela begreppet interkulturell kommunikation definierar han såhär: ”Interkulturell

kommunikation är när ett budskap som har producerats i en kultur uppfattas i en annan kultur”

(ibid.67) och det är den definitionen jag kommer att använda mig av i uppsatsen.

Inter- är enligt Nationalencyklopedien ett prefix med betydelsen ”mellanliggande” men har i

allmän betydelse en snarare koppling till ordet ”internationell”. Därmed kan vi enligt Norlund

tolka inter- i det här sammanhanget som ”mellan nationer” (ibid.).

Kultur kommer från latinets cult’ura som betyder odling/bildning. Det är något som ständigt

är i förändring, vilket hörs i latinets definition. Både Norlund (2005) och Ghauri (1982) menar

att ju likare varandra två parter är, desto lättare blir det att förstå varandra och att enas. Kultur

bestämmer också konnotationer, sociala gemenskaper och skapar vi- och demkänslor

(Norlund, 2005).

Kommunikation kommer från latinets communicatio som betyder ”ömsesidigt utbyte” samt

från latinets communico som betyder ”göra gemensamt”. Kommunikation går ut på att skicka

signaler som motparten kan förstå och att även tyda signaler som motparten skickar. Signalen

behöver inte vara just ord, utan kan bestå av många olika saker som till exempel kläder, actio,

intonationer etc. (ibid.).
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2 Syfte och frågeställning
En presentation av uppsatsens syfte samt vilka frågeställningar som har väglett mig följer i

det här avsnittet.

2.1 Syfte
Den här uppsatsen grundar sig i ett intresse för förhandling och interkulturell retorik. Mitt mål

är att undersöka internkommunikation i ett multinationellt företag för att se hur kulturer och

kulturskillnader visar sig i olika förhandlingsstilar. Jag har funderat mycket på vad

globaliseringen innebär ur ett retoriskt perspektiv och hoppas nu att jag kan få en början till

svar här. Jag önskar att jag hade haft tid och möjlighet att göra en ännu mer djupgående studie

för att verkligen kartlägga sambandet mellan lyckade internationella förhandlingar och

tidigare skaffad kunskap och erfarenhet. Den undersökningen ryms tyvärr inte i den här

uppsatsen, men jag hoppas att det blir noga undersökt i framtida forskning. I min uppsats

kommer jag att söka svar på följande frågor:

2.2 Frågeställning
1. Skiljer sig Sch och Joh:s sätt att formulera sig och vilken betydelse får det i så fall för

förhandlingen?

2. Vilka förhandlingsstilar används? Vad får de för konsekvenser?

3. Hade genomtänkta retoriska strategier kunnat effektivisera förhandlingens gång och i

så fall vilka?

(Beskrivning av vilka Sch och Joh är kommer i avsnitt 4, sidan 18-19.)
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3 Tidigare forskning och teoretisk ram
För att ge en bakgrund till min uppsats kommer jag i det här avsnittet att presentera tidigare

studier gjorda inom området interkulturalitet och förhandling.

3.1 Kulturella skillnader
Geert Hofstede skrev 1991 boken Organisationer och kulturer – om interkulturell förståelse.

Sedan boken kom ut har den använts flitigt både i vidare forskning inom företags-

kommunikation, ledarskap och internationellt inriktade projekt. Boken är visserligen gammal,

den hanterar exempelvis Västtyskland istället för dagens hopslagning av Öst- och

Västtyskland, men eftersom kulturer förändras långsamt (jmf ex. Mijatovic & Daoud 2005)

har jag ändå valt att utgå ifrån den.

Idag möts människor från olika kulturer dagligen till följd av globalisering och turism, vilket

medför en ökad risk för konflikter. I vissa fall uppstår avsiktliga konflikter, såsom krig etc.

men i de allra flesta fallen uppstår konflikter oavsiktligt till följd av missförstånd på grund av

kulturkrockar (Hofstede 1991).

När en människa förflyttar sig från en kultur till en annan förändras känslorna allteftersom.

Hofstede kallar detta för Kulturisationskurvan, vilket visar känslan respektive tidens

förändringar. Kurvan som innehåller fyra faser, börjar med Eufori följt av Kulturchock,

fortsätter till Kulturisation och avslutas med Stabilt tillstånd. Den första fasen håller

vanligtvis inte i sig särskilt länge men består av glädjen och spänningen i att resa och att se

oupptäckta saker. Kulturchocken kommer därefter med en påtvingad anpassning till det

främmande livet. Det här stadiet är ofta förenat med en negativ känsla. Så småningom träder

fas tre in, kulturisationen. Den startar när människan börjar lära sig det nya livet och förstå

alla nya förhållanden. I den här fasen brukar även en omvärdering av tidigare normer ske,

liksom en känsla av att ha blivit integrerad i det nya samhället. Slutligen träder man in i ett

stabilt tillstånd där ingenting chockerande händer. Den stabila fasen hamnar ibland på en mer

negativ känsla än ursprunget, ibland på en mer positiv och ibland på en oförändrad nivå

(ibid.).
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Hofstede hänvisar till fyra olika nationalkulturella dimensioner, maktdistans,

kollektivism/individualism, kvinnlighet/manlighet och osäkerhetsundvikande. Dessa fyra visar

generella skillnader mellan olika nationer eller kulturer (ibid.).

Maktdistans är ett begrepp för ”den utsträckning i vilken de mindre mäktiga medlemmarna av

institutioner och organisationer inom ett land förväntar sig och accepterar att makt är ojämlikt

fördelad.” (ibid. 325). Det innebär att ett land med stor maktdistans har en upplevelse av att

exempelvis chefer och anställda är oerhört olika och att ifrågasätta en auktoritet är helt

otänkbart. De hierarkiska systemen har kommit till och bevarats i länder med just stor

maktdistans (ibid.).

Ett land med liten maktdistans utgår från att alla människor är lika och att alla i grunden har

kapacitet att klara vad som helst. Demokrati och jämlikhet eftersträvas i alla former.

Fig. 1 Komprimerad version av ”Avgörande skillnader mellan samhällen med liten och stor maktdistans 1”

(Hofstede 1991).

Liten maktdistans Stor maktdistans
Den idealiske chefen är en
rådig demokrat

Den idealiske chefen är en välvillig
autokrat eller god fader

Lärare förväntar sig initiativ från
eleverna i klassrummet

Lärare förväntas ta alla initiativ i
klassrummet

Privilegier och statussymboler
ogillas

Privilegier och statussymboler för chefer
är både väntade och populära

Lärare är experter som förmedlar
opersonlig sanning

Lärare är gurus som förmedlar
personlig visdom

Den andra nationalkulturella dimensionen, kollektivism respektive individualism syftar på i

vilken grad en människa tillhör en grupp och i vilken utsträckning hon är lojal.

Kollektivistiska samhällen har en tendens att anställa en ny medarbetare för att hon tillhör en

viss grupp, snarare än för vilken person hon är. Hon förväntas agera så som gruppen tycker

och tänker eftersom hon anses representera det kollektiva. Släktingar och vänner används

flitigt för nätverkande eftersom det är tryggt att skapa nya kontakter genom

rekommendationer (ibid.).
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I ett individualistiskt samhälle finns en större tendens till öppna konflikter eftersom det anses

vara ärligt att säga vad man tycker. Motsättningar är inget att vara rädd för och det är naturligt

att olika människor har olika åsikter. Att anställa en vän eller släkting anses vara nepotism

(”otillbörligt gynnande av egna släktingar vid tillsättning av tjänster” enligt SAOL 2009:612)

och i vissa fall är arbetsplatspolitiken så hård att om två kollegor gifter sig tvingas den ena

lämna sin tjänst (Hofstede 1991).

Fig. 2 Komprimerad version av ”De viktigaste skillnaderna mellan individualistiska och kollektivistiska

samhällen 1” (Hofstede 1991).

Kollektivistisk Individualistisk
Identiteten bygger på det sociala
nätverk man tillhör

Identiteten baseras på den egna
individen

Harmoni ska alltid upprätthållas
och konfrontationer undvikas

Att säga vad man tycker är ärligt
och uppriktigt

Högkontextkommunikation (ton,
actio, tid och plats tenderar vara
viktigare än innehållet i det som
kommuniceras)

Lågkontextkommunikation
(budskapet är viktigare än hur,
var och när det levereras)

Relationen är viktigare än
uppgiften

Uppgiften är viktigare än
relationen

Den tredje nationalkulturella dimensionen, kvinnlighet respektive manlighet handlar om hur

mycket de gamla könsnormerna fortfarande betyder i landet. Hofstede definierar det såhär:

Maskulinitet präglar samhällen i vilka de sociala könsrollerna är tydligt åtskilda;
män förutsätts vara självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell framgång;
kvinnor förutsätts vara mer anspråkslösa, ömma eller mjuka och engagerade av
livets kvalitet. (ibid. 106)

Ett maskulint land tenderar att hantera konflikter och problem offensivt och är ofta mer

resultatorienterat än feminina länder. Ett feminint land däremot föredrar att förhandla framför

att strida och människor från dessa länder har ofta fått en mer jämlik uppfostran där alla

människor är inriktade på livskvalitet (ibid.).

Hofstede har kategoriserat ett stort antal länder, däribland Sverige och Västtyskland. I ett

forskningsprojekt bland anställda på IBM i olika länder har svaren på olika frågor

sammanställts i förhållande till vilken position de arbetar. Sverige tilldelas 5 poäng i MAS
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(maskulinitetsindex) och kommer därmed längst ner på skalan av de 53 länder Hofstede

undersöker. Västtyskland slutar på 66 poäng vilket innebär en delad nionde plats med

Storbritannien. Landet som hamnar högst upp på MAS är Japan med 95 poäng (ibid.). Det här

innebär att vi vet att Sverige generellt sett föredrar att lösa konflikter genom förhandling och

medling medan Tyskland (Västtyskland i undersökningen) lutar mer åt strid.

Fig. 3 Komprimerad version av ”Avgörande skillnader mellan feminina och maskulina samhällen 1” (Hofstede

1991).

Feminina Maskulina
Människor och varma relationer
är viktiga

Pengar och saker är viktiga

Man arbetar för att leva Man lever för att arbeta
Konflikter löses med kom-
promisser och förhandlingar

Konflikter löses genom att man
strider tills en part vinner

Chefer använder sig av sin intuition
och eftersträvar samstämmighet

Chefer förväntas vara beslutsamma
och självhävdande

Den sista nationalkulturella dimensionen är osäkerhetsundvikande, vilket kan definieras som i

vilken grad landet undviker att hamna i situationer där resultatet inte är förutbestämt (ibid.).

Med andra ord handlar osäkerhetsundvikandet om förmågan och bekvämligheten i att hantera

okända eller oväntade situationer.

I ett land med stort osäkerhetsundvikande finns ett enormt behov av lagar och regler. Lagarna

grundas ofta på psykologi snarare än logik och finns ibland till bara för att inge en känsla av

kontroll. I de här miljöerna lämnas inget åt slumpen och tider är till för att hållas. Människor

som lever med ett stort osäkerhetsundvikande vill gärna arbeta hårt och alltid vara upptagna

(ibid.).

I motsatsens land, ett land med svagt osäkerhetsundvikande, finns det däremot nästan en

rädsla för formella regler. Regler skapas när det är absolut ofrånkomligt och inte annars. I de

här länderna tenderar oskrivna regler dock finnas och följas med mer precision än de stiftade

reglerna i ett samhälle med stort osäkerhetsundvikande. Människorna i samhällen med svagt

osäkerhetsundvikande har en låg ängslighetsnivå och oroar sig alltså inte i onödan. Anställda

har inget emot att ta i på arbetet när det väl gäller, men trivs också bra med att ta det lugnt

(ibid.).



Södertörns högskola
Institutionen för kommunikation, it och media
C-uppsats i Retorik
Malin Johansson

10

Även ett osäkerhetsundvikandeindex, OUI, har tagits fram med hjälp av svaren från IBM-

forskningsprojektet. Västtyskland med sina 65 poäng kommer på 29:e plats och Sveriges 29

poäng räcker till 49:e plats. Mest rädsla för nya och okända situationer har enligt Hofstedes

undersökning Grekland med 112 poäng (ibid.).

Hofstede har som jag tidigare nämnt, använts flitigt i forskningssammanhang men har även

blivit kritiserad. I en uppsats om skillnader i ledarskap mellan Tyskland och Sverige (Sladana

Mijatovic & Bachir Daoud 2005) tas ett par aspekter upp. Hofstedes empiriska material är

insamlat under lång tid vilket han inte tar hänsyn till i sitt resultat. Han utgår från att kulturer

är stabila över tiden, och även om Mijatovic och Daoud håller med om att kulturer förändras

långsamt så förändras de dock under årens lopp. Hofstede har även fått kritik för sin

metodologi, eftersom ett fråge- och attitydsformulär inte anses vara vetenskapligt nog.

Mijatovic och Daoud har hämtat kritiken från Sjögren & Janson 1992 och från Nicholson &

Stepina 1998.

3.1.1 Tyskland
Att berätta hur en tysk person fungerar är naturligtvis svårt, men Edward T Hall och Mildred

Reed Hall har gjort ett försök i sin bok Understanding cultural differences (1989). I boken

studeras hur kulturskillnader påverkar affärsrelationer. Jag har plockat ut några delar som rör

innehållet i min uppsats.

Hall & Hall presenterar Tyskland som en kultur där beslutsprocessen är omfattande. Det är

viktigt att hålla överenskomna tidsgränser och dessa brukar ofta vara långa eftersom en tysk

vill ha mycket tid på sig. Det finns ett stort intresse för detaljer och allt måste vara

genomarbetat innan processen är färdig. Mycket information eftersträvas, både till och från en

tysk. När ett beslut väl är fattat är det generellt sett svårt att rycka upp det och förändra (Hall

& Hall 1990).

Tyska företag tenderar att hellre satsa på långsiktiga resultat och planerar framåt istället för att

sträva efter avkastning direkt. På arbetet såväl som i privatlivet är titlar och formalitet en
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självklarhet. I kommunikationssammanhang tar det enligt Hall & Hall ofta en stund innan

poängen kommer och det är så det alltid har varit (ibid.).

Dr. Sonja Hedman är medlem i SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and

Research) och arbetar dagligen med kurser i interkulturell kommunikation. I opublicerat

material bekräftar hon ovanstående detaljer kring tyska affärsmän och menar även att tyskar

har en hierarkisk syn på ledarskap och chefskap. Möten på arbetsplatser är sällan till för att

diskutera utan är tillfällen när chefen informerar om beslut som redan fattats (2009).

Tyskar kommunicerar ofta rakare och mer öppet än svenskar, enligt Hedman. Ärlighet är

viktigare än att ha trevligt och det är inte ofta en tysk man använder sig av humor på jobbet

eftersom det anses vara oprofessionellt (2009).

3.1.2 Sverige
John Mole har under många år forskat i kultur och ekonomi, vilket resulterat i en bok som

heter Mind your manners. Managing business cultures in the new global Europe (2003).

Boken tar upp en specifikation av bland annat Sveriges kultur.

Enligt Mole är det mest slående med den svenska kulturen att konflikter undviks och

konsensus alltid eftersträvas.  Precis som i det tyska samhället tar beslutsprocessen tid och det

beror på att svenskar vill åt det perfekta och därför inte ger sig förrän de kommer dit (2003).

Boken handlar om ledarskap och fokuserar på att det svenska ledarskapet skiljer sig från

resten av världens eftersom en chef snarare ser sig som en coach. Det är absolut självklart att

medarbetare kan diskutera och ifrågasätta chefen eftersom det anses stärka både

medarbetaren, chefen och resultatet av arbetet. När en svensk kommer med problem till sin

chef, förväntas inte chefen ha lösningen eftersom det är de enskilda arbetarna som sitter på

den mesta kunskapen (ibid., jmf även Hedman 2009).

En svensk förhandlare använder sig till stor del av personlig övertygelse, men har redan från

tidig ålder lärt sig att självbehärskning är viktigt och använder därför också en stor del

faktabaserade argument (Mole 2003.).
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Till skillnad från Tyskland övergår svenskar till förnamn redan vid första mötet och använder

sällan eller aldrig titlar oavsett ålder, kön eller status (ibid.).

3.2 Strategier för interkulturell kommunikation
Ron Scollon och Suzanne Wong Scollon skriver i sin bok Intercultural communication (1995)

om problem som kan uppstå i kommunikation över gränser. De menar att hemligheten bakom

en lyckad kommunikation är att förstå motparten. “Successful discourse depends on knowing

what your discourse partner is talking about and making sure your discourse partner knows

what you are talking about.” (ibid. 86).

En förutsättning för att lyckas med detta är att känna till huruvida motparten använder sig av

en induktiv retorisk strategi eller en deduktiv retorisk strategi. En induktiv retorisk strategi

innebär att argumenten presenteras först och inte förrän motparten har tyckts förstå

problematiken kommer lösningen, alltså tesen. Strategin används främst i situationer när man

tror att motparten inte kommer att hålla med om tesen (ibid.). Ett exempel på en induktiv

retorisk strategi är: ”Because A, and because B, and because C, therefor D” (ibid.86). Den

deduktiva retoriska strategin går föga förvånande ut på motsatsen, nämligen att tesen

presenteras först och därefter kommer argumenten. Tidigare menades det att den induktiva

strategin var typisk för det asiatiska samhället medan den deduktiva var västerländsk.

Eftersom det deduktiva mönstret vanligen hittas i vardagskommunikation har det med stor

sannolikhet spridit sig från den västerländska kulturen till den övriga världen. Idag är forskare

överens om att både den induktiva och den deduktiva strategin används överallt (ibid.).

3.3 Förtroende
Jenai Wu och David Laws publicerade en artikel i Negotiation Journal i oktober 2003. ”Trust

and Other-Anxiety in Negotiations: Dynamics Across Boundaries of Self and Culture”.

Artikeln tar upp svårigheten i att göra studier av kulturella skillnader eftersom det alltid finns

individuella skillnader som spelar in och riskerar att förvränga resultatet. Det Wu och Laws

koncentrerar sin artikel kring är dock förtroendeskapande strategier. Hur viktigt är det

egentligen med förtroende och hur kan man arbeta med det?
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[-] First, it involves treating as a characteristic of relationships (and therefore
of process), rather then individuals, groups, or organizations (and therefore of
traits). This does not mean that individuals, groups, and organizations are not
involved in the story. But their influence is felt through perceptions and
actions that are interpreted, and acquire force in the context of relationships. In
stead of asking, “Can I trust Bob?” the relevant question becomes, “Can Bob
and I construct a relationship in which trust is possible?” (Wu & Laws
2003:331)

Resultatet i undersökningen som Wu och Laws gjorde stödjer deras hypotes att sådant som

skapar förtroende ligger utanför själva människan eller gruppen. Det handlar om till exempel

relationen eller sättet att kommunicera. Genom att vara självmedveten och intresserad ökar

möjligheten att skapa en god relation som innefattar förtroende (ibid.).

Medvetenheten som Wu och Laws berör är även Mats Landqvist inne på i sin

doktorsavhandling Förhandlares kommunikativa kompetens (2006). Han menar att genom att

vara medveten om vilka konnotationer enstaka ord medför när det översätts från ett språk till

ett annat kan missförstånd och låsningar undvikas. Ett ord har ofta starka konnotationer i

modersmålet, men när ordet översätts till ett annat språk följer inte konnotationen per

automatik med. Det här kan innebära problem när parter förhandlar på ett tredje språk utan att

vara medvetna om problematiken med konnotationer (ibid.).

3.4 Förhandlingens faser
En forskare från Företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet vid namn Pervez N.

Ghauri skrev 1982 ett paper om hur en förhandling egentligen går till. I modellen nedan finns

huvudtanken med hur en förhandlingsprocess ser ut.
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Fig. 4 A model for international business negotiations (Ghauri 1982).

Ghauri menar att det finns tre avgörande faser och den första som spelar in är objectives och

background factors. Faserna handlar om förhandlingens syften och mål samt bakgrund såsom

kultur och förhandlarnas erfarenhet och kunskap.

Objectives & background factors primarily exists at the beginning of the
relationship and include partly common, conflicting and complementary
objectives and partly, environment (social, cultural and political), market
structure, third parties and negotiators as background factors. (ibid. s.2)

Den andra fasen som består av process och atmosphere är den mest dynamiska av de tre.

Processen innehåller i regel minst fem steg: Det första erbjudandet, Den informella

förhandlingen även kallad förförhandling, Det sista erbjudandet, Planering av strategin och till

sist Den formella förhandlingen.

I varje process spelar tid, kontakt, problem och den mest framstående bakgrundsfaktorn in.

Dynamiken skapas genom att olika personer är villiga att lägga olika lång tid på respektive

steg i förhandlingen etc. (ibid.). “That how much time each stage takes, which issues are

discussed in different stages, which contacts are made, and which of the background factors

affect any particular stage.” (ibid:3). Exempelvis anser många västerländska affärsmän att tid

är pengar, medan asiatiska affärsmän menar att tid bygger goda relationer.

Objectives
- common
- conflicting
- complementary

Background
factors
- enviroment
- market structure
- third parties
- negotiators

Process
- first offer
- informal negotiation
- final offer
- strategy formulation
- formal negotiation

Atmosphere
- cooperation/conflict
- distance
- power/dependence
- expectations

Outcome
- agreement
- no agreement
- clarity



Södertörns högskola
Institutionen för kommunikation, it och media
C-uppsats i Retorik
Malin Johansson

15

Processen och atmosfären ligger nära varandra och atmosfären är ofta den tydligaste

förklaringen för övergången från ett steg till ett annat. Den utmärks av konflikt/samarbete,

avstånd, makt/beroende och förväntningar (ibid.).

Ghauri skriver att ” There must be both common interests and issues of conflict. Without

common interests there is nothing to negotiate for, without conflicting nothing to negotiate

about” (1982:4), vilket tydligt beskriver relationen mellan konflikt och samarbete.

När det gäller avstånd finns det två aspekter, det ena handlar om fysiskt avstånd och det andra

om huruvida parterna har förmågan att förstå varandra fullt ut. Det är viktigt att förstå både

den andres behov och den andres möjligheter. Det fysiska avståndet påverkar eftersom

parterna vid stora avstånd inte kan mötas särskilt ofta, lära känna varandra och successivt

lägga fram sina erbjudanden. I de fallen finns ofta ett större behov av att agera snabbt (ibid.),

vilket i sin tur kan påverka hela processen.

Makt och beroende bestäms av varandra och enligt Ghauri har förhandlingen som mål att

skapa enhällighet och jämlikhet (ibid.). Jämlikhet är alltså något som alla förhandlare bör

arbeta för att uppnå. I de fall där den ena parten har en maktposition medan den andra parten

är i beroendeställning, blir utgången av förhandlingen sällan ömsesidigt lyckad.

Ghauri skriver om två sorters förväntningar, långsiktiga och kortsiktiga. Den långsiktiga

gäller möjligheten att skapa goda relationer för framtida samarbeten. Ju starkare de

långsiktiga förväntningarna är i en förhandling, desto mer benägen blir förhandlaren att enas i

den pågående frågan. Den kortsiktiga förväntningen handlar om huruvida den pågående

frågan ska lösas eller inte. Det är mindre fokus på framtid och fortsatt samarbete, vilket kan

tyckas vara negativt, men utan den kortsiktiga förväntningen kommer ingen fråga att lösas

(ibid.).

Förhandlingens tredje fas kallas för outcome och handlar helt enkelt om vilket resultat

förhandlingen mynnar ut i. Här avgörs om det blir en överenskommelse eller om det inte blir

någon. Ett annat resultat kan vara klarhet, att de båda parterna fått större insyn och förståelse

för varandras arbeten (ibid.).



Södertörns högskola
Institutionen för kommunikation, it och media
C-uppsats i Retorik
Malin Johansson

16

3.5 Förhandlingsstilar
Roger Dawson gav 1996 ut en bok som heter Lär dig förhandla med framgång. I boken går

han igenom olika moment som är bra att tänka på inför, under och efter en förhandling för att

nå bästa möjliga resultat. Delen som handlar om vad som ska tänkas på inför en förhandling

tar bland annat upp personlighetsstilar. Dawson har definierat fyra olika sorter, Analytisk,

Pragmatisk, Älskvärd och Extrovert. De olika typerna bör bemötas och behandlas på olika

sätt, och så snart man lärt sig vad varje stil föredrar kan man bli en bra förhandlare.

Varje personlighetsstil matchas sen ihop med en förhandlartyp, Regelutövaren, Slagskämpen

Fredsmäklaren och Scoutledaren. Utöver de här fyra förhandlartyperna finns en femte och det

är den ultimata förhandlaren, nämligen Maktförhandlaren. Maktförhandlaren lär sig att se och

gå utanför personlighetsstilarna för att nå bra resultat. Dawson menar att det är svårt att

fokusera på sakfrågor om man bryr sig mer om personen (ibid.).

Regelutövaren är en person som är mån om att regler följs. Han tänker att om själva skeendet

i förhandlingen går rätt till, så kommer sakfrågorna att lösa sig av sig självt. Han håller sig på

avstånd från motparten och visar få känslor under förhandlingens gång. Regelutövaren har en

låg självsäkerhet och styrs inte alls av sina känslor (ibid.).

Slagskämpen har en hög självsäkerhet och styrs till liten del av känslor. Hon använder ofta sin

charm och ett stort mått med humor för att avväpna motståndaren och få igenom sina krav.

Hon ger sig inte, är målfokuserad och anser att tid är pengar. Slagskämpen upprepar ofta sitt

krav om och om igen för att få motståndaren att kapitulera. Hon är hård, dominant och envis

(ibid.).

Fredsmäklaren är som han låter – mån om att komma överens. Han släpper hellre på sina egna

krav än att trampa motparten på tårna. Att bygga goda relationer för framtiden är viktigare än

att vinna just den här förhandlingen. Han är mjuk och lugn, har en låg självkänsla och styrs

mycket av känslor (ibid.).

Scoutledaren är en person som har hög självkänsla och hög känslostyrning. Hennes mål med

förhandlingen är att påverka motparten och att väcka nyfikenhet och intresse. Hon
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argumenterar gärna för argumentationens skull och tycker mycket om åsiktsutbyte. Hennes

strategi är ofta att entusiasmera den andre så mycket att inga egentliga argument behövs

(ibid.).

Maktförhandlaren har ett enda mål och det är att båda parter ska känna sig nöjda efter

förhandlingens slut. Den här personen har en förmåga att vara mjuk mot människor men hård

mot problem. Maktförhandlaren ser bort från personlighetstyperna och försöker även bortse

från krav som läggs fram och letar istället reda på de egentliga behoven (ibid.).

Fig. 5 Egenskaper för de olika förhandlingsstilarna (Dawson 1996).
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4 Material och metod
För att få svar på mina frågeställningar har jag analyserat en längre mejlkorrespondens

mellan en svensk och en tysk chef på Volkswagen. Mejlen innefattar en skriftlig förhandling

på engelska, ett språk som ingen av deltagarna har som modersmål.

4.1 Material
Min utgångspunkt var redan från början att jag ville analysera internkommunikation på ett

multinationellt företag. Jag ville att kommunikationen skulle ske på ett språk som inte var

representanternas förstaspråk och jag ville att kommunikationen skulle beröra någon sorts

förhandling. Tyvärr är det svårt att få tag i sådant material med tanke på sekretessen. Det

material jag nu har fått tag i består av sexton mejl skickade mellan en svensk och tre tyskar.

Två av tyskarna har en perifer roll, och därför har jag valt att inte fokusera på dem. De två

mejl jag har uteslutit ur analysen nämns här av anledningen att de tillför information i själva

korrespondensen. De är dock inte intressanta ur analysperspektiv, eftersom jag valt att

fokusera på förhandling och kultur och dessa två inte för förhandlingen framåt. Kvar blir då

fjorton mejl varav sju skrivits av den tyske deltagaren Sch och resterande sju av den svenske

deltagaren Joh. Det hade varit intressant att sitta med under en muntlig förhandling mellan

samma parter och se om det skulle bli skillnader i resultatet, men det får lämnas till framtida

forskning.

4.1.1 Beskrivning av materialet
I mejlkorrespondensen, som sker på engelska, behandlas ett ekonomiskt problem. Sch är chef

på Volkswagen Finanzdienstleistungen AG i Tyskland (finansavdelningen) och Joh är

kreditchef på Volkswagen Finans Sverige AB. De sitter alltså på likartade positioner och har

därmed samma möjlighet till maktutövande.

Svenska Volkswagen gjorde under 2008 ett köp av ett större bolag, här kallat A. För att

finansiera köpet lånade Volkswagen Finans ut pengar. Enligt både tysk och svensk lag får ett

finansbolag låna ut pengar till olika kunder, men måste hålla sig inom ett visst maxbelopp.

Beloppet beror på finansbolagets eget kapital. När ett finansbolag hamnar nära maxbeloppet
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kallas det Large Exposure på engelska. Det är ett begrepp som återkommer på många ställen i

mejlen.

Vid köpet av A hamnade Volkswagen Finans Sverige AB nära maxbeloppet. Även A har

krediter och lån och dessa måste tas över av de nya ägarna. Eftersom Volkswagen Finans

Sverige AB redan ligger nära maxbeloppet hoppas man nu att Volkswagen

Finanzdienstleistungen AG i Tyskland ska kunna ta över A:s lån.

Sch – Chef på Volkswagen Finanzdienstleistungen AG i Tyskland. Avdelningen har hand om

Large Exposure.

Joh – Kreditchef på Volkswagen Finans Sverige AB och är därmed ansvarig för Large

Exposure och stora utlåningar.

4.2 Metod
Här kommer jag att presentera de olika analysmetoderna som har lett mig fram till mitt

resultat.

4.2.1 Stilanalys och strukturell analys
Jag har valt att göra en stilanalys enligt Hellspongs Metoder för bruktextanalys (2001) för att

få fram språkliga drag som kan förklara kulturella skillnader. Jag har valt ut frågor för att

finna svar på mina frågor och har därför tittat på tyngd, koncentration, konkretion, exakthet,

formaltet, objektivitet, engagemang, kontextbundenhet samt vilka spår avsändarens mentalitet

som syns i stilen. Jag har även gjort en strukturell analys, med fokus på språkhandlingar,

attityder och sociala strategier (ibid.).

4.2.2 Analys av förhandlingsstilar
För att kunna svara på fråga nummer 2 har det också krävts en genomgång av aktörernas

förhandlingsstilar. Hur beter sig Sch och Joh? Vilka är deras strategier och förhoppningar med

förhandlingen? Jag har använt mig av Dawsons Lär dig förhandla med framgång (1996) och

betat av punkt för punkt i mitt sökande efter vilken förhandlingsstil Sch respektive Joh har.
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För att ta reda på förhandlingsstilarna har jag försökt definiera de båda personlighetsstilarna

och förhandlingsstilarna. Det var möjligt genom att utläsa deras mål i förhandlingen samt

genom att titta på hur de agerar kring relationsskapande. Övriga aspekter som jag har

undersökt är vilken förhandlingsstil de präglas av, vilka brister de har samt vilka metoder de

använder sig av.

4.2.3 Analys av de kulturella skillnaderna mellan Tyskland och Sverige
Här har jag dragit slutsatser utifrån stilanalysen, den strukturella analysen och

förhandlingsanalysen. Genom att jämföra mina slutsatser med Hall & Hall (1989), Mole

(2003) och Hedman (2009) har jag kommit fram till hur kulturella skillnader och likheter

påverkat kommunikationen.

Ett problem med interkulturella undersökningar är att det aldrig med säkerhet går att avgöra

vad som sker på ett kulturellt plan och vad som snarare handlar om individspecifika drag.

Men som Hall & Hall säger: ”Even though culture is experienced personally, it is nonetheless

a shared system.” (1989:förordet, jmf även Wu & Laws 2003). Med deras tanke i bakhuvudet

har jag genomfört den här studien. Det är ett problem som varken behöver, eller får, stoppa

oss från att göra kulturella undersökningar, men det är viktigt att vara medveten om att

problemet finns.

4.3 Material- och metodreflektion
Materialet som jag har undersökt är en liten del ur en längre förhandling. Hela

korrespondensen pågick mellan mars och december 2008 och är således alldeles för

omfattande för min undersökning. När jag läste den långa korrespondensen fastnade jag för de

sexton mejlen mellan Sch och Joh eftersom jag efter en läsning upplevde att det fanns

konflikter och problem i dem. Övriga nio personer som var inblandade har jag lämnat utanför

analysen eftersom de inte visade lika tydliga tecken på kulturella skillnader.

Jag inser att mina metodval kan innebära vissa problem eftersom de har en svensk värdegrund

och lutar sig mot svenska normer i språket. Detta gäller framför allt stilanalysen och den

strukturella analysen, men jag har ändå valt att använda dem eftersom jag behöver ett verktyg
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för att hitta språkliga drag som tyder på kulturella skillnader. Mina resultat kommer inte

grunda sig i vem som har ”det tydligaste” eller ”bästa” språket, utan helt enkelt bara försöka

klarlägga vilka skillnader som finns.

Förhandlingsanalysens svaghet är att den är oprövad. I tidigare forskning har det inte gjorts

studier i skriftlig förhandling vilket har försvårat valet av analysmetod, men jag anser ändå att

resultaten har varit talande och att metoden därför är värd att användas igen. En styrka är att

den är lätt att genomföra eftersom Dawsons bok används i stor utsträckning, och därmed är

verklighetsanknuten.

Analysen av de kulturella skillnaderna har grundat sig i en jämförande studie och en stor del

av de problem som finns har jag redan nämnt under rubriken Metod. Analysmetoden hjälper

dock till att få fram kulturella drag hos individer vilket har varit oerhört givande för

uppsatsen.
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5 Analys
I det här avsnittet har jag valt att ge belägg för mina kommande resultat genom att visa vad

det är jag har analyserat. Jag beskriver stilanalysen och den strukturella analysen eftersom

de delarna inte är lika tydliga i resultatdelen som i övriga analyser. Jag har redovisat mina

analyser genom att gå igenom ett mejl i taget, men på de ställen där enstaka mejl inte tillför

något har jag valt att hoppa över just dem. En kort beskrivning av vad jag har tittat på finns

under respektive underrubrik. Jag vill också poängtera att det latinska ordet ”[sic!]” finns

med i citaten från mejlen och är något jag själv lagt till för att visa att ”felen” i citaten inte är

mina, utan kommer direkt från källan.

5.1 Stilanalys av Sch
Tung eller lätt

Här har jag tittat på meningslängd och ordval. Eftersom antalet rekommenderade ord i en

mening skiljer sig mellan olika kontexter, har jag själv valt att definiera meningar med fler än

14 ord som långa och meningar över 21 ord som överlånga.

Mejl 2: Mejlet består av en enda mening samt avslutningsfras. Meningen innehåller hela 23

ord och kan därför räknas som överlång. Ytterligare en sak som påverkar den tunga stilen är

ordval och stavfel. Bokstäverna som bildar ordet ”whit” ska i kontexten tolkas som with.

Mejl 4: Även det här mejlet består av en mening plus avslutningsfras. Meningen innehåller

hela 42 ord och är därför överlång. Mejlet är dock lätt att förstå trots att det består av en

överlång mening. Orden är inte alltid konkreta, men det finns ändå ett flyt i texten. De

fackorienterade orden ”credit application”, “finalised” och “guarantee request” påverkar att

det blir en tung stil.

Mejl 6: Det här mejlet präglas av en lätt stil. Det består av två meningar och respektive

mening består av sju ord och definieras därför som korta meningar.

Mejl 9: Det här är det första mejlet från Sch som innehåller mer än två rader. Det börjar med

en mening bestående av 41 ord, och därmed finns även här överlånga meningar. Efter den
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första meningen kommer en sats bestående av nio ord som avslutas med ett kolon. Från början

till slut innehåller hela meningen 81 ord, men är uppdelad i tre rubriker, dock utan tydliga

avslut. Respektive rubrik innehåller 6, 10 och 65 ord. Min slutsats här är att Sch använder

långa meningar men att det inte riktigt går att bestämma exakt hur långa eller korta

meningarna är eftersom de inte har en tydlig uppdelning. Det finns en hel del komplicerade

ord och fraser som bara kan förstås av fackmän, exempelvis ”Request about guarantee of

Bank GmbH och [-] your section 13 b GBA part.” Utan dessa fackord skulle det dock

möjligen bli ännu svårare för mottagaren, Joh, att koda budskapet eftersom de båda befinner

sig i samma kontext och grupp. Det som motsäger att texten är tung är att den är luftigt

uppbyggd med rubriker och därmed är lätt att värdera med blicken. Min slutsats blir ändå att

den kategoriseras som tung.

Mejl 11: Det här är ett långt och komprimerat mejl. Det jag kan konstatera av det här är att

Sch återigen använder långa meningar och att han vill ut med mycket information på samma

gång. På flera ställen i texten markerar Sch vissa meningar genom fetstil, vilket gör att jag

tolkar budskapet som extra viktigt. Stilen definieras även här som tung.

Mejl 13: Mejlet har en tung stil. Sch fortsätter som i tidigare mejl och använder långa

meningar, ibland överlånga. Jag tycker dock fortfarande att det är acceptabelt med tanke med

punktformen. Samma fackord som tidigare i lagom komplicerad form.

Mejl 15: Även det sista mejlet innehåller överlånga meningar och har en tung stil. Endast den

sista meningen, ”Please assess this hint” är en kort mening och kan förklaras med att det är en

uppmaning. Den näst sista meningen är ett tydligt exempel på en lång, något komplicerad

mening. ”In case it is for you acceptable to get the guarantee only for A we got the hint that

the maturity of the guarantee should maybe four years because your credit would have a

longest maturity of three years, so that later as on January 1st. 2009 granted credits would

maybe not part of the guarantee until 2011.”
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Koncentrerad eller yvig

Här har jag undersökt huruvida orden i mejlen tillför något eller om de finns med som

överflödiga utsmyckningar.

Mejl 2: Stilen är koncentrerad, eftersom alla ord tillför budskapet något. Det ord som

eventuellt skulle kunna vara överflödigt är ”maybe” i meningen ”[-] how do you want to go

on with your credit applications and maybe necessary solutions [-]”, men min tolkning är att

det är ett tyskt sätt att använda engelska och att det därför inte handlar om stil. Oavsett hur det

är, så är det en liten del som ändå inte påverkar min bild av att mejlet är koncentrerat.

Mejl 4: Stilen är koncentrerad och det grundar jag främst på att Sch är rakt på sak och att

ingen onödig eller överflödig information lämnas. Han uttrycker exakt det som behövs för att

förståelse ska nås men inget mer.

Mejl 6: Stilen är både koncentrerad och yvig. Den första meningen är koncentrerad, ”Your

soon response is needed.”, medan den andra är mer yvig, ”Thank you for your understanding

and support.”. Mejlet uppmanar tydligt till handling, vilket stärker känslan att det har en

koncentrerad stil.

Mejl 9: Stilen är koncentrerad och uppställd i punktform, vilket helt tar bort det yviga. I

början av mejlet finns en mening som lämnar sammanfattande information om det som har

hänt tidigare. Därefter kommer en uppradning av frågor som Sch vill ha svar på. Frågorna är

koncisa och direkta. ”-> is the request also valid?”.

Mejl 11: Stilen är koncentrerad och uppställd i punktform även här. Sch är rakt på sak och

hans text ger en bild av att han är aningens stressad och vill ha svar fort. Mitt antagande

bygger jag på att han delvis upprepar samma frågor som i föregående mejl och dessutom

avslutar med fetstil. ”Your soon response is really needed and helpful [-]”.

Mejl 13: Stilen är koncentrerad men mer yvig än tidigare. Det börjar anas en uppgivenhet hos

Sch. Fyra av punkterna i mejlet är identiska med dem som skickades från Sch till Joh i mejl

nummer 11. Upprepningen bidrar till yvighet, men jag tolkar ändå informationen som
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koncentrerad eftersom varje ord innehåller information och tillför något.

Mejl 15: Stilen är inte helt koncentrerad men inte heller helt yvig. Den innehåller relativt

koncis information samtidigt som det finns fler drag av utfyllnader i det här mejlet. ”[-] once

again as pointed out in our calling this morning [-]” hade inte behövts. Själva tyngden i

meningen kommer efteråt när Sch meddelar att de inte kan ge garantin.

Konkret eller abstrakt

Här har jag undersökt om mejlen innehåller konkret information eller om ord och budskap är

abstrakta och därmed svårare att förstå.

Här har jag kommit fram till att alla mejl är lika konkreta och av samma anledningar. Det

specifika står i centrum för alla mejl. Värt att notera är att tre av mejlen, 9,11,13, innehåller

identisk information. Frågor ställs i punktform och det är exakt samma frågor. I flera av

mejlen använder Sch specifika exempel viket ökar konkretionen.

Exakt eller vag

Jag har undersökt hur exakt information mejlen innehåller. Är det lätt eller svårt för de

inblandade att förstå?

Mejl 2: Jag upplever att stilen är både exakt och vag, eftersom den berör en precis fråga och

gör det på ett sätt som inte är svårt att förstå för de inblandade. Det som bidrar till det vaga är

att det är lite luddigt kring uttrycket ”maybe necessary solutions”. Där finns ingen vidare

specifikation och inte heller någon fingervisning om vart information ska kunna finnas.

Mejl 4: Även här är stilen exakt, eftersom den berör en precis fråga och gör det på ett sätt som

inte är svårt att förstå för de inblandade.

Mejl 6: Jag uppfattar stilen som exakt, eftersom den svarar på föregående mejl. ”Your soon

response is needed. Thank you for your understanding and support.”. Innehållet i sig är dock

inte helt tydligt eftersom det egentligen inte finns något att tacka för. Här återspeglas dock en

bit av den tyska kulturen.
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Mejl 9: Texten är relativt exakt i sina formuleringar men ändå vag. På vissa ställen uttrycker

sig Sch med en oklar engelska vilket gör framställningen vag. Ett exempel är ”->in which

sizes and whole size it would be needed?”.

Mejl 11: Mejlet är exakt. Sch hänvisar till tidigare mejl och till ett möte. Frågorna han ställer

är också exakta och väl detaljerade. ” Guarantee secures the credits by A which are relevant

within the VW Group Large Exposure according to sections 13 b German Banking act (it is

relevant to avoid a double calculation within the Group exposure about section 13 b German

Banking act)”.

Mejl 13: Texten är exakt förutom vid ett ställe där Sch pratar om ”[-] necessary additional

topics[-]”. Den meningen kan tolkas på olika sätt, men i övrigt är texten exakt på samma sätt

som mejl nummer 9 och 11.

Mejl 15: Texten är exakt. Inga oklarheter finns och siffror är utskrivna.

Formell eller informell

Här har jag undersökt om stilen är formell eller informell, om det känns stelt eller om fackord

tar över och hur det i så fall påverkar förståelsen. Jag har också tittat på om det är

övergripande skriftspråk eller talspråk.

Mejl 2 och 4: En relativt formell stil. Fackord återkommer, såsom ”credit applications” och

”Swedish Large Exposure”. Tonen känns dock inte stel, utan naturlig i sin kontext.

Mejl 6: Mejlet har en formell stil som lutar mot det informella. Det är rakt på sak men mer

vardagligt än det förra mejlet. ”Thank you for your understanding and support.”

Mejl 9 och 11: En formell stil med relativt särpräglat skriftspråk. Meningsbyggnaden är

ibland lite otydlig och kan tolkas som fast och invecklad. Samma fackord som i tidigare mejl

återkommer här. Substantiverade mejl i form av ”as phoned today and pointed out in our

mails [-]” etc. finns på flera ställen i mejl 9. De tillför inte mycket mer till stilen än att de

håller det byråkratiska och formella om ryggen. Mejl 11 innehåller en del bisatser utan tydliga
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bisatsmarkörer vilket påverkar den invecklade meningsbyggnaden.

Mejl 13 och 15: Mejlet har en formell stil med flera skriftspråksmarkörer. Meningsbyggnaden

är okomplicerad men följer samma mönster som i tidigare mejl. Trots det okomplicerade

menar jag att texten har en mer formell än informell stil, vilket bland annat beror på tonen,

tilltalet och fackorden.

Subjektiv eller objektiv

Jag har tittat på om skribenten framkommer som ett jag och hur tilltalet ser ut.

Mejl 2: Författaren framkommer som ett jag, men språket framstår trots det som offentligt.

Vad det gäller grupptillhörighet upplever jag att avsändaren, Sch, explicit placerar

mottagaren, Joh, i en grupp som även han själv tillhör genom att prata om ”the Swedish Large

Exposure” etc. Stilen blir subjektiv genom det direkta tilltalet.

Mejl 4: Även här är språket offentligt trots att författaren framkommer som ett slags jag.

Stilen blir subjektiv genom det direkta tilltalet. Sch använder en antydan till grupptillhörighet

genom att prata om ”us” vid flera tillfällen och ”[-] because the whole credit application of the

Group [-]”. Han är inte ensam om sin ståndpunkt, vilket han trycker på.

Mejl 6: Författaren framkommer endast indirekt när han påstår att Joh:s svar är behövt. Där

tolkar jag det som att det är just Sch som behöver svaret. Värderingar, i form av ”needed”,

”understanding” och ”support” tar stor plats i mejlet. Jag upplever också att Sch här försöker

påverka Joh till snabbare agerande genom att skapa en vi-känsla. Det sker när Sch visar att

Joh är viktig och när han tackar Joh och visar att han ser alla uppoffringar som Joh gör och

har gjort.  Stilen är subjektiv, med inslag av objektivitet.

Mejl 9: Det här mejlet känns mer objektivt än de tidigare. Visserligen framkommer författaren

som ett tydligt jag och vissa värderingar finns, ”Thank you for your soon response”, men

objektiviteten dominerar ändå.
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Distanserad eller engagerad

Jag har undersökt om det finns många och betydelsebärande känsloyttringar eller värdeord i

mejlen. Jag har även tittat på hur relationsskapanade strategier ter sig.

Mejl 2: Den distanserade stilen är påtaglig. Mejlet är sakligt och helt utan känsloyttringar eller

värdeord.

Mejl 4: Även i det här mejlet är den distanserade stilen påtaglig. Mejlet är sakligt men visar

här spår av stress genom hans uppmaningar. Genom att skriva”[-] the whole credit application

of the Group [-]” blir det tydligt att han vill understryka att många är inblandade och att

mycket står på spel.

Mejl 6: I det här mejlet är stilen inte lika distanserad som tidigare. Det finns större doser av

engagemang i och med talspråkligheten och de relationsskapande språkhandlingarna. ”Your

soon response is needed. Thank you for your understanding and support.”

Mejl 9: Återigen är det mer distanserat. Tydliga markörer för vad mejlet förväntas ge för

resultat finns i form av frågorna under respektive rubrik. Inget särskilt engagemang finns,

förutom känslan mellan raderna att Sch vill ha snabba svar. Den känslan byggs på av

meningen ”Thank you for your soon response” som är nedskriven trots att Sch inte har fått

några svar, och definitivt inte några snabba.

Mejl 11: I slutet av mejlet visas tydligt engagemang, men innan dess finns mycket distans.

Den fetstilta texten är ett tydligt exempel. ”Your soon response is really needed and helpful

[-]”. Tydliga markörer för vad mejlet förväntas ge för resultat finns i form av frågorna under

respektive rubriker.

Mejl 13: Återigen är det mer distanserat, men det finns ändå tydligt engagemang visat. Den

fetstilta texten är ett exempel, ett annat är ”In case you will confirm the following topics we

will get a market vote for [-]”. Det visar ett engagemang och hur viktigt Sch tycker att Joh:s

svar är.
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Mejl 15: Det här mejlet är distanserat, men det visar trots det ett engagemang. Den fetstilta

texten är ett exempel, ett annat är innehållet i den sista meningen. Sch lockar med en förlängd

löptid om Joh svarar fort och accepterar det som föreslås i mejlet. ”In case it is for you

acceptable to get the guarantee only for A we got the hint that the maturity of the guarantee

should maybe four years because your credit would have a longest maturity of three years, so

that later as on January 1st. 2009 granted credits would maybe not part of the guarantee until

2011.”

Vilken roll spelar kontexten?

Jag har funderat över hur kontextbunden informationen och stilen i mejlen är. Eftersom det är

samma kontext rakt igenom alla mejl blir det ett övergripande svar.

Jag har kommit fram till att kontexten är mycket viktig. Det hade varit märkligt att uttrycka

sig så kort och rakt på sak om konversationen hade pågått i en annan kontext. Nu är det tydligt

att en stor del av informationen redan har utbytts och att det är just mejl jag läser. Eftersom

avsändarna vid flera tillfällen hänvisar till föregående mejl och svarar på frågor utan att

introducera läsaren, blir det extra tydligt att stilen är kontextbunden.

Spår av avsändarens mentalitet eller kultur?

Under den här rubriken har jag tagit reda på huruvida det går att utläsa spår av avsändarens

kulturella egenheter genom att titta på stilen.

Mejl 2: Jag känner inte att det här enstaka mejlet ger mig särskilt mycket information om

Sch:s kultur. Det enda jag kan se är att han är effektiv och inte lägger ner onödig tid på att

introducera ämnet igen eller använda sig av artighetsfraser.

Mejl 6: Effektiviteten jag uppfattade i mejl 2 blir tydligare och tydligare. Han vill ha snabba

svar och förväntar sig även att få det av Joh.

Mejl 9: Även här blir bilden av Sch:s effektivitet tydligare. Han känns även noggrann

eftersom han kommer med exakta hänvisningar till vilka paragrafer som ska följas, ”[-] of

your section 13 b GBA part [-]” och ”[-] be aware that further documents and information are
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needed then – as for section 18 [-]”. De exakta hänvisningarna kan vara ett tecken på tyskars

intresse för detaljer (Hall & Hall 1989).

Mejl 11: Längtan efter snabba svar finns tydligt med i alla mejl. Sch upprepar tidigare ställda

frågor och ber implicit om ett snabbare svar. Joh har lovat att komma med svar, men har ännu

inte gjort det vilket Sch påpekar i och med den första meningen, ”Referring to your mail [-]

the meeting [-] was planned for yesterday.” Även om Sch önskar snabbare svar implicit, ser

jag det som en bekräftelse på att tyskar föredrar att kommunicera rakt (Hedman 2009).

5.2 Stilanalys av Joh
Lätt eller tung

Här har jag tittat på meningslängd och ordval. Eftersom antalet ord i en mening skiljer sig

mellan olika kontexter, har jag själv valt att definiera meningar med fler än 14 ord som långa

och meningar över 21 ord som överlånga.

Mejl 3: Mejlet innehåller fem meningar varav de flesta är långa men inte överlånga. Orden i

sig är inte särskilt svårtydda och jag upplever att stilen i mejlet är lätt. ”I have yesterday

talked to B about a factoring solution.”

Mejl 5: Mejlet är kort och innehåller bara en mening på 14 ord. Jag definierar därför stilen

som lätt.

Mejl 7: Mejlet innehåller fem meningar med varierande meningslängd. Många av dem är

dock på gränsen till långa, men eftersom meningsbyggnaden är enkel kategoriserar jag stilen

som lätt. ”We will continue the discussion next week and othing is ready yet.”

Mejl 10: Mejlet innehåller tio meningar. Värt att påminnas om är dock att Joh svarar på ett av

Sch:s mejl genom att klistra in sina svar direkt under Shu:s frågor. Detta gör att det totalt finns

fler meningar och i vissa fall längre meningar på vissa ställen. Huvudsakligen är det långa

meningar på gränsen till överlånga, även om de kan anses vara korta i jämförelse med Sch:s.

Min bedömning är att stilen är halvtung.
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Mejl 12: Även det här mejlet har långa meningar vilka dock består av en okomplicerad

meningsbyggnad. Lätt stil, med inslag av tunghet i och med de långa meningarna. ”Regarding

the bank guarantee you will find in the attached document that all the borrowers in V group in

Sweden will need a bank guarantee.”

Mejl 14: Mejlet består av två meningar med 23 och 9 ord i vardera. Stilen är lätt eftersom

mejlet är så kort.

Mejl 16: Mejlet består av kortare meningar än vanligt hos Joh. Flera av orden är dock långa

och svårtolkade men eftersom det är fackord så förväntas de och förstås de lätt av mottagaren.

Stilen är halvtung. ”In practise thos will mean more administration and the capital

requirement will increase for this guarantee.”

Koncentrerad eller yvig

Här har jag undersökt huruvida orden i mejlen tillför något eller om det finns med

överflödiga utsmyckningar.

Mejl 3: Språket är rakt på sak men upplevs ändå mjukt. ”I hope this is enough information for

you at the moment.” Jag uppfattar mejlet som koncentrerat.

Mejl 5: Det är mejlet är också koncentrerat, vilket är tydligt eftersom det är bara är en enda

mening. ”I will come back to you in the beginning of next week.”

Mejl 7: Även här är språket av koncentrerad stil, utan onödiga tillägg. ”We will continue the

discussion next week and nothing is ready yet.”

Mejl 10: Även här är stilen koncentrerad. Korta kärnfulla svar direkt inklistrade efter de redan

skrivna frågorna gör att ingenting känns onödigt. ”This option is still under investigation. The

next meeting with B is planned for november 26.”

Mejl 12: Språket lutar åt det koncentrerade hållet. Affärerna är det som dominerar och det
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finns varken några artighetsuttryck eller relationsskapande fraser. ”Regarding the bank

guarantee you will find in the attached document that all the borrowers in V group in Sweden

will need a bank guarantee.”

Mejl 14: Joh:s stil är koncentrerad även här. Det enda som kommer fram är ett nekande av

föregående bud (mejl 13) och en förtydning av hur stor summan måste bli. Inget mer.

”Everything is ok in your email except that we will need bankguarantees [sic!] for all

borrowers in the V Group Sweden. The total amount for all bankguarantees [sic!] are [-]

euro.”

 Konkret eller abstrakt

Här har jag undersökt om mejlen innehåller konkret information eller om ord och budskap är

abstrakta och därmed svårare att förstå.

Här har jag kommit fram till att alla mejl är lika konkreta och av samma anledningar. Det

specifika står i centrum för alla mejl och exakta förslag och exempel används. ”I have

yesterday talked to B about a factoring solution.” (mejl 3).

Exakt eller vag

Jag har undersökt hur exakt information mejlen innehåller. Är det lätt eller svårt för de

inblandade att förstå?

Mejl 3: Jag upplever att stilen är exakt. Inget vagt eller luddigt finns synligt. ”They are

positive but first they have to inform their Chairman of the Board and in the beginning of next

week we plan to have a meeting to continue the discussion.”

Mejl 5: Stilen är exakt. Möjligen kan man fundera över tydligheten i ”[-] in the beginning of

next week[-].” Det lämnar flera alternativ öppna, men i övrigt känns det exakt.

Mejl 7: Stilen är exakt, alla inblandade vet vad som menas med respektive uttryck. ”That

means that we have to stay with the limit that we have applied for including B.”
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Mejl 16: Stilen definieras av mig som exakt, trots fackorden. Med tanke på vem mejlet riktar

sig till hade det snarare blivit vagt och luddigt utan fackord och termer.

 Formell eller informell

Här har jag undersök om stilen är formell eller informell, om det känns stelt eller om fackord

tar över och hur det i så fall påverkar förståelsen. Jag har också tittat på om det är

övergripande skriftspråk eller talspråk.

Joh använder sig övergripande av en formell stil. Det finns många fackord och stelhet i den

mån att han inte ger sig. Han kommer med förslag och håller sig sakligt till dem. På ett par

ställen finns drag av en informell ton. I mejl 7 syns det till exempel genom den inledande

ursäkten: ”Im [sic!] sorry for beeing late.”

Subjektiv eller objektiv

Jag har tittat på om skribenten framkommer som ett jag och hur tilltalet ser ut.

Mejl 3: Stilen är objektiv utan att vara stel. Det finns en offentlig ton, vilket bidrar till detta.

Joh framkommer som ett jag eftersom det är ett mejl. Värderingar i form av ”seems difficult”

är utskrivna.

Mejl 5: Stilen i mejlet är varken tydligt objektiv eller tydligt subjektiv. Det består av en enda

mening vilket kan vara en av anledningarna. ”I will come back to you in the beginning of next

week.”

Mejl 7: Stilen är objektiv. Det som ändå bidrar till subjektivitet är värderingen i ursäkten. ”Im

[sic!] sorry for beeing late.”

 Mejl 16: Stilen är objektiv men har ändå tydliga hänvisningar till mitt och vårt, ”Thats what

we applied for.”
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Distanserad eller engagerad

Jag har undersökt om det finns många och betydelsebärande känsloyttringar eller värdeord i

mejlen. Jag har även tittat på hur relationsskapanade strategier ser ut.

Mejl 3: Stilen är främst distanserad eftersom det inte finns några känslouttryck eller tydliga

uppmaningar. Det är en saklig ton som lämnar information utan att söka särskilt efter

relationsskapande. ”I have yesterday talked to B about a factoring solution.”

Mejl 5, 7, 10, 12: Stilen är distanserad eftersom den är saklig. Inget onödigt finns med. ”They

are positive to take over the exposure for A. But before a final desision [sic!] they must look

more into compliance and funding issues internal in the A Group.”

Mejl 14: I mejl 14 finns ett stort engagemang som underligt nog kommer fram genom det

distanserade knepet saklighet. Joh använder sig av två meningar där han kort skriver att budet

är okej men att det krävs vissa ändringar. Den kortheten i samband med den avslutande

meningen skapar hos mig som läsare en känsla av att han känner ett stort engagemang för

saken. ”The total amount for all bankguarantees [sic!] are [-] euro.”

Vilken roll spelar kontexten?

Jag har funderat över hur kontextbunden informationen och stilen i mejlen är. Eftersom det är

samma kontext rakt igenom alla mejl blir det ett övergripande svar.

Jag har kommit fram till att kontexten är mycket viktig. Det hade varit märkligt att uttrycka

sig så kort och rakt på sak om konversationen hade pågått i en annan kontext. Nu är det tydligt

att en stor del av informationen redan har utbytts och att det är just ett mejl jag läser. Eftersom

avsändarna vid flera tillfällen hänvisar till föregående mejl och svarar på frågor utan att

introducera läsaren, blir det extra tydligt att stilen är kontextbunden.
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Spår av avsändarens mentalitet eller kultur?

Under den här rubriken har jag tagit reda på huruvida det går att utläsa spår av avsändarens

kulturella egenheter genom att titta på stilen.

Mejl 3: Joh använder artiga fraser och uttrycker sig som att han är mån om att tillfredsställa

Sch. Artigheten och viljan att tillfredsställa stämmer väl överens med Mole’s bild av att

svenskar undviker konflikter och eftersträvar konsensus (2003), vilket även bekräftas av

Hofstede (1991). I övrigt finns inga tydliga kulturaspekter ännu.

Mejl 5: I det här mejlet kommer ytterligare en bild av att Joh vill tillfredställa Sch. ”I will

come back to you in the beginning of next week.”

Mejl 7: Bilden av att Joh vill väl förstärks i det här mejlet, samtidigt som jag uppfattar att han

inte presterar det som förväntas? Återkommande är att Joh avslutar med att han snart ska

leverera svar eller mer information. ”Im [sic!] sorry for beeing late. [-] I will come back with

additional information.”

Mejl 10: Här levererar Joh korta svar. Min uppfattning är att han känns lite irriterad över att

han måste lämna halvfärdiga svar innan han är färdig med helheten. ”[Fråga från Sch] Yes it

is valid until we have another solution in place.” De halvfärdiga svaren kan ses som ett tecken

på svenskens långa beslutsprocess, vilket även Mole pekar på i sin bok Mind your manners

(2003).

Mejl 12: Joh kommer med fler svar än tidigare och radar upp ett antal alternativ som kan lösa

frågan. Det är många exakta siffror med vilket visar drag av kontroll och precision.

Mejl 14: Joh känns lite ”hårdare” och mer rakt på nu. Han är tydlig med vad han vill.

”Everything is ok in your email except that we will need bankguarantees [sic!] for all

borrowers in the V Group in Sweden.”

Mejl 16: Det bestämda, eller hårda, draget som jag uppfattade i mejl 14 är tydligare här. Joh

vet vad han vill. Känslan jag får här går lite emot forskningen om svenskar, eftersom svenskar
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anses vara ovilliga att bråka och alltid eftersträva konsensus (jmf Mole 2003 och Hofstede

1991). Joh ger även sig själv en slags maktposition eftersom han sammanfattar allt som har

sagts i tidigare mejl med egna ord. ”So, we have applied for guarantees for all the borrowers

according alternative 1 and is the best valternative [sic!] for us.”

5.3 Strukturell analys av Sch
Språkhandlingar

Här undrar jag hur texten kan tolkas som speciell språkhandling? Kan den förknippas med

någon övergripande funktion? Tenderar språkhandlingarna att vara positiva eller negativa?

Mejl 2: Mejlet består av en fråga och kan tolkas som en uppmaning till svar. ”how do you

want to go on [-]”. Jag anser att handlingarna är neutrala eftersom jag varken hittar spår av

särskilt positiva ord eller särskilt negativa ord.

Mejl 4: Även här uppmanas Joh att svara så snart som möjligt. ”[-] because the whole credit

application of the Group has to be finalised by us and we will be asked by our board [-]”

bidrar till en stressad känsla. Det är angeläget att få svar snarast.

Mejl 6: De två meningarna har ett implicit uppdrag att visa Joh hur angeläget det är att svara

snabbt. Detta sker genom att först påpeka att svaret är behövt och att sen uttryckligen tacka så

mycket för det snabba svaret, trots att det ännu inte har skickats. Språkhandlingarna kan anses

vara positiva. ”Your soon response is needed. Thank you for your understanding and

support.”

Mejl 9: Den övergripande funktionen här är återigen att uppmana till svar. Det finns en

sekundär funktion, nämligen att informera och den tar främst plats i början av texten. ”As

phoned today and pointed out in our mails we have to finalise the whole credit application for

the Group [-].” Språkhandlingarna är inte explicit negativa men det finns en implicit känsla av

att Sch ställer krav, vilket kommer fram i och med alla frågor som ställs och den raka tonen i

inledningen som visar att frågorna redan har ställts och att tillfredsställande svar saknas.
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Mejl 11: Mejlet innehåller många frågor och punkter som ska bekräftas av Joh. Det gör att jag

tolkar den övergripande språkhandlingen som uppmanande även här. Sch vill ha svar och

bekräftelse. I slutet av mejlet finns fetstilt text som explicit informerar om hur viktigt det

snabba svaret är, men implicit även anklagar Joh för att inte ha tagit de tidigare mejlen på

allvar.

Mejl 15: Det här mejlet har till främsta uppgift att informera Joh om hur Sch ställer sig till

förslagen. Det finns inslag av negativa, eller trötta, attityder eftersom Sch säger att de

fortfarande inte förstår vad som är problemet. ”We do not understand again why the guarantee

is necessary for all borrowers because [-]”.

Attityder

Här undrar jag vems attityder som framkommer? Visar de sig direkt genom värdeord och

känslouttryck, eller kommer de fram indirekt, genom exempelvis konnotationer?

Mejl 4: I mejlet finns en stressad attityd. Det beror mycket på meningen ”please inform us in

the beginning of next week about the current situation, because the whole credit application of

the Group has to be finalised by us and we will be asked by our board [-].” Ordet ”beginning”

visar att Sch verkligen vill ha svar tidigt och ”the whole” visar att det är mycket som ska

göras. Att styrelsen kommer att ställa frågor visar även det att det är viktigt att ha svar.

Därmed är attitydsmarkörerna explicita i det här mejlet.

Mejl 6:”Your soon response is needed” och ”Thank you for your understanding and support”

innehåller underliggande konnotationer om att Joh borde skynda sig med svaren så att han blir

förtjänt av det stora tacket. Det är något jag tolkar från kontexten eftersom jag vet att Joh inte

har svarat trots att han sagt att han ska det.

Mejl 9: Attityden är stressad i det här mejlet, en aning av irritation över att Joh inte har svarat

tillfredsställande och tillräckligt snabbt finns implicit och även till viss del explicit, ”as

phoned today and pointed out in our mails [-]”.
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Mejl 13: Irritationen trappas upp med implicita konnotationer. ”Once again after our calling [-

]” och ”Your confirmation about the above topics is needed today because we have to finalise

[-]” visar att Sch har börjat tröttna på att Joh fortfarande inte ger tillfredsställande svar. Hans

stress syns också genom de explicita orden ”once again”.

Mejl 15: Jag uppfattar det som att Sch är trött på Joh. ”We do not understand again why [-]”

visar att han trots Joh:s svar ändå inte förstår eller håller med. Attityderna i slutet av mejlet är

mjukare och lite mer lösningsinriktade. Han erbjuder en förlängning av löptiden om Joh bara

accepterar hans förslag.

Sociala strategier

Här har jag undersökt om texten innehåller understrykningar eller garderingar? Vad säger

de i så fall om relationerna?

Mejl 2: I mejlet förekommer orden ”necessary solutions”, vilket innehåller en understrykning.

Lösningen är viktig och Sch visar att han förstår att och hur viktig den är för Joh. Sch får

därigenom en roll som den som bryr sig om motparten.

Mejl 4: ”the whole credit” visar att Sch anser att det är en ansträngande process. Det är inte

bara att fylla i kreditansökan utan kräver mer engagemang än så.

Mejl 9: Sch hänvisar till tidigare samtal och mejl, vilket blir en understrykning. ”as phoned

today and pointed out in our mails we have to finalise the whole credit application [-]”. Han

menar att Joh ju vet att ansökan måste färdigställas idag och därför är det viktigt att alla svar

kommer. Här ser jag en koppling till Ghauris forskning om förhandlingsprocessen. Olika

parter värderar tid på olika sätt och det kan bli betydelsefullt för förhandlingens gång (1982).
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5.4 Strukturell analys av Joh
Språkhandlingar

Här undrar jag hur texten kan tolkas som speciell språkhandling? Kan den förknippas med

någon övergripande funktion? Tenderar språkhandlingarna att vara positiva eller negativa?

Mejl 3: Mejlets uppgift är att informera om läget. Språkhandlingarna tenderar att vara neutrala

här. Det som skulle kunna vara negativt är att Joh skriver ”As it seems difficult to find a

solution [-]”, men det negativa riktar sig egentligen inte till Sch, utan är enbart informerande.

Mejl 5, 7 och10: Det finns främst informativa språkhandlingar i mejlen. Det finns dock spår

av uppmaning när Joh skriver ”[-] hopefully we can find a solution with B but must also be

prepared for that the Bank Guarantee will be the only solution.” I meningen framkommer att

Sch borde undersöka möjligheten ytterligare en gång och inte räkna med att problemet

kommer att lösa sig genom andra aktörer.

Mejl 12: Språkhandlingarna är informativa med positiva inslag till en början. I mitten av

mejlet framkommer att lösningen inte är så nära som det först lät och i samband med det

övergår handlingarna till att bli uppmanande. ”Regarding the bank guarantee you will find in

the attached document that all the borrowers in V group in Sweden will need a bank

guarantee.”

Mejl 14: Mejlet är både informerande och uppmanande. Joh menar att förslaget från Sch är

okej men att en liten förändring krävs. ”[-] except that we will need bankguarantees [sic!] for

all borrowers [-].” Det gör att den första meningen har positiva inslag medan den andra är

hårdare och mer negativ.

Mejl 16: Återigen är språkhandlingarna informerande. Joh informerar om de två återstående

alternativen och informerar samtidigt om hur Sverige ställer sig till de olika förslagen. Han

informerar även om hur mycket pengar som bör omfattas av garantipaketet om det alternativet

ska accepteras.
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Attityder

Här undrar jag vems attityder som framkommer? Visar de sig direkt genom värdeord och

känslouttryck, eller kommer de fram indirekt, genom exempelvis konnotationer?

Mejl 3: Mejl nummer 3 är avskalat och utan onödig information. Det gör att både explicita

känslouttryck eller värdeord och implicita konnotationer är sällsynta, för att inte säga

obefintliga. ”They are positive [-]” visar en bedömning av hur ett annat företag känner inför

lösningsförslaget, men jag uppfattar inte att känslan genomsyrar även Joh på något särskilt

sätt. ”As it seems difficult [-]” visar på motsatsen, att något är svårt, men orden är så pass

explicita att de bara handlar om just den meningen.

Mejl 7: Joh inleder mejlet med att be om ursäkt för att han svarar sent (det har tagit 6 dagar

ink. helg för honom att svara. Han skrev dock i det senaste mejlet att han skulle svara i början

av nästa vecka och svaret kommer på en tisdagseftermiddag.). Resten av mejlet är neutralt

utan tydliga konnotationer eller värdeord. Möjligen går det att läsa ut ur de sista meningarna

att Joh fortfarande arbetar och inte har något svar. ”We are still working on a solution with B

and soon as [sic!] I know anything new about this I will come back with additional

information.”

Mejl 10: I det här mejlet kommer fler tecken på irritation och trötthet fram. Det syns framför

allt i meningen ”The reason for this is that we have the same regulations for Large Exposure

as you have in Germany.” Meningen i sig är informerande, men fungerar också som en något

nedvärderande påminnelse om att det finns lagar även i Sverige.

Mejl 12: Även det här mejlet präglas av ett återhållet språk som inte utan vidare uttrycker

känslor eller värdeord. Underliggande konnotationer som väcks är hopp i slutet när Joh

presenterar ett tredje lösningsförslag som kanske kan gå att använda. ”There is also another

option that we are looking into with C.”

Mejl 14: Orden ”[-] except that we will need [-]” förmedlar känslan av att Joh inte är nöjd

med Sch:s förslag och därmed kräver mer. Det uttrycks också tydligt i nästa mening, ”The
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total amount for all bank guarantees are [-] euro.” Joh skriver inte explicit att han kräver den

summan, men genom att uttrycka sig på det sätt han gör framkommer ändå kravet implicit.

Mejl 16: Joh skriver i mejlet att det finns två alternativ. Efter beskrivningen av det första

alternativet, lägger han till ”That is what we applied for.” Den meningen visar med tydlighet

att Joh vet vad han vill ha och att han återigen understryker det alternativet. Mellan raderna

läser jag att det enda han tänker acceptera är just det alternativet. Vid nästa alternativ skriver

han ”This is possible for us but [-]” och därefter berättar han vilka problem det skulle medföra

för alla. Vad Joh gör, är att lägga fram alternativet som rimligt men i samma stund ta tillbaka

det. I och med att han gör så framstår han som välvillig och samarbetsvillig, trots att han

egentligen redan från början har ratat förslaget. Han understryker problemen med alternativet

genom att hänvisa till sin PWC-konsult som har avrått honom från att acceptera det. I det sista

stycket av mejlet sammanfattar Joh att han helst vill ha alternativ 1, men att 2 är möjligt, men

då med ökad garanti och förlängd löptid. Han säger alltså att han accepterar samtidigt som

han kommer med ytterligare krav.

Sociala strategier

Här har jag undersökt om texten innehåller understrykningar eller garderingar? Vad säger

de i så fall om relationerna?

Mejl 3: En gardering i form av ”They are positive but first [-]” besudlar den initialt positiva

känslan. Jag får bilden av att han gör detta för att lugna Sch och visa att arbetet går framåt,

även om det är utan vidare resultat.

Mejl 10: Här garderar sig Joh genom att hänvisa till V istället för att ta på sig ansvaret helt

själv. Han understryker också återigen argumenten till varför bankgarantin kommer att bli

nödvändig, ”The reason for this is [-].” ”Hopefully we can find a solution with B but must

also be prepared [-].”

Mejl 12: Återigen understryker Joh att B är positivt inställd men att ingenting är klart och att

Sch därför måste fortsätta arbeta med bankgarantin. ”But before a final desision they must [-

].” ”That means that it will take another two weeks [-].”.
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Mejl 14: Mejlet innehåller en understrykning om vilken summa Joh kräver för att kunna

acceptera förslaget, ”[-] except that we will need bankguarantees [sic!] for all borrowers in the

V Group in Sweden. The total amount for all bankguarantees [sic!] are [-] euro.”

Understrykningarna tyder på att Joh vill ge en tydlig argumentation som Sch inte ska kunna

säga nej till.

Mejl 16: En understrykning i form av ”That is what we applied for.” finns i början av mejlet

och förstärker Joh:s önskan om att få igenom det förslaget. Vid förslag nummer 2 kommer

Joh med garderingar. Han säger indirekt att förslagen är acceptabla, men berättar samtidigt

hur mycket extrajobb det kommer att innebära och hur svårt det kommer att bli för alla

inblandade. ”This is possible for us but means securityzation due to that the guarantee is

covering one company within the group. In practise this will mean more administration and

the capital requirement will increase for this guarantee.” Jag uppfattar att Joh använder en

deduktiv retorisk strategi i argumentationen här vilket är typiskt för västerländska män

(Scollon & Scollon 1995).
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6 Resultat
I det här avsnittet kommer jag att presentera svaren på de frågor jag ställde tidigare i

uppsatsen. Jag kommer även att koppla mina resultat direkt till teorier eller tidigare

forskning som stödjer eller motsäger det jag kommer fram till. I början av varje stycke finns

en kort sammanfattning av respektive svar och därefter kommer en mer utförlig beskrivning.

6.1 Resultat av frågeställning 1
Skiljer sig Sch och Joh:s sätt att formulera sig och vilken betydelse får det i så fall för

förhandlingen?

Svaret på frågan är att det finns skillnader i Sch och Joh:s sätt att uttrycka sig och att detta

medför en förlängd förhandlingsprocess. Att de uttrycker sig olika är i sig inget problem, men

att de inte har mer förståelse för varandras skillnader och olikheter skapar ett onödigt långt

förlopp.

6.1.1 Sch
Sch använder sig ofta av en tung stil i sitt sätt att kommunicera. ”Dear Joh, please inform us

in the beginning of next week about the current situation, because the whole credit application

of the Group has to be finalised by us and we will be asked by our board about your guarantee

request again.” (mejl 4). Långa meningar, ett koncentrerat språk och en relativt formell ton

bidrar till min bedömning att Sch använder sig av en tung stil i sin kommunikation. Det tyska

samhället är ett lågkontextsamhälle (Hofstede 1991) och är alltså mer intresserat av det

faktiska budskapet än av hur det framförs. Så länge budskapet förmedlas är det mindre viktigt

hur detta sker och alltså är de långa meningarna och koncentrationen inte helt oväntade från

ett tyskt håll.  Sch:s intresse för detaljer syns i de långa meningarna och stämmer överens med

Hall & Hall’s bild av den typiske tysken (1989).

Sch använder sig av en exakt stil vilket innebär att han är precis i sina formuleringar i de allra

flesta fallen. Det finns dock något tillfälle där Sch uttrycker sig på ett sätt som enligt mig är

vagt. ”-> in which sizes and whole size it would be needed?” (mejl 9). I övrigt använder sig

dock Sch av en exakt stil.
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Tilltalet i mejlen är till en början tydligt subjektivt hos Sch. I de första mejlen finns en

utskriven grupptillhörighet och vi-känsla. Sch visar att han tillhör en grupp genom att ofta

använda sig av pronomina ”we” och ”us”. Han använder även känslouttryck och värdeord,

såsom ”needed”, ”understanding” (mejl 6) och ”thank you for your soon response” (mejl 9).

Användandet av gruppskapande pronomina kan även ses som ett tecken på tyskens intresse

för goda relationer och därmed långsiktiga resultat (jmf Hall & Hall 1989 och Ghauri 1982).

Allteftersom konversationen pågår blir stilen mer och mer objektiv för Sch. Känslouttrycken

blir färre och den rena, koncentrerade informationen blir det som tar över.

I samma utsträckning som Sch:s stil blir mer objektiv i senare mejl, blir också hans

engagemang mer uttalat. I början finns en större distans, vilket syns genom den sakliga stilen.

Längre fram växer dock en tydlig inlevelse fram hos Sch, vilket främst syns i hans vana att

fetmarkera texten för att visa hur viktigt han tycker att något är. ”Please assess this again

because in other case we would not get a market vote. [-] Please assess this hint.”

I Sch:s stil går det att se spår av hans mentalitet och kultur, vilket för den här uppsatsen har

varit extra spännande. Det mest tydliga draget av hans mentalitet är att han vill ha svar snabbt.

Enligt Hall & Hall är det typiskt för tyskar att hålla tidsgränser och alltid förvänta sig att

motparten gör detsamma (1989). Sch förväntar sig alltså snabba svar och uttrycker det på

olika sätt. ”[-] please inform us in the beginning of next week [-]” (mejl 4), ”Your soon

response is needed.” (mejl 6) och ”Your soon response is really needed and helpful [-]”

(mejl 11). Viljan att lösa problemet fort eskalerar allt eftersom tiden går.

Sch uttrycker i samma meningar en oro för att han inte kan lita på Joh. Genom att ständigt

påminna och mana till snabbare svar, upplever jag att han på ett sätt tar bort ansvaret från Joh

och förtydligar bristen på förtroende, vilket i sig kan påverka förhandlingen negativt (jmf Wu

& Laws 2003).
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6.1.2 Joh
Joh använder sig av vissa långa meningar, men de är få och följs av en okomplicerad

meningsbyggnad. Med undantag för fackord är de flesta orden lätta att tyda. På det hela är

stilen alltså relativt lätt. ”I have yesterday talked to A about a factoring solution.” (mejl 3).

Joh har en exakt stil när han uttrycker sig i mejl. Det finns inga oklarheter för den som är

insatt i kontexten. Fackord och begrepp förtydligar exaktheten eftersom det hade blivit

konstigt för Sch att tyda informationen om Joh hade skrivit runt dem. ”The reason for this is

that we have the same regulations for Large Exposure as you you [sic!] have in Germany.”

(mejl 10).

Jag uppfattar stilen som objektiv hos Joh, främst eftersom han är saklig och distanserad i alla

mejl. Något som motsäger mig är att Joh, liksom Sch, använder ett direkt tilltal. Jag anser

dock inte att det direkta tilltalet är tillräckligt påträngande för att definiera stilen som

subjektiv. Distansen i kommunikationen stämmer överens med vad Mole skriver om svenskar

i förhandling, självbehärskning är viktigt (2003).

Som jag nämnde ovan använder Joh en distanserad stil i sin kommunikation. Den är saklig

och utan onödiga tillägg. Endast det som är viktigt finns nedskrivet. Undantaget finns i mejl

14 där Joh uttrycker sig kort och nästan hotfullt på ett sätt som får mig att ana ett ökat

engagemang och som går emot Mole’s forskning om att svenskar undviker konflikter (2003).

”Everything is ok in your email except that we will need bankguarantees [sic!] for all

borrowers in the V Group in Sweden.”

Även genom Joh:s stil kan jag utläsa spår av hans mentalitet och kultur. Till en början är han

samarbetsvillig och mån om att tillfredställa Sch:s behov, vilket bekräftar Mole’s tankar om

konsensus bland svenskar (2003). ”I will come back to you in the beginning of next week.”

(mejl 5). Detta förändras dock under konversationens gång och ju längre tid som går desto

tuffare och hårdare blir Joh. Redan från början tycker jag mig kunna utläsa att han inte riktigt

vill släppa ifrån sig information. Min analys visar att Joh inte har all information till en början

men det är oklart huruvida han verkligen släpper ifrån sig all fakta eller inte när han väl får

den.
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Mole’s teori säger också att svenska chefer brukar använda sig av coachande strategier i

problematiska situationer, men det är något jag inte kan utläsa hos Joh (2003). I det här fallet

kan det bero på att Joh kommunicerar med en annan chef i liknande position och inte med en

anställd.

6.2 Resultat av frågeställning 2
Vilka förhandlingsstilar används? Vad får de för konsekvenser?

Min analys har lett mig till att både Sch och Joh skiftar i vilken förhandlingsstil de använder.

Det finns drag att utläsa men varken Sch eller Joh är ett typexempel på någon av stilarna.

Slutsatsen av Sch:s förhandlingsstil är att han är mån om sina goda relationer och att han helst

inte vill ställa krav eller domdera alltför mycket, vilket återigen bekräftas av Hall & Hall

(1989). På vissa ställen dyker dock kraven på snabba svar upp, men motbud till Joh:s

lösningsförslag är sällsynta. I mejl 15 föreslår Sch att de kan förlänga löptiden om Joh

accepterar det gamla förslaget, men det är allt. Sch hamnar därmed i rutan för Fredsmäklarens

stil även om han har inslag av Regelutövarens intresse för ren fakta.

Joh däremot har en hel del Regelutövare och Slagskämpe i sig. Mycket fakta och i viss mån

stelhet. Han ger sig inte utan vet vad han vill ha, vilket tyder på Slagskämpen. Joh är dock

något mjukare och använder sig inte av charm och humor för att få som han vill, varför jag

inte kategoriserar honom som en klockren Slagskämpe. Men visst finns drag av det dominanta

och även om jag anser att Joh:s mål är att hitta en lösning, precis som Fredsmäklaren, så vet

han vad han vill och verkar inte vara beredd att ge sig. Enligt Hofstede (1991) tillhör Joh en

kultur som är långkontextkommunikativ och som helst vill slippa strid i förhandlingar (jmf

även Mole 2003). Mitt resultat här motbevisar det till viss del, för även om Joh inte inbjuder

till strid så verkar han inte heller vara helt öppen för att kompromissa.

Eftersom både Sch och Joh använder sig av förhandlingsstilar som ligger till vänster om

mitten enligt Dawsons modell (1996) borde de ha relativt lätt att enas. I den analyserade

korrespondensen kommer de inte fram till någon lösning, vilket troligen är ett resultat av att

Joh ligger och väger på gränsen mellan Regelutövaren och Slagskämpen (detta illustreras i
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figur 6 sid. 46). För Sch verkar goda relationer vara det viktigaste medan Joh är ute efter en

lösning, helst på hans villkor. Viktigt att tänka på är att Joh är den som har störst behov av att

lösa problemet eftersom det är han som de facto äger det. Det bidrar naturligtvis till att han är

mån om att enas.

Figur 6: Resultat av förhandlingsstilar.

 Regelutövaren

                       JOH

Slagskämpen

-

         SCH

Fredsmäklaren      Scoutledaren

6.2.1 Sch
Mejlen från Sch präglas, främst i början av drag från Fredsmäklaren. Han är mjuk och

prestigelös och mån om goda relationer. ”how do you want to go on [-]” (mejl 2). Med

betoning på ”you” visar Sch en vilja att samarbeta och ett intresse i att hålla den goda

relationen levande. Det här bekräftas av Hall & Hall som skriver att långsiktiga resultat och

därmed goda relationer är viktigt för tyskar (1989). Överlag bryr sig Sch mycket om den goda

relationen vilket kan ses som en förhandlingsteknik eftersom det bidrar till en god stämning.

Stämningen kan i sin tur bidra till en överenskommelse. Konsekvensen av den här tekniken är

i det här fallet att förhandlingen tar lite för lång tid eftersom den mesta energin till en början

läggs på relationsarbete. Detta trots att Sch och Joh redan har ett nära samarbete sen lång tid

tillbaka. Att förhandlingen tar lång tid att lösa är egentligen inte förvånande med tanke på att

både Tyskland och Sverige anses vilja ha långa beslutsprocesser (Hall & Hall 1989, Mole

2003), och borde därför inte påverka resultatet (jmf Ghauri 1982).
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Mejl nummer 9 har stora inslag av Regelutövaren eftersom det är avskalat utan onödig

information. Texten är upplagd i punktform och innehåller exakta paragrafer vilket bekräftar

att tyskar föredrar detaljrikedom (Hall & Hall 1989).

”Please send us a response about the single solutions:

i) Leasing GmbH

-> Will this solution happen?

ii) A

-> When do you know if B takes these exposures?

iii) Request about guarantee of Bank GmbH

[-] ->if these claims are part of your section 13 b GBA part? [-]”

Mejl nummer 11 och 13 har inslag av både Regelutövaren, Scoutledaren och i viss mån

Slagskämpen. Här börjar Sch ställa mer eller mindre explicita krav och därav läser jag in

Slagskämpen. ”In case you will confirm the following topics we will get a market vote for

the guarantee [-]” (mejl 13). I de mejlen är även Regelutövaren tydlig eftersom det är mycket

fakta och sparsmakat med övrig information. Scoutledaren representeras av den, i viss mån,

entusiasmerande förhandlingsstilen. Han skriver med fetad text på extra viktiga ställen vilket

kan ses som ett försök att dela med sig av sin entusiasm. ”Your soon response is really

needed [-]” (mejl 11).

Det sista mejlet är återigen åt Fredsmäklarhållet. Över lag är Sch mjuk i sin stil och mån om

sina relationer. ”In case it is for you acceptable to get the guarantee for A we got he hint that

the maturity of the guarantee should maybe four years [-]” (mejl 15).

6.2.2 Joh
Joh har tydliga drag av både Regelutövaren och Slagskämpen även om korrespondensen

börjar mjukare. I mejl nummer 3 och 5 finns tydliga drag av Fredsmäklaren. ”I hope this is

enough information for you at the moment.” (mejl 3). Målet är att enas och att värna om

relationen. Med andra ord eftersträvas konsensus (jmf Mole 2003). Ingen fråga har blivit het

eller infekterad ännu, vilket syns på den mjuka inställningen och stilen.
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I mejl nummer 7 drivs Joh av ren fakta och kategoriseras därmed som Regelutövaren. Målet

med mejlet tycks vara att informera om att processen är pågående och det sker med hjälp av

konkretion och just fakta.

Joh använder sig mer och mer av tekniker som tillhör Slagskämpen allt eftersom tiden går. I

mejl nummer 10 syns en hård och i viss mån dominant stil. Målet är att han vill ha igenom

sina punkter. Det finns även en viss mån av Regelutövare i mejlet eftersom fakta fortfarande

dominerar och den typiske Slagskämpens humor och charm saknas.

I slutet av konversationen är det tydligt att Joh dras åt Slagskämpens håll. Det finns spår av

dominans och tydliga krav utskrivna. ”Everything is ok in your email except that we will need

[-]” (mejl 14). Den dominanta tekniken gör att det blir svårt att mötas med Fredsmäklaren (se

Dawson 1996). I de stunder Joh främst agerar Slagskämpe befinner sig Sch och Joh i varsitt

hörn av förhandlingsstilstabellen vilket naturligtvis inte underlättar lösningsarbetet. I det allra

sista mejlet finns även vissa spår av Regelutövaren med tanke på all fakta. ”So, we have

applied for guarantees for all the borrowers according alternative 1 and is the best valternative

[sic!] for us.”

6.3 Resultat av frågeställning 3
Hade genomtänkta retoriska strategier kunnat effektivisera förhandlingens gång och i så fall vilka?

Den enklaste retoriska strategin som saknas i den korrespondens jag analyserat är lyssnandet.

Om Sch och Joh hade lyssnat bättre på varandra och varit lyhörda för att komma åt det

verkliga problemet, hade resultatet med stor sannolikhet kunnat lösas smidigare. I just det här

fallet var en tredje part inblandad och på grund av det är det inte säkert att parterna hade

kunnat spara tid. Energin hade dock kunnat läggas på andra saker.

En annan viktig aspekt och strategi som saknas är metakommunikation. Genom att lyfta

frågan ett steg hade Sch och Joh kunnat komma åt kärnan tidigare. Metakommunikation hade

kunnat tydliggöra vilka behov som fanns hos dem bägge samt vem som hade befogenhet att

lösa dem. Rollfördelning och makt hade kunnat synliggöras och därmed hade problemen

blivit tydligare (jmf Landqvist 2006). I alla Sch:s mejl uttrycktes en önskan om snabbare svar
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och mer information, något som Joh lika envist lovade att komma med men inte hade

möjligheten att leverera inom den tidsram Sch önskade. Om Sch och Joh hade metareflekterat

kring problemet med informationsutbytet hade Joh kunnat förklara att han faktiskt inte hade

möjligheten att ge svar förrän den tredje parten hade uttalat sig. Min uppfattning av deras

kommunikation är att Sch inte förstod Joh:s maktlöshet på den fronten. Metakommunikation

hade lyft problemet och lösgjort tid och energi till andra frågor.

Kunskap om kulturella skillnader kan tyckas överskattad när det rör sig om två länder som är

så pass lika och ligger så pass nära varandra geografiskt som Tyskland och Sverige. Jag

tycker däremot precis tvärtom. Det finns större skillnader än väntat och de flesta är lätta att

hantera, men innebär ändå en risk för missförstånd och dylikt (jmf Hedman 2009). Med

kunskap om likheter och skillnader blir det lättare att hålla sig till sakfrågor istället för att

börja fokusera på missförstånd eller allmänna olikheter.
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7 Slutsatser
I följande avsnitt kommer jag att lyfta fram mina viktigaste erfarenheter från den här

uppsatsen.

Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur internkommunikationen i ett

multinationellt företag som Volkswagen ser ut, för att närmare bestämt ta reda på hur olika

kulturer visar sig i olika förhandlingsstilar.

Jag har kommit fram till att Sch och Joh skiljer sig i sättet att kommunicera vilket tyder på att

det finns kulturella skillnader. En konsekvens jag har funnit är att parternas förtroende för

varandra får svårt att stabiliseras, vilket i sin tur påverkar förhandlingen negativt (Wu & Laws

2003). Den negativa konsekvensen hade kunnat undvikas genom ökad kunskap om de

kulturella skillnaderna, eftersom både Sch och Joh lättare hade kunnat förstå varför respektive

person agerade som de gjorde.

Precis som Hall & Hall beskriver tyskar generellt, eftersträvade Sch detaljrika svar och var

mån om den goda relationen (1989). Joh däremot stämde endast till viss del med bilden av en

typisk svensk eftersom han till en början var mån om goda relationer och konsensus, men

under förhandlingens gång blev mer och mer orädd för konflikter (jmf Mole 2003).

Jag har även kommit fram till att varken Sch eller Joh har en tydlig och exakt förhandlingsstil,

men resultaten visar att Sch är en Fredsmäklare som lutar sig mot Regelutövaren, medan Joh

är en Regelutövare som ligger väldigt nära Slagskämpen. Enligt Dawson borde de ha lätt att

enas med tanke på förhandlingsstilarna (1996), men eftersom Joh närmar sig Slagskämpen

försvåras förhandlingen. Jag tror att svårigheterna till stor del hade kunnat undvikas med hjälp

av förhandlarträning där både parterna fått lära sig Maktförhandlarens strategier.

Förutom ovanstående resultat har jag även kommit fram till att aktivt lyssnande och

metakommunikation hade kunnat effektivisera förhandlingen. De båda aspekterna hade

kunnat bidra till att det verkliga problemet fått fokus och energi istället för att som nu lägga

onödiga resurser på frågor som ändå inte kunde lösas i det här forumet.
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8 Diskussion
I det här avsnittet kommer jag att utvärdera min egen undersökning och fundera över hur den

har bidragit i den vetenskapliga kontexten. Jag kommer även att lista de aspekter jag tycker

att framtida forskning bör fokusera på.

Min undersökning har grundat sig i ett intresse att ta reda på vilken betydelse kunskap inom

förhandling och interkulturell retorik har i olika kommunikativa situationer. Frågorna i början

av uppsatsen handlar om hur den tyska affärsmannen och den svenska affärsmannen skiljer

sig åt vad det gäller formuleringar samt vilken betydelse det får för förhandlingens gång. Med

andra ord har jag undrat över hur de kulturella skillnaderna påverkade. Jag har även funderat

på vilka förhandlingsstilar som används och vilka konsekvenser det får. Ytterligare en sak jag

har funderat över är hur genomtänkta retoriska strategier hade kunnat effektivisera förloppet.

I min undersökning har jag kommit fram till att Tyskland och Sverige har större och mer

betydelsefulla kulturella skillnader än väntat. Med tanke på att de båda länderna är europeiska

och att de ligger nära varandra geografiskt (mellan Malmö och Hamburg är det endast 367

kilometer!) var det lätt att tro att likheterna skulle dominera. Jag tror att en medvetenhet om

skillnader, likheter och kulturer i allmänhet underlättar i alla kommunikativa situationer.

Kurser i interkulturell retorik borde prioriteras av multinationella företag för att effektivisera

kommunikationen och möjliggöra en ökning av omsättningen.

Företag borde även förse nyckelpersoner med utökad kunskap om förhandling. Många

människor menar att det enda sättet att inskaffa förhandlingskunskap är genom

arbetslivserfarenhet och visst ligger det mycket i det. Men jag är övertygad om att erfarenhet i

kombination med teoretisk kunskap skulle öka resultatnivåerna.

Mina resultat har inga andra uppsatser att jämföras med eftersom det här är den första i sitt

slag. Av den anledningen efterfrågar jag mer forskning och fler studier med liknande syften

för att bekräfta att mina resultat är tillförlitliga. Studien jag har gjort bidrar i den mån att

analyser av skriftlig förhandling tidigare aldrig har gjorts.



Södertörns högskola
Institutionen för kommunikation, it och media
C-uppsats i Retorik
Malin Johansson

53

När jag har genomfört arbetet med den här uppsatsen har jag varit medveten om att jag själv

är svensk och därmed utgår från en svensk doxa. Det här har möjligen medfört omedveten

sympati för den svenska deltagaren i förhandlingen, Joh. Något jag tidigt la märke till var att

jag hade lättare att tolka de svensk-engelska mejlen jämfört med de tysk-engelska mejlen. Det

beror troligtvis på att svenskismer i språket skapar igenkänning hos mig, medan

germanismerna inte gör det. De tyska influenserna i engelskan gör det snarare svårare för mig

att förstå eftersom direktöversättningar som inte alltid stämmer med den engelska

grammatiken inte heller stämmer med min doxa. Värt att poängtera är att de svenska

influenserna inte heller alltid stämmer överens med engelskans grammatik. Då min uppsats

inte grundat sig i att undersöka interkulturell kommunikation ur ett språkvetenskapligt

perspektiv har jag dock valt att inte kommentera de grammatiska problem som dykt upp.

Jag är även medveten om att det finns en svensk värdegrund i analysmetoderna, särskilt de

som rör frågeställning 1.  Hur en tung mening ser ut är i allra högsta grad kopplat till svenska

normer, men det har jag inte tagit hänsyn till. Uppsatsen utgår från en svensk synvinkel, men

eftersom frågeställningarna inte handlar om vilket land eller vilken kultur som ”är bäst” utan

om hur förståelse och kunskap om interkulturalitet och förhandling påverkar, anser jag inte att

det är ett problem. Däremot rekommenderar jag en liknande undersökningen på samma

material, gjord av en tysk retoriker.

I efterhand funderar jag över om en antropologisk analysmetod över hur kulturer är

uppbyggda, hur tolkningsgemenskap förenar eller skiljer samt hur skillnader faktiskt kan

skilja kulturer (se ex. Knudsen & Wilken 1997) hade varit mer effektiva för att få ett djupare

svar på min första frågeställning. Eftersom min uppsats har ett retoriskt perspektiv, borde jag

ha fördjupat mina sviktande kunskaper inom det antropologiska fältet för att kunna redovisa

ett mer rättvist resultat.

Under studiens gång har nya funderingar dykt upp vilket leder mig in på frågan om framtida

forskning. Som jag redan har påpekat finns ett behov av att forska mer i förhandling som sker

utanför det muntliga förhandlingsbordet och som kanske berör implicita problem. Den sortens

förhandling sker ofta och överallt och borde därför ha en självklar plats i vetenskapen.
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Vidare önskar jag ökad förståelse för kulturella skillnader mellan länder och samhällen. Det

finns som sagt en del forskning men en stor del av den har alltför många år på nacken och

behöver därför kompletteras. Forskning kring vilka strategier multikulturella företag bör

använda sig av är också av intresse samt en kvantitativ undersökning om vilka resultat

utbildning i interkulturella frågor ger företagen.

Min undersökning visar att ju mer du vet om en annan kultur desto mindre främmande blir

den. Ghauri sammanfattar det hela med att säga att ju likare varandra två parter är i en

förhandling, desto större chans till enighet (1982).
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