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SAMMANFATTNING 
 

 

Titel: Hur skapas och utvecklas tillit i en förhandlingsprocess?  

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Isabelle Sjölander och Matilda Östling  

 

Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback  

 

Datum: 2019 – juni 

 

Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur tillit skapas och utvecklas i en 

förhandlingsprocess inom B2B-marknaden.. 

 

Metod: Den valda metoden för studien är kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med förhandlare i olika 

organisationer. Det empiriska materialet har tematiskt analyserats genom kodning och 

kategorisering. 

 

Resultat & slutsats: Studien visar att samtliga respondenter anser att tillit och 

långsiktiga relationer är betydelsefullt när de förhandlar. En tillitsbaserad relation bidrar 

till att parterna vet vad som förväntas av varandra. Med tillit vågar parterna ta beslut 

som annars inte tagits om det inte funnits någon tillit. Tillit skapas genom att inte ha en 

dold agenda, vara öppen och villig att dela information. God kommunikation och aktivt 

lyssnande bidrar till utvecklingen av tillit. 

 

Examensarbetets bidrag: Studiens teoretiska bidrag är en ökad förståelse för tillit. 

Denna studie har bidragit till att fylla forskningsgapet för hur förhandlare skapar och 

utvecklar tillit när de förhandlar. Det praktiska bidraget ger riktlinjer om hur 

förhandlingsprocessen ska hanteras för att skapa långsiktiga relationer genom tillit. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Till fortsatt forskning rekommenderas att studera hur 

tillit skapas och utvecklas i företag som tillhör samma bransch. Ett ytterligare förslag på 

fortsatt forskning är att utifrån ett genusperspektiv undersöka om det finns någon 

skillnad i skapandet och utvecklingen av tillit i förhandlingar. Ett sista förslag på fortsatt 

forskning är att undersöka hur tillit utvecklas i förhandlingsprocessen inom 

tjänsteföretag. 

 

Nyckelord: Tillit, förhandlingar, B2B, integrativ förhandling, distributiv förhandling 
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Aim: The purpose of this thesis is to increase understanding of how trust is created and 

developed in a negotiation process within the B2B market. 

 

Method: The chosen method for the study is a qualitative approach with semi-structured 

interviews. Ten semi-structured interviews were conducted with negotiators in different 

organizations. The empirical material has been thematic analyzed by help of coding and 

categorization. 

 

Result & Conclusions: The study shows that all respondents believe that trust and long-

term relationships are important to them when they negotiate. A trust-based relationship 

gives a clear understanding to the parties of what is expected from each other. With 

trust, the parties dare to make decisions that otherwise would not have been taken if 

there was no trust. Trust is created by not having a hidden agenda, being open and 

willing to share information. Good communication and active listening contribute to the 

development of trust. 

 

Contribution of the thesis: The study's theoretical contribution relates to increased 

understanding of trust. This study has helped to fill the research gap on how negotiators 

create and develop trust when negotiating. Practical contribution concerns the guideline 

on how to deal with negotiation process in order to create long-term relationships 

through trust. 

 

Suggestions for future research: For further research, it is recommended to examine 

how trust is created and developed in a single line of business. An additional proposal 

for future research is to examine whether there is any difference in the creation and 

development of trust in negotiations from a gender perspective. A final proposal for 

future research is to examine how trust develops in the negotiation process within 

service companies. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet redogörs en kort beskrivning om bakgrunden till det valda studieområdet, 

följt av en problemdiskussion som vidare mynnar ut i studiens syfte. Avslutningsvis presenteras 

studiens forskningsfrågor och avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

Tillit är en viktig aspekt i affärssammanhang. Enligt Covey (2006) är tillit så enkelt som att ha 

förtroende för andra människor - i deras integritet och i deras förmågor. Read (1962) menar istället 

att tillit definieras som förtroende för en annan människas intentioner och uppriktighet, vilket bidrar 

till att förhandlaren känner trygghet och vågar vara öppen med att dela information till sin motpart. 

van Zeeland-van der Holst och Henseler (2018) ställer sig tveksamma till denna definition och 

menar om det verkligen är så enkelt att definiera tillit. Enligt Young, Wilkinson och Smith (2015) 

har mycket forskning genomförts om tillit inom B2B och Mandják, Szalkai, Neumann-Bódi, 

Magyar och Simon (2015) menar att forskare haft svårt att definiera tillit trots dessa akademiska 

ansträngningar. Denna svårighet kring att hitta en konkret definition av tillit hade inte varit lika 

komplicerad om tillit inte varit lika betydande vid förhandlingar (Morgan & Hunt, 1994). I denna 

uppsats definierar vi tillit som att förhandlare vågar lita på vad den andra parten gör och säger. Vi 

utgår från att tillit är en viktig aspekt för att åstadkomma goda resultat i B2B-förhandlingar. Detta 

stärks av Bretzer et al. (2018, 25 oktober) som belyser att tillit är en grundläggande princip och en 

förutsättning inom B2B-förhandlingar. 

 

En förhandling inleds när två eller flera parter har slagit fast att de är beroende av varandra för att 

tillhandahålla något som kommer att gynna deras befintliga situation (Lewicki & Polin, 2013). 

Förhandlingar kan delas i två perspektiv: det integrativa och det distributiva (Kong, Dirks & Ferrin, 

2014). Det integrativa perspektivet syftar till att “utvidga cirkeln” genom att utbyta information, 

föreslå och utforska alternativ för ömsesidiga vinster. Det distributiva perspektivet till skillnad från 

det integrativa fokuserar på att ”dela kakan”, det vill säga om den ena parten gynnas, missgynnas 

den andra parten. I denna situation delas inte information med varandra och parterna utnyttjar 

maktfördelar (Kong et al., 2014). Ett flertal forskare menar att tillit kommer att öka det integrativa 

beteendet och minska det distributiva beteendet (ibid.). När förhandlare har tillit för varandra 

tenderar de att vara mer villiga att engagera sig i olika former av samarbete och vara osjälviska 

(Schilke & Huang, 2018). När en förhandlare förlitar sig på den andra parten uppstår en risk, det vill 

säga att förhandlaren riskerar att bli sviken av sin motpart (Kuwabara, Vogt, Watabe & Komiya, 

2014; Neal, Shockley & Schilke, 2016). 
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1.2 Problemdiskussion 

En förhandlare strävar alltid efter att nå ett gemensamt beslut med den andra parten ( och när två 

parter ska fatta gemensamma beslut är tillit en viktig faktor (Kong et al., 2014; Schilke & Huang, 

2018). Om tilliten är låg eller till och med obefintlig kan det troligtvis leda till sämre beslut och 

resultat, är tilliten istället hög kan det leda till bättre beslut och resultat (ibid.).  

 

Tillit skapas och utvecklas beroende på vad förhandlaren gör och säger. Det finns ett flertal 

grundläggande tillvägagångssätt som förhandlare kan använda sig av för att skapa tillit (Åge & 

Holmgren, 2010). Författarna beskriver att några av tillvägagångssätten är: att vara tydlig, att vara 

konsekvent, att återkoppla och att ge direkta svar på direkta frågor. För att stärka detta ytterligare 

kan förhandlaren visa sig driven och intresserad av att genomföra en affär som gynnar båda parter 

(ibid.). Yao, Zhang och Brett (2017) menar att tillit skapas genom att förhandlarna hittar en balans i 

vilken information som ska delas mellan parterna.  

 

På B2B-marknaden är det viktigt att utveckla långsiktiga och tillitsbaserade relationer mellan 

företag (Paparoidamis, Katsikeas & Chumpitaz, 2017). Vidare menar författarna att en god relation 

mellan parterna kan leda till betydande fördelar gällande förhandlingsprocessen. Enligt 

Paparoidamis et al. (2017) kan ett tillitsutbyte mellan företag gynna båda parter, som vidare kan 

leda till bättre kommunikation och lägre kostnader då företagen undviker dubbelarbete.  

 

Kong et al. (2014) belyser att det saknas förståelse för hur tillit kan fastställas. Vidare belyser Kong 

et al. (2014) att forskning inom förhandlingar behöver undersöka vilka faktorer som skapar och 

utvecklar tillit. Lopez-Fresno, Savolainen och Miranda (2018) menar att det behövs mer forskning 

kring hur tillit utvecklas och dess roll inom B2B-förhandlingar. I Schilke och Huangs (2018) studie 

belyser författarna att mer och djupare forskning kring hur tillit utvecklas inom B2B-förhandlingar 

behöver genomföras.  

 

Utvecklingen av tillit mellan aktörer i ett affärsförhållande har blivit allt viktigare, vilket beror på 

den ökade osäkerheten i samband med pågående förändringar i dagens samhälle (Ford & Mouzas, 

2010; Sørensen, Hasle & Pejtersen, 2011). När förhandlare har tillit för varandra tenderar det även 

till att arbetssättet förbättras och engagemanget för samarbete ökar (Kramer, 1999). Tillit är inte 

bara väsentligt för varaktiga relationer, utan det är även betydande i det tidiga stadiet av en relation 

för att förenkla utgången i en förhandling när två parter ska påbörja sitt samarbete och utbyte av 

information (Ferrin, Dirks & Shah, 2006; Schilke & Cook, 2013).  
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Tidigare studier har undersökt tillit men det finns ett behov av att bredda förståelsen för tillit och gå 

in djupare på ämnet. Detta skulle bidra till en ökad förståelse för förhandlare att skapa och utveckla 

tillit i förhandlingsprocessen (Schilke & Huang, 2018). Enligt Gollwitzer, Rothmund, Alt & Jekel 

(2012) finns det en begränsad kunskap kring de faktorer som skapar tillit då forskare tidigare har 

undersökt tillit och fokuserat på tillitens olika egenskaper (ibid.).  

 

Vi kan konstatera att tillit är en betydande tillgång vid förhandlingar. Utveckling av tillit i 

affärsförhållanden har blivit allt viktigare, vilket är följden av den ökade osäkerheten i samband 

med rådande förändringar i samhället. Därför anser vi att det är viktigt att bidra till utvecklingen 

och öka förståelsen av tillit. Den tidigare forskningen har kommit fram till att det finns ett behov 

som kräver vidare forskning för att kunna gå djupare in på ämnet och öka förståelsen av tillit i 

förhandlingsprocessen. I denna studie vill vi öka förståelsen för hur tillit skapas och utvecklas i 

förhandlingsprocessen inom B2B-marknaden. Vi kommer enbart att fokusera på företag som har en 

relation till varandra i form av ett förhandlat avtal, därav valet av B2B-marknaden. Istället för att 

välja en bransch kommer studiens valda företag att ingå i Gävle kommuns nätverk Hållbart 

Näringsliv för att få en inslag av hållbarhet i studien (Gävle, 2019). 

1.3 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för hur tillit skapas och utvecklas i en förhandlingsprocess inom B2B-

marknaden.  

1.4 Forskningsfrågor  

• Varför är en tillitsbaserad relation viktig i en förhandlingsprocess?  

• Hur skapas tillit i en förhandlingsprocess inom B2B-marknaden? 

• Hur utvecklas tillit i en förhandlingsprocess inom B2B-marknaden? 

1.5 Avgränsning 

Då vi valt att öka förståelsen om tillit inom B2B-marknaden kommer vi därmed att avgränsa oss 

från ett B2C-perspektiv. Vi har valt att avgränsa vår studie till företag som ingår i Gävle kommuns 

nätverk Hållbart Näringsliv. Med Hållbart Näringsliv menas ett nätverk som bidrar till ett attraktivt, 

lönsamt och hållbart företagande (Gävle, 2019). Vi väljer att utgå från nätverket för att få 

samhörighet till studiens valda företag och för att vår studie ska ha ett inslag av hållbarhet, vilket 

vidare kan kopplas till vår utbildning och det hållbara perspektivet som präglar Högskolan i Gävle. 

Vi har även valt att avgränsa oss till förhandlingar i långsiktiga relationer mellan företag.   
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2. Teoretisk referensram  
I detta kapitel redogörs de centrala delarna i teorin i relation till syftet. Kapitlet inleds med att 

definiera två olika typer av förhandling. Vidare beskrivs tillit utifrån olika komponenter och dess 

relation till B2B-förhandlingar. Avslutningsvis presenteras en arbetad modell över teorins 

framstående delar.  

2.1 Tillit i förhandlingar  

Förhandlingar kan delas i två perspektiv: det integrativa och det distributiva. Det integrativa 

perspektivet representerar ett förhandlingsresultat som är fördelaktigt för berörda parter medans det 

distributiva perspektivet representerar ett förhandlingsresultat som är fördelaktigt för enbart en av 

parterna. Detta kommer att diskuteras i följande avsnitt.  

2.1.1 Integrativa förhandlingar 

Tillit är ett centralt begrepp i integrativa förhandlingar (Moosmayer, Niemand & Siems, 2016). 

Vidare menar Kersten (2001) att det integrativa perspektivet avser att skapa ett förhandlingsresultat 

som är fördelaktigt för berörda parter. Tillit spelar en betydande roll i avseende till motivationen att 

hitta gemensamma lösningar inom det integrativa perspektivet (Moosmayer et al., 2016). Ett 

integrativt perspektiv är att föredra vid förhandlingar eftersom det kan resultera i att parterna skapar 

en långsiktig relation (ibid.). Barry och Friedman (1998) tillägger att det integrativa perspektivet ger 

möjlighet till gemensam vinst. Att anta ett integrativt perspektiv kan vara till fördel eftersom det 

ofta inte uppstår konflikter mellan parterna (ibid.).  

 

Integrativa förhandlingar drar stor nytta av kommunikation eftersom det ökar sannolikheten att 

parterna upptäcker lösningar som möter parternas behov till en låg kostnad. Genom kommunikation 

utbyter parterna information och utforskar möjliga lösningar (Barry & Friedman, 1998). Vidare 

menar Barry och Friedman (1998) att aggressivitet och egoism inte är till någon fördel då båda 

parters behov behöver tillgodoses. För att lyckas med en effektiv integrativ förhandling är parterna i 

behov av att ha båda parters intresse i åtanke och vara fokuserade att möta varandras behov. Genom 

att sätta sig in i motpartens situation kan lösningar och överenskommelser enklare uppstå (ibid.).     

2.1.2 Distributiva förhandlingar  

Distributiva förhandlingar avser att skapa ett avtal som maximerar utfallet för varje part, vilket leder 

till att ena partens vinst är på bekostnad av den andra parten (Barry & Friedman, 1998; Kersten, 2001; 

Moosmayer et al., 2016). Kersten (2001) beskriver distributiva förhandlingar som strategiska åtgärder, 

vilket påverkar ena parten för att uppnå framgång och bidrar till att den andra parten blir lidande 
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eftersom denne ”förlorar” när den andra ”vinner”. Framgång i detta avseende är att få ena parten att 

agera på ett sätt som passar den andra parten för att nå egna mål (ibid.). Det distributiva perspektivet 

kan ofta ses som olämpligt eftersom det tär på relationen mellan parterna på grund av att det 

förhandlas aggressivt och viktiga resurser försummas i förhandlingen (Fleming & Hawes, 2017).  

 

Enligt Hawes, Mast och Swan (1989) bidrar hög tillit mellan förhandlare att information inte 

undanhålls, vilket kan vara betydande för förhandlingens framgång. Pruitt (1983) belyser att hög tillit 

mellan förhandlare leder till integrativt utfall medan låg tillit leder till distributivt utfall. Om inte 

tillräckligt mycket tid finns för att förhandlarna ska kunna utveckla tillit under en förhandlingsprocess 

kommer förhandlingen med största sannolikhet att resultera i ett distributivt perspektiv (Carnevale & 

Lawler, 1986). Vidare kan det distributiva perspektivet även resultera i att väsentlig information inte 

delas mellan parterna vilket är nödvändigt för att nå ett gemensamt framgångsrikt resultat. Denna 

studie kommer att utgå från ett integrativt perspektiv. 

2.2 Olika komponenter inom tillit 

I följande avsnitt presenteras hur tillit och misstro uppstår följt av vilken betydelse tillit har vid 

förhandlingar, hur effekten av tillit påverkar förhandlare och hur tillit utvecklas mellan parterna 

samt hur långsiktiga relationer utvecklas mellan parterna.  

2.2.1 Tillit och misstro 

Tillit kan definieras som att ha förtroende för en annan människas intentioner och uppriktighet, 

vilket leder till att förhandlaren känner sig trygg och vågar vara öppen med att dela information till 

sin motpart (Read, 1962). Misstro istället, är enligt Lewicki, McAllister och Bies (1998) motsatsen, 

vilket är när ena parten inte känner trygghet för sin motpart och inte vågar vara öppen. En 

förhandlare kan ha positiva förväntningar om motpartens samarbetsvilja men samtidigt ha negativa 

förväntningar om motpartens konkurrenskraft eller oetiska beteende (Kong & Yao, 2019). För att 

kunna ta optimala beslut behöver parterna ha tillit för varandra, speciellt i den inledande relationen, 

när de tvingas till snabba tillitsbedömningar (ibid.). Forskning gällande tillit och misstro är dock 

begränsad att det har stannat på teoretisk nivå och inte prövats särskilt mycket i praktiken (Lewicki, 

Tomlinson & Gillespie, 2006).  

 

Kong et al. (2014) och Lewicki och Polin (2013) menar att om en förhandlare har tillit för allt 

motparten säger eller är för vänlig kan förhandlaren bli ett offer för motpartens utnyttjande. Om 

förhandlaren inte har någon tillit för motparten och handlar på ett offensivt sätt kommer utbytet av 

information mellan förhandlarna att hindras, vilket vidare ger sämre resultat (Kong et al., 2014; 
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Lewicki & Polin, 2013). Enligt Kong et al. (2014) kan det distributiva perspektivet i många fall 

förknippas med misstro medan det integrativa perspektivet istället förknippas med tillit.  

2.2.2 Betydelsen av tillit  

Tillit mellan förhandlare har blivit allt viktigare de senaste decennierna, vilket beror på att forskare 

inom B2B-förhandlingar menar att det läggs större vikt vid att skapa relationer (Gelfand, Major, 

Raver, Nishii & O’Brien, 2006). För att skapa relationer beskriver Lindell (2014) att 

förhandlingsklimatet är en viktig del, om det inte finns någon tillit mellan parterna kan 

förhandlingsresultatet bli instabilt. Låga nivåer av tillit i en förhandlingsprocess kan bidra till ett 

förändrat fokus i förhandlingen, det kan förändras från ett problemlösande fokus till ett mer 

tävlingsinriktat fokus (Fleming & Hawes, 2017; Jarratt & Ceric, 2015; Kimmel, Pruitt, Magenau, 

Konar-Goldband & Carnevale, 1980). 

 

Tillit kan ses som en betydande tillgång vid förhandlingar, vilket utvecklas och upprätthålls i 

samspelet mellan parterna (Lopez-Frenso et al., 2018). Tillit som utvecklas under förhandlingar gör 

det möjligt för företag att förlita sig på varandra i framtiden eftersom tillit stärker 

samarbetsförmågan (Yao et al., 2017). Tillit är en viktig aspekt för att parterna i förhandlingen inte 

ska hålla inne på viktig information som kan vara avgörande för att lösa problem (Katz, 2015; 

Kimmel et al.,1980; Lewicki & Polin, 2013). Katz (2015) tillägger att om det inte finns någon tillit 

mellan parterna hämmar det förmågan att finna alternativa lösningar, vilket är en viktig aspekt i det 

integrativa perspektivet. Behovet av tillit vid förhandlingar grundar sig i att parterna är beroende av 

varandra för att uppnå respektive parts mål och intressen (Lewicki & Polin, 2013).      

2.2.3 Effekten av tillit  

Tillit i förhandlingsprocessen kan leda till framgångsrika relationer och förbättrad kommunikation 

(Nicholson, Compeau & Sethi, 2001). Effekten av tillit bidrar till att förhandlare engagerar sig i 

integrativa beteenden som exempelvis informationsdelning och gemensamma vinster, vilket 

avlägsnar det distributiva beteendet (Gunia, Brett, Nandkeolyar & Kamdar, 2011; Hüffmeier, 

Freund, Zerres, Backhaus & Hertel, 2014). Enligt Dirks och Ferrin (2001) är informationsdelning 

en viktig aspekt för att lyckas nå goda förhandlingsresultat och tillit mellan parterna ger en effekt av 

ökad vilja att dela information. Enligt Glaeser, Laibson, Scheinkman och Soutter (2000) är 

forskningen om tillit i förhandlingar som genomförts till stor hjälp för andra forskare, dock kan det 

noteras att de tidigare rapporterna kring tillit har begränsningar då de ofta är svagt förutsagda för det 

faktiska beteendet hos förhandlare.  
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Kong et al. (2014) antyder att tillit kan vara en viktig faktor som påverkar förhandlingsprocessen 

och resultatet. Dock är tillit inte den enda faktorn till ett bra resultat då tillit även kan leda till 

nackdelar ifall informationen som givits visar sig vara felaktig (Kong et al., 2014; McAllister, 

1997). Dirks och Ferrin (2001) menar att höga tillitsnivåer resulterar i positiva attityder och bättre 

samarbete. Vidare menar författarna att tillit mellan förhandlande parter leder till att parterna vågar 

ta risker som bidrar till positiva resultat. Ferrin, Bligh och Kohles (2007) menar att tillit mellan 

parterna ökar förmågan att våga ta risker som bidrar till att lösa problem, vilket inte förekommer vid 

förhandlingar där tilliten är låg. 

 

Fisher, Ury och Patton (2015) menar att om det finns en ömsesidig tillit och ett förtroende för 

varandra kommer förhandlingen till största sannolikhet att vara smidigare och mer framgångsrik för 

båda parter. Lewicki och Polin (2013) menar likt Fisher et al. (2015) att tillit är en kritisk 

beståndsdel under en förhandling, vilket både kan förbättra och underlätta förhandlingsprocessen 

och en beståndsdel som binder samman avtal.      

2.2.4 Utveckling av tillit 

Fisher et al. (2015) menar att tillit kan utvecklas genom att skapa en personlig relation med sin 

motpart. Det skyddar bland annat parterna från olika typer av motgångar som kan uppstå under 

förhandlingsprocessen (ibid.). En god relation skapas enligt Fisher et al. (2015) genom att prioritera 

relationsskapandet, vilket kan ske genom att talas vid inför och efter förhandlingen men även 

genom att försöka träffas informellt. Holmgren och Åge (2010) tillägger att tillit mellan parterna 

kan utvecklas genom att vara konsekvent och tydlig i alla handlingar. Både verbal och icke-verbal 

kommunikation påverkar tilliten i förhandlingsprocessen (Comer & Drollinger, 1999; Fisher et al., 

2015; Unt, 2013). Fisher et al. (2015) menar att det kan vara svårt att kommunicera om parterna inte 

känner varandra väl och därför är det viktigt att vara tydlig i sin kommunikation för att undvika 

missförstånd. 

 

Comer och Drollinger (1999) och Fisher et al. (2015) menar att ett aktivt lyssnande är betydande för 

att skapa tillit och nå goda förhandlingsresultat. Grunden till bra kommunikation är att vara en god 

lyssnare genom att vara lyhörd, ha sakkunskap och ett intresse för den andra parten (Comer & 

Drollinger, 1999). En god lyssnare är enligt Lindell (2014) en person som genom nickningar, 

ögonkontakt eller signalerar närvaro genom motfrågor under tiden som den andra parten talar. 

Noggrant lyssnande bidrar till den egna styrkan i form av ta till sig information om exempelvis den 

andra partens intressen (ibid.).  
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Lopez-Frenso et al. (2018) anser att tillit genereras under förhandlingsprocessens olika stadier, 

vilket kan vara vid första kontakt, genom förberedelser och diskussioner mellan parterna. Enligt 

Øiestad (2005) är uppföljning betydande för att utveckla tillit mellan parterna. Vidare belyser 

författaren att uppföljning behöver vara både tydlig och ärlig. Moncrief och Marshall (2005) menar 

likt Øiestad (2005) att uppföljning är betydande och att förhandlare kan försäkra sig som att 

motparten är nöjd genom uppföljning vilket bidrar till utvecklingen av tillit.      

2.2.5 Bygga långsiktiga relationer genom tillit i B2B-förhandlingar 

Enligt Morgan och Hunt (1994) och Gilliland och Bello (2002) är tillit en viktig aspekt som står i 

centrum vid långsiktiga relationer. Yao et al. (2017) menar att organisationer emellan ofta föredrar 

att ha långsiktiga relationer än kortsiktiga relationer. Yao et al. (2017) anser att tillit som utvecklats 

i förhandlingsprocessen kan leda till ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete. Att bygga 

långsiktiga relationer genom tillit kan ske på flertal sätt: att samarbeta, att vara ömsesidig och att 

vara professionell (Khalfan, McDermott & Swan, 2007). När två parter har hög tillit för varandra 

bidrar det till att förhandlarna engagerar sig i informationsutbyte om intressen och prioriteringar, 

vilket möjliggör att tillit kan växa mellan parterna (Yao et al., 2017).  

 

Tillit är avgörande inte bara i långsiktiga relationer utan även i den inledande fasen för att främja 

relationen (Schilke & Cook, 2013). Tillit ligger till grund för att underlätta samarbete mellan 

förhandlande parter men kan det vara svårt att bygga och underhålla tillit mellan parterna (Kong et 

al., 2014). Skapandet och utvecklingen av tillit är särskilt riskabelt då parter ska förhandla med 

varandra för första gången då de inte känner varandra (Lopez-Fresno et al., 2018). 
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2.2.6 Teoretisk modell 

Modellen (Figur 1) illustrerar de utmärkande delarna i den teoretiska referensramen som är 

betydelsen av tillit, effekten av tillit, utvecklingen av tillit och långsiktiga relationer som utvecklas 

genom tillit i förhandlingsprocessen. Modellen visar att betydelsen, effekten och utvecklingen har 

en koppling till varandra och leder till långsiktiga relationer. De utmärkande delarna i den teoretiska 

modellen tar vi med oss till kapitlen empiri och analys där de vidare behandlas.  

 

 

 
 

Figur 1. En teoretisk referensram för tillit i förhandlingar. Egen konstruktion. 

 

Betydelsen av tillit sammanfattas som att tillit är centralt för att skapa relationer, vilket är en viktig 

aspekt inom förhandlingar (Lindell, 2014). Tillit bidrar till att de förhandlande parterna finner 

gemensamma lösningar på problem som uppstår (Katz, 2015). Tillit bidrar även till att parterna i en 

förhandling inte sitter inne på betydelsefull information som kan vara väsentlig för att lösa problem 

(Katz, 2015; Kimmel et al., 1980; Lewicki & Polin, 2013).  
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Effekten av tillit bidrar till framgångsrika relationer samt förbättrad kommunikation och samarbete 

mellan parterna (Nicholson et al., 2001). Informationsdelning en viktig aspekt för att lyckas nå goda 

förhandlingsresultat och tillit mellan parterna ger en effekt av ökad vilja att dela information (Dirks & 

Ferrin, 2001).  

 

Utvecklingen av tillit påverkas av att parterna prioriterar relationsskapandet (Fisher et al., 2015). 

Aktivt lyssnande är en del av god kommunikation, vilket är betydande för att skapa tillit och nå goda 

förhandlingsresultat (Comer & Drollinger, 1999; Fisher et al., 2015). Tillit kan utvecklas genom att 

skapa en personlig relation till sin motpart då det skyddar parterna från motgångar som kan uppstå 

under förhandlingsprocessen (Fisher et al., 2015).  

 

Att bygga långsiktiga relation genom tillit i B2B-förhandlingar kan leda till ett långsiktigt och 

framgångsrikt samarbete (Yao et al., 2017). Att bygga långsiktiga relationer genom tillit kan ske på 

flertal sätt: att vara professionell, att vara ömsesidig och att visa engagemang (Khalfan et al., 2007; 

Yao et al., 2017).  
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3. Metod  

I detta kapitel presenteras de metoder som ligger till grund för studien följt av en beskrivning av 

studiens datainsamling. Avslutningsvis presenteras studiens kvalitetskriterier, metodkritik och 

etiska aspekter. 

3.1 Förförståelse 

Människor har olika förutsättningar och synen på världen bedöms på olika sätt (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Detsamma gäller oss författare, våra förutsättningar och synen på vår 

undersökning skiljer sig åt. Människor är formade på olika sätt och hur vi ser på världen är 

beroende av våra bakgrunder, vilket även gäller för vår förförståelse. Människor besitter kunskap, 

dock skiftar kunskapen mellan oss människor. Vår förförståelse påverkar oss när vi tolkar olika 

situationer i livet och när vi tolkar information. Vår förförståelse för ämnet företagsekonomi 

grundar sig i det vi lärt oss som studenter på Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle och 

gymnasiestudier inom företagsekonomi. Vi ansåg att vi hade relevant förförståelse till förhandling 

då vi har läst kursen Sälj och Affärsmannaskap C på Högskolan i Gävle. Den teori om tillit som vi 

tog del av var ett relativt nytt område för oss, dock var vi tidigare medvetna om att tillit är en viktig 

aspekt vid förhandlingar. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar genom att ha en förförståelse om 

ämnet och den forskningsprocess som ska genomföras bidrar till gynnsamma val gällande studiens 

genomförandefas.  

3.2 Val av metod 

Vad vi vill få ut av vår studie ligger till grund för valet av metod. I studien används en kvalitativ 

metod då syftet avser att öka förståelsen för hur tillit skapas och utvecklas i en förhandlingsprocess 

inom B2B-marknaden. Studien utgår från ett tolkande synsätt, vilket Bryman och Bell (2017) 

uppger är centralt för kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden lägger stor vikt vid ord, tolkning 

och förklaring samt insamling av data sker exempelvis genom intervjuer (Patton, 2002; Sale, 

Lohfeld & Brazil, 2002; Tracy, 2013). Vi ansåg att denna metod var mest lämpad för vårt syfte då 

vi fick möjligheten att intervjua förhandlare samt förstå och tolka hur de skapar och utvecklar tillit.  

 

Det finns även en annan metod att använda sig av, vilket är kvantitativ metod, som visar resultat i 

form av siffror och andra värden som är möjliga att räkna på. Det vill säga faktorer som enkelt kan 

kvantifieras och insamlingen av data sker exempelvis genom frågeformulär (Sale et al., 2002; 

Tracy, 2013). Enligt Bryman och Bell (2017) är kvalitativ forskning till för att beskriva hur olika 

aktörer agerar och därför ansåg vi att den kvalitativa metod var mer lämpad för studien. Enligt 
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Alvehus (2013) avser den kvalitativa metoden att analysera olika sociala sammanhang, vilket görs 

utifrån vårt tolkande synsätt och insamling av data genom intervjuer. 

3.3 Datainsamling 

I följande avsnitt presenteras urval av företag och respondenter med tillhörande tabell av studiens 

respondenter. Vidare presenteras studiens primärdata och hur vi gått tillväga vid litteraturinsamling. 

Slutligen beskrivs hur vi skapade vår intervjuguide och hur vi gick tillväga när vi transkriberade det 

insamlade materialet.  

3.3.1 Urval av företag och respondenter 

Val av företag 

För att genomföra vår studie valde vi företag från Gävle kommuns nätverk Hållbart Näringsliv. Vi 

valde att kontakta företag i Gävle kommun eftersom vi båda är lokaliserade i Gävle. Vi var 

medvetna om att trovärdigheten ökar genom att välja företag inom en och samma bransch då de gör 

resultatet generaliserbart. Dock har det varit en utmaning för oss att välja företag inom en och 

samma bransch eftersom vi ville ha ett B2B-perspektiv om tillit, där företagen skulle ha en relation 

till varandra i form av ett förhandlat avtal. Istället för att utgå från en bransch utgick vi från Hållbart 

Näringsliv i Gävle kommun. För att skapa ett bra utgångsläge och säkerställa ett tillräckligt antal 

intervjuer mejlade vi 23 företag, vilket resulterade i att sju företag ville ställa upp på en intervju. På 

grund av tidsbegränsning valde vi att gå vidare med fem företag. Vi valde att gå vidare med fem 

företag och var och en av dessa gav oss ytterligare ett företag att intervjua. 

 

Vi hade följande kriterier för de företag som deltog i studien: 

• Företagen ska vara verksamma i Gävle Kommun  

• Företagen ska ha en relation till varandra  

• Företagen ska ha ett förhandlat avtal mellan varandra  

 

Val av respondenter 

Vi valde att anta ett målstyrt urval av respondenterna. Detta innebar att vi med ett strategiskt 

tillvägagångssätt valde ut respondenter som kunde besvara studiens syfte (Bryman, 2012). Dessa 

personer hade inte samma befattningar på respektive företag, dock hade alla erfarenhet och arbetade 

med förhandlingar. Alvehus (2013) menar att vid valet av respondenter är det betydelsefullt att välja 

personer som är relevanta för undersökningen, besitter kompetens och kunskap kring ämnesområdet 

för att kunna besvara frågorna.  
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Tabell 1 visar en sammanställning av studiens respondenter, vilket är företagsrepresentanter från 

olika företag och branscher. Respondenter med samma bokstav representerar de företag som har ett 

förhandlat avtal med varandra. I tabellen beskrivs även respondenternas befattning, huvudsakliga 

arbetsuppgifter och intervjutid.  

 

Benämning Befattning Huvudsakliga 

arbetsuppgifter 

Intervjutid 

Respondent 1 (A1) Försäljningschef Ansvarar för alla intäkter, 

förhandlar avtal och 

gruppförfrågningar samt 

marknadsföring. 

 

20:28 

Respondent 2 (A2) Konsultchef Personalansvar och sälj- och 

kundansvar. 

 

30:07 

Respondent 3 (B1) Strategisk inköpare Jobbar för hela koncernen, 

ansvarar för kategorin 

indirekt material. 

 

32:40 

Respondent 4 (B2) Key Account Manager Kontakt med befintliga 

kunder samt nya kunder. 

Länken mellan kunden och 

organisationen samt se till att 

kundens behov är uppfyllt. 

 

18:17 

Respondent 5 (C1) Tekniskt säljstöd Arbetar med större och 

rikstäckande avtal, strukturera 

avtal och uppföljningar. 

 

31:22 

Respondent 6 (C2) Platschef Räknar på jobb och planerar 

dem samt har all kontakt med 

kunder (start och 

uppföljning). 

 

14:40 

Respondent 7 (D1) VD Allt (litet företag). 

 

29:24 

Respondent 8 (D2) Samordnare Sköter lokalvårdsavtal. 

 

15:52 

Respondent 9 (E1) Egenföretagare Allt (litet företag). 

 

12:40 

Respondent 10 (E2) Produktionschef Materialinköp etc. 

 

7:13 

Tabell 1. Sammanställning över respondenter. Egen konstruktion 
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3.3.2 Primärdata 

Semistrukturerade intervjuer 

Studiens primärdata baserades på semistrukturerade intervjuer. Eftersom vårt syfte var att öka 

förståelsen för hur tillit skapas och utvecklas i förhandlingar ansåg vi att det var viktigt att få en 

djupare förståelse för hur förhandlare arbetar med detta. De semistrukturerade intervjuerna 

möjliggjorde att få svar på studiens teman medan respondenterna samtidigt gavs frihet i svaren, 

vilket Eriksson (2018) ser som denna metods fördel. Eftersom vi redan innan intervjuerna visste 

vilka teman som skulle beröras men samtidigt inte ville styra respondenterna såg vi till att inte vara 

alltför specifika i frågorna.  

 

Denna intervjuform passade vår studie bra då vi kunde anpassa frågeföljden efter samtalet och 

samtidigt få svar på de teman som vi ansåg vara viktiga för arbetet. Arsel (2017) menar att i 

semistrukturerade intervjuer finns möjligheten att skräddarsy intervjun efter den specifika 

respondenten och ha möjlighet till följdfrågor längs intervjuns gång. Vi ansåg att det var särskilt 

betydelsefullt att låta respondenterna prata fritt och inte styra dem till några svar. De frågor som vi 

förberett i vår intervjuguide var både kompletta men innehöll även inledningar till specifika teman 

som bidrog till att respondenterna fick svara fritt (Darmer & Freytag, 1995). Dock anser vi att en 

nackdel med denna intervjuform var att vi inte alltid fick de svaren vi sökte, vilket berodde på att 

frågorna var relativt öppna som resulterade i att vissa respondenter pratade om sådant som inte var 

relevant för vår studie.  

 

Intervjuform 

Sju av studiens tio intervjuer ägde rum på respondenternas arbetsplatser. Vi valde att genomföra 

intervjuerna på respondenternas arbetsplatser då vi antog att respondenterna känner sig mest 

bekväma på sin arbetsplats. De tre resterande intervjuerna genomfördes per telefon eftersom vi inte 

hade möjlighet att mötas personligen och ha en intervju på respondentens arbetsplats. Vi hade dock 

önskat att genomföra samtliga intervjuer via personliga möten då vi anser att det hade kunnat 

bidragit till ett bättre samspel mellan oss och respondenterna. Vi anser att telefonintervjuerna inte 

gav oss lika mycket information och svaren blev kortare än intervjuerna vid personliga möten, 

vilket vi såg som en nackdel.  

3.3.3 Litteraturinsamling 

För vår teoretiska referensram insamlades litteratur som bestod av vetenskapliga artiklar och 

böcker. De vetenskapliga artiklarna söktes framförallt genom Högskolan i Gävles databas 

Discovery. Bryman och Bell (2017) belyser att det är en fördel att använda sig av databaser som det 
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egna lärosätet ansvarar för, vilket var en av anledningarna till att vi valde att söka efter vår litteratur 

där. För att utöka vår sökning ytterligare använde vi även oss av tjänsten Google Scholar och 

tidskrifterna Journal of Business & Industrial Marketing och Industrial Marketing Management. För 

att säkerställa kvalitén på artiklarna valde vi att använda artiklar som är peer-reviewed, vilket 

betyder att artiklarna är granskade (Bryman, 2012). Några av de sökord vi använde oss av var 

“trust”, “negotiation”, “trust+negotiation”, ”B2B”, “trust+B2B” och “B2B+negotiation”. Vi 

använde oss även av böcker som var relaterade till vårt forskningsämne som vi funnit i biblioteket 

på Högskolan i Gävle, Gävle Stadsbibliotek och på internet. 

 

Nyckelorden i denna studie var tillit, förhandlingar, B2B, integrativ förhandling, distributiv 

förhandling. Vi ansåg att det var relevant att utgå från dessa när vi sökte efter lämplig litteratur. 

Även Bryman (2012) belyser att det är en fördel att identifiera studiens nyckelord för att underlätta 

forskningsprocessen. Redan i ett tidigt stadie valde vi att utifrån studiens nyckelord skapa teman 

och söka efter samband och relationer. Vi kunde snabbt konstatera att tillit har ett starkt band till 

integrativa förhandlingar inom B2B. Vi valde att sammanställa den insamlade litteraturen i två 

kategorier, förhandlingar och tillit. Genom att göra detta ansåg vi att vi kunde se en röd tråd i 

arbetet. 

3.3.4 Utformning av intervjuguide 

Då vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer skapades en intervjuguide utifrån studiens 

syfte för att den insamlade informationen skulle bidra till besvarandet av syftet. Bryman (2012) 

beskriver en intervjuguide likt en lista med områden som ska beröras vid en kvalitativ intervju. Qu 

och Dumay (2011) resonerar på liknande sätt och menar att en strukturerad intervjuprocess bidrar 

till mer relevant och användbar data. Vårt fokus i denna studie var att öka förståelsen för hur de 

olika respondenterna ser på tillit när de förhandlar och hur de arbetar med att skapa och utveckla 

tillit för sin motpart. 

 

Målet var att få önskad data genom att låta intervjupersonerna prata relativt fritt, om deras syn på 

tillit och hur de arbetar med att skapa och utveckla tillit, utan att behöva ställa direkta frågor. När vi 

formulerade frågorna hade vi i åtanke att inkludera många öppna frågor som bidrog till att 

intervjupersonerna fick beskriva hur de går tillväga vid olika situationer. Becker (1998) menar likt 

oss att det är av stor fördel att ställa många ”hur-frågor” och inte många ”varför-frågor” då det kan 

bidra till att intervjupersonen känner sig trängd. 
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För att säkerställa intervjufrågorna relevans valde vi att utifrån varje rubrik i den teoretiska 

referensramen skapa frågor som berörde studiens framtagna teman som är förhandlingar, tillit och 

misstro, betydelsen av tillit, effekten av tillit, utvecklingen av tillit och bygga långsiktiga relation 

genom tillit i B2B-förhandlingar. Vi ansåg att detta bidrog till en bra struktur i uppsatsen. 

Intervjuguiden finns att ta del av i Bilaga 1 (s. 47). 

 

Frågorna som berör tillit och misstro syftar till att förstå vad intervjupersonerna definierar som tillit 

och vad som kan få respondenterna att misstro sin motpart. Frågorna om betydelsen och effekten av 

tillit syftar till att förstå vikten av tillit vid en förhandling och hur tillit påverkar respondenterna. 

Frågorna om utvecklingen av tillit syftar till att förstå hur respondenterna arbetar och med vilka 

medel, för att skapa och utveckla tillit för motparten. De sista frågorna syftar till att förstå vikten av 

långsiktiga relationer och hur respondenterna bygger långsiktiga relationer genom tillit. 

3.3.5 Transkribering 

Vi valde att spela in alla intervjuer för att sedan transkribera materialet. Vi ansåg det klokt att spela 

in intervjuerna eftersom det bidrog till att vi inte behövde anteckna under intervjuernas gång. Vi 

valde att genomföra transkriberingen nästintill direkt efter intervjuerna då vi hade informationen 

färskt i minnet, detta är något som Dalen (2015) belyser som fördelaktigt. Vi valde att båda 

författarna skulle närvara vid varje transkribering för att undvika missuppfattningar från det 

inspelade materialet. När vi transkriberade lyssnade vi båda samtidigt på det inspelade materialet 

och antecknade vad som sagts på våra datorer. Vid ett flertal tillfällen pausades inspelningen för att 

kontrollera att vi tolkat svaren på liknande sätt och flera av intervjuerna spelades upp ett flertal 

gånger för att undvika att gå miste om viktig information. När hela inspelningen spelats upp gick vi 

igenom anteckningarna och kontrollerade att allt vi skrivit ned var korrekt uppfattat, vilket 

Matheson (2007) belyser som fördelaktigt. 

 

Vi valde att till en början enbart skriva ned det som vi ansåg var relevant för studien och inte allt 

som intervjupersonerna sagt under intervjuerna. Detta på grund av att spara tid men även för att 

direkt urskilja det som var relevant för vår studie. Bryman och Bell (2017) menar att det kan vara 

fördelaktigt att enbart skriva ned sådant som är relevant för studien men att det alltid finns en risk 

för att missa något. Bryman (2012) menar istället att författarna bör skriva ned allt som spelats in då 

det bidrar till att författarna inte snedvrider respondenternas svar. I efterhand upptäckte vi dock att 

det eventuellt varit bättre om vi skrivit ned allt som intervjupersonerna sagt då vi uppmärksammade 

att vårt empirikapitel var något tunn. Vi var då tvungna att lyssna igenom materialet en gång till för 
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att kapitlet skulle bli fullständigt. Om vi från början hade skrivit ned allt hade vi inte behövt lyssna 

igenom materialet en gång till.  

 

När vi skrivit ned allt placerade vi ut svaren under olika begrepp och sedan urskildes likheter, 

skillnader och samband mellan de framtagna koderna. Vidare skapades gruppindelningar där vi 

kunde urskilja mönster. Sedan delades dessa grupper in i teman utifrån den teoretiska referensramen 

som vi kallar för tillit och misstro, betydelsen av tillit, effekten av tillit, utvecklingen av tillit och 

bygga långsiktiga relation genom tillit i B2B-förhandlingar. 

3.3.6 Kritik mot transkribering 

Alla intervjuer spelades in på en av författarnas telefoner för att vid varje intervjutillfälle enbart 

koncentrera oss på intervjupersonen. Vid varje intervju var vi noga med att fråga om lov om vi fick 

spela in intervjun, vilket Yin (2007) belyser som betydande. Ingen av respondenterna ansåg att det 

var ett problem att spela in intervjun. Något som vi dock kom att tänka på när alla intervjuer var 

genomförda var att vi enbart spelade in intervjuerna på en av författarnas telefoner vilket kan ha 

varit riskfyllt eftersom vi aldrig kan förutspå teknikproblem. I framtida arbeten kommer vi att 

gardera oss med mer inspelningsutrustning för att säkerställa att inget viktigt material går förlorat.  

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att tiden är en negativ aspekt i kvalitativa studier då det är 

tidskrävande att först genomföra ett flertal intervjuer och sedan transkribera det insamlade 

materialet. Vi var medvetna om detta, dock har denna metod hjälp oss att tolka och förstå hur 

förhandlare skapar och utvecklar tillit. Vi ansåg att de inspelade materialet gynnade vår studie då vi 

ett flertal gånger hade möjlighet att lyssna igenom materialet igen för att både öka förståelsen och 

för att noggrant skriva ned vad intervjupersonerna sagt.  

3.4 Källor och källkritik 

Vi har medvetet sökt efter trovärdiga källor till vår studie, vilket Eriksson (2018) menar är av 

betydelse eftersom forskare behöver vara källkritiska. Vi reducerade antalet källor för att undvika 

en oöverskådlig helhet, istället valde vi källor som var mest relevanta utifrån syftet. Vi valde 

exempelvis att söka efter tidigare forskning genom databaser som sedan innan var kända för oss och 

som vi anser trovärdiga. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) tillägger att en annan 

viktig aspekt inom källkritik är att alltid försöka referera till primärkällan då viktig information 

annars kan gå förlorad. Därför letade vi fram och refererade till den ursprungliga källan i samtliga 

fall. Det är viktigt att ta hänsyn till om källorna fortfarande är giltiga eller om informationen 

fortfarande stämmer (Eriksson, 2018). Vi kom fram till att det ämnesområde som vi undersökt inte 
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utvecklats avsevärt under de senaste åren och att relativt gammal information fortfarande var 

relevant för vår studie.  

3.5 Tematisk analysmetod 

Vi valde tematisk analys, vilket är den mest förekommande analysmetoden inom kvalitativ metod 

(Dalen, 2015). Genom att kategorisera teman av det insamlade materialet underlättade det 

besvarandet av studiens syfte. Genom analysering av nyckelbegrepp och det som exemplifierades 

av respondenterna fann vi studiens teman. Analysering gjordes efter det teman vi fann för att 

jämföra teorier och begrepp från vår teoretiska referensram. Avsikten var att hitta likheter och 

skillnader i det empiriska materialet utifrån den teoretiska referensramen. 

3.5.1 Steg i vår tematiska analys  

1. Bekanta sig med data  

Det första steget i tematisk analysmetod är enligt Braun och Clarke (2006) att bekanta sig med data, 

vilket görs genom att transkribera det empiriska materialet från intervjuerna och tyda insamlad data. 

Vi lyssnade och läste igenom vår transkribering ett flertal gånger för att få en djupare förståelse för 

materialet. Enligt Braun och Clarke (2006) är det viktigt att författarna fördjupar sig i data och att 

de känner till djupet och bredden av innehållet. Vidare menar författarna att upprepad läsning bidrar 

till att författarna fördjupar sig i materialet. Utifrån respondenternas svar kunde vi urskilja likheter 

och skillnader, vilket vi vidare diskuterade som resulterade i att vi kunde urskilja olika mönster och 

samband. 

 

2. Generera koder  

Braun och Clarke (2006) beskriver koder som att urskilja och kategorisera datainsamlingen i olika 

grupper. Denna fas inleds enligt Braun och Clarke (2006) när författarna är bekanta med det 

insamlade materialet och kommit fram till vad de anser är intressant. Därmed har vi grundligt gått 

igenom det insamlade materialet för att skapa oss en uppfattning om vad vi anser är relevant och 

vad som är irrelevant, vilket bidrog till att kodningen inte blev särskilt komplicerad. Koder 

identifierar ett kännetecken i data som är relevant för analysering som vidare är det mest primära 

segmentet i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). När vi sökt efter koder har studiens syfte och 

forskningsfrågor varit utgångspunkten. Nedan presenteras de koder vi funnit i det empiriska 

materialet:  

 

Förväntningar, God kommunikation, Mervärde, Aktivt lyssnande, Vågar ta ut svängarna i förslagen 

som ges, Långsiktiga relationer är A och O, Trygghet till motparten, Förberedelser, Tar reda på 
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viktigt information om motparten, Visa intresse för sin motpart, Strävan efter långsiktiga relationer, 

Tillit är att känna sig trygg, Misstro uppstår vid felaktig information, Sårbar position, Givande och 

tagande, Grund för att skapa långsiktiga relationer, Effektivare problemlösning, Tillit är 

betydande, Återkommande affärer, Bättre kommunikation, Lättare att komma överens, Få mer 

tillbaka, Våga ta beslut, God kommunikation, Ögonkontakt, Motfrågor, Förståelse och 

engagemang, Tydlig kommunikation, Formellt och informellt, Prioritera relationsskapandet, 

Utveckla relationen, Uppföljning, Längre avtal, Relationen behöver vårdas, Inte ha dold agenda, 

Transparens, Vara öppen, Affärsrelation liknar en privat relation, Professionellt beteende, 

Ömsesidighet. 

 

3. Söka teman  

Sökning efter studiens teman görs efter att kodningen är genomförd, vilket sker genom organisering 

av koder i tänkbara teman (Braun & Clarke, 2006). Ett vanligt kriterium vid sökning av studiens 

teman är repetitioner för hitta ett mönster som innehåller ett tema (Bryman & Bell, 2017). För att 

göra analysen relevant har studiens syfte och forskningsfrågor varit utgångspunkten vid sökningen 

efter teman. Vi inledde med att analysera våra koder och se om vi kunde bilda övergripande teman 

med dem. Till hjälp använde vi oss av tabeller för att enklare sortera koderna. Våra framtagna 

teman hade en stark anknytning till den teoretiska referensramen. Utifrån kodningen skapade vi sex 

teman som presenteras nedan:  

 

Tema 1 - Tillit i förhandlingar Trygghet till motparten, Strävan efter långsiktiga relationer  

 

Tema 2 - Tillit och misstro Tillit är att känna sig trygg, Misstro uppstår vid felaktig information, 

Sårbar position  

 

Tema 3 - Betydelsen av tillit Grund för att skapa långsiktiga relationer, Effektivare 

problemlösning, Tillit är betydande 

 

Tema 4 - Effekten av tillit Vågar ta ut svängarna i förslagen som ges, Givande och tagande, 

Återkommande affärer, Bättre kommunikation, Lättare att komma överens, Få mer tillbaka, Våga ta 

beslut 

 

Tema 5 - Utvecklingen av tillit Förväntningar, God kommunikation, Aktivt lyssnande, 

Förberedelser, Tar reda på viktigt information om motparten, Visa intresse för sin motpart, God 
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kommunikation, Ögonkontakt, Motfrågor, Förståelse och engagemang, Tydlig kommunikation, 

Formellt och informellt, Prioritera relationsskapandet, Utveckla relationen, Uppföljning  

 

Tema 6 - Bygga långsiktiga relationer genom tillit Mervärde, Långsiktiga relationer är A och O, 

Längre avtal, Relationen behöver vårdas, Inte ha dold agenda, Transparens, Vara öppen, 

Affärsrelation liknar en privat relation, Professionellt beteende, Ömsesidighet 

 

4. Kontrollera teman  

De olika teman som utformats granskades för att senare bedömas om dessa kunde kopplas till de 

koder som skapats. Koderna som tagits fram bör ha ett samband med varandra medan de skapade 

teman kan skilja sig från varandra (Braun & Clarke, 2006). Enligt vår mening har våra teman ett 

samband även fast de skiljer sig åt. Under intervjuerna kunde vi tydligt se olika mönster vilket 

bidrog till att våra teman föll sig naturligt.  

 

5. Definiera och namnge teman  

Enligt Braun och Clarke (2006) ska studiens framtagna teman definieras och förfinas, med andra 

ord ska studiens teman sammanfattas och data inom respektive tema fastställas. Vi sammanfattar 

studiens teman nedan där Tema 1, 2 , 3 och 4 rör forskningsfråga 1. Tema 5 rör forskningsfråga 3 

och Tema 6 rör forskningsfråga 2.  

 

Tema 1 handlar om hur förhandlare går tillväga i en förhandlingsprocess. Tema 2 handlar om hur 

förhandlaren definierar tillit och misstro samt vad som får förhandlare att våga lita respektive inte 

lita på sin motpart. Tema 3 handlar om vad förhandlaren anser att betydelsen av tillit är. Tema 4 

handlar om de effekter som förhandlaren anser att tillit bidrar med i förhandlingsprocessen. Tema 5 

handlar om hur förhandlaren utvecklar tillit för sin motpart genom olika handlingar. Tema 6 handlar 

om hur förhandlaren går tillväga för att bygga långsiktiga relationer till sin motpart genom tillit. 

 

6. Presentation av resultat  

Enligt Braun och Clarke (2006) kan presentationen av resultat börja när teman är fullt utarbetade 

och att till varje teman finns tillräckligt mycket data. Vidare anser författarna att det empiriska 

materialet som insamlats ska ha ett samband med syfte att motverka upprepningar i materialet 

angående vardera temas egen karaktär. Det är av betydelse att motivera studiens teman, varför just 

dessa teman har valts (ibid.). Vi har i empirikapitlet presenteras våra teman med citat och 

förklaringar från respondenterna. Vidare har vi i analyskapitlet presenterat en analys av insamlad 

data och kopplat det till den teoretiska referensramen. 



 

 21 

3.6 Kvalitetskriterier 

Utifrån Tracy (2010) tog vi fram kvalitetskriterier som vi ansåg vara av betydelse i vår studie för att 

skapa relevans och god kvalitet. Vi riktade in oss på fyra kvalitetskriterier som vi ansåg vara 

relevanta. Dessa fyra kvalitetskriterier var stringens, trovärdighet, betydande bidrag och 

meningsfull koherens.  

 

Det första kriteriet stringens definieras enligt Tracy (2010) om det finns tillräckligt med data för att 

ge stöd till de framtagna påståendena? Har forskarna använt tillräcklig tid för datainsamlingen? Har 

forskarna använt passande metoder? Är den framställda kontexten lämplig jämfört med studiens 

uppsatta mål? Dessa frågor har besvarats kontinuerligt i studien i både text men även illustrerat i 

modeller. Väsentliga resonemang och motiveringar har gjorts i alla studiens delar för att besvara 

syftet.  

 

Det andra kriteriet är trovärdighet, vilket enligt Tracy (2010) innebär att en kvalitativ studie ska ha 

fördjupade förklaringar och resonemang, som ska tydliggöras genom exempelvis illustrationer av 

modeller. Studiens trovärdighet ökar genom fördjupade diskussioner som stöds av belägg i kapitlen 

metod, teori, empiri och slutligen bidrag.  

 

Det tredje kriteriet är betydande bidrag och som Tracy (2010) menar är studiens bidrag, vilket ska 

uppfylla ett antal kriterier för att skapa ett betydande bidrag. Några av de kriterierna är att studien 

ska skapa ny kunskap och att den är baserad på tidigare litteratur. Vi har tillsammans med tidigare 

litteratur och det funna forskningsgapet ökat förståelsen för tillit, vilket i sin tur ger de som 

förhandlar en ökad förståelse för hur tillit skapas och utvecklas i förhandlingsprocessen inom B2B-

marknaden. 

 

Det fjärde och sista kriteriet som vi valde var meningsfull koherens och definieras enligt Tracy 

(2010) som att studien uppfyller sitt uppsatta mål, att författarna använder lämpliga metoder och att 

författarna har förmågan att koppla samman litteratur, forskningsfrågor, resultat och tolkningar med 

varandra. Alla metodval är noga grundande och motiverade utifrån relevans för studiens syfte. 

Studien har en genomgående argumentering som sammankopplar studiens olika delar.  

3.7 Metodkritik 

Den kvalitativa metoden är mest lämpad för vår studie men givetvis kan det riktas kritik mot vårt 

metodval. Bryman och Bell (2017) belyser subjektivitet, replikerbarhet, generaliserbarhet och 
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transparens som de framstående kriterierna mot den kvalitativa metoden. Detta var något som vi 

hade i åtanke längs studiens gång och tog hänsyn till.   

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att den kvalitativa metoden är alldeles för subjektiv enligt 

kvantitativa forskare, med det menar forskarna att det kvalitativa resultatet i stor utsträckning 

bygger på forskarens värderingar och vad denne anser är viktigt. För att undvika subjektivitet i vår 

studie valde vi att i basera studiens syfte, teori och empiri på en teoretisk grund. Vi valde även att 

utesluta alla egna tankar och idéer från vår teoretiska referensram och vårt empirikapitel, vilket vi 

anser bidrar till objektivitet. Bryman och Bell (2017) belyser även att en kvalitativ studie är svår att 

replikera på grund av att forskarna fokuserar på det som de anser är viktigt. Vad som är 

betydelsefullt skiljer sig mellan olika forskare och kan därmed bidra till att studien kan vara svår att 

replikera då varje enskild forskare inom den kvalitativa metoden påverkas av dess subjektiva 

bedömningar.  

 

Kvalitativa metoder är svåra att generalisera då studierna är baserade på specifika situationer, 

branscher eller att intervjupersonerna är slumpmässigt utvalda (Bryman & Bell, 2017). I och med 

detta är det omöjligt enligt författarna att generalisera resultatet av studien till andra miljöer. Vi 

anser att det var en nackdel att vi genomförde studien i flera olika branscher då det bidrog till att 

studiens resultat inte blev lika generaliserbart som om vi genomfört studien i en och samma 

bransch. En annan nackdel var att de valda intervjupersonerna inte är slumpmässigt utvalda.  

 

Bryman och Bell (2017) beskriver att den kvalitativa metoden har bristande transparens då det ofta 

saknas en detaljerad redogörelse gällande studiens urvalsprocess och analysprocess. I vår studie har 

vi i avsnitten 3.3.1 Urval av företag och respondenter och 3.5 Analysmetod beskrivit hur vi valt ut 

respondenter och hur vi gått tillväga för att analysera vår insamlade data med den tidigare 

forskningen för att undvika bristande transparens.  

3.8 Etik 

Studien utgörs till stor del av information som vi har tillhandahållit från respondenterna, vilket 

gjorde att vi kom till insikt med vikten av att ha ett etiskt förhållningssätt. För att ge respondenterna 

en valmöjlighet att delta i vår studie började vi med att lämna ut grundläggande information som 

innefattade anvisningar om studiens syfte, hur resultatet skulle behandlas och vad vi skulle använda 

resultatet till. Detta är vad Jacobsen (2017) kallar tillräcklig information. 
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Vi har strävat efter att respondenterna skulle uppfatta vår studie som seriös och professionell, vilket 

gjorde att vi anonymiserade den information som kunde kopplas till företagets eller respondenternas 

identitet. Enligt Lloyd och Hopkins (2015) kan vissa frågor som ställs till respondenterna vara 

obekväma att besvara. Detta innebär att respondenten ska få vara anonym. Genom löpande 

medgivande med respondenterna såg vi till att integriteten bevarades. Respondenternas kunskap är 

det enda som varit i fokus.  
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras en företagsbeskrivning och det insamlade materialet från de tio 

semistrukturerade intervjuerna. Det empiriska materialet presenteras utifrån studiens framtagna 

teman som har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen och intervjuguiden.  

4.1 Företagsbeskrivning  

Respondent A1 arbetar inom en hotellkedja som sammanlagt har 37 hotell i Sverige. Hotellet i 

Gävle arbetar utifrån ett konferensfokus. Hotellkedjan utgår från att erbjuda premiumhotell i äldre 

fastigheter. Hela hotellkedjan har totalt 2200 medarbetare och hotellet i Gävle har mellan 40–75 

medarbetare beroende på årstid. Respondent A2 tillhör ett stort globalt IT-företag med drygt 150 

000 medarbetare och verksamhet i mer än 70 länder. Respondentens arbetsplats tillhör ett 

regionkontor som tillhandahåller konsulttjänster. Kontoret är uppdelat i två grupperingar som 

tillhandahåller olika former av resurser och har cirka 50 anställda. 

 

Respondent B1 arbetar på ett kontor i Gävle som tillhör ett industriföretag och arbetar för hela 

koncernen. Företaget har funnits sedan 1800-talets mitt och under 2000-talet gjordes en 

sammanslagning med ett annat företag och hela koncernen har drygt 4400 anställda. B2 arbetar 

inom ett konfektionsföretag som funnits i drygt 60 år och är en av landets största producenter i 

branschen och har över 250 anställda. Företaget utvecklar, producerar och säljer arbetskläder, 

exempelvis handskar och skor för yrkesmänniskor. Företaget säljer produkter på både nationell och 

internationell marknad via återförsäljare eller via direktavtal med större företag.  

 

Respondent C1 arbetar på ett uthyrningsföretag i Gävle som tillhandahåller tjänster och produkter 

för företag som arbetar utmed Sveriges vägar. Företaget har ungefär 200 medarbetare och företagets 

uthyrningsdepåer finns på 55 platser i Sverige och även i Norge, Finland och Estland. Företaget 

arbetar med helhetslösningar och dellösningar för att hjälpa till med trafikanordningar. Respondent 

C2 arbetar på ett av fem affärsområden inom ett svenskt multinationellt företag som erbjuder 

tjänster och produkter kring vägar. De nordiska länderna är den huvudsakliga marknaden och 

företaget är den ledande aktören inom branschen. Hela koncernen består av drygt 16 500 

medarbetare.  

 

Respondent D1 är egenföretagare och arbetar med att sälja och hyra ut växter till andra företag och 

organisationer inom Gävleborgs län, Dalarnas län och Norduppland. Företaget har fyra anställda 

inklusive respondenten. Respondent D2 arbetar på ett lärosäte i norra Mellansverige med över 750 
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anställda. Lärosätet har över 15 000 studenter och erbjuder över 50 olika utbildningsprogram samt 

påbyggnadsutbildningar. Utöver det finns även ca 350 kurser inom olika ämnesområden.  

 

Respondent E1 är egenföretagare inom branschen design och hantverk och är den enda personen i 

företaget. Respondenten har en butik och textilateljé där respondenten säljer egentillverkade varor 

som exempelvis mattor men även inköpta varor från leverantörer och privatpersoner. Respondent 

E2 arbetar i ett familjeföretag inom textilindustrin med anor från 1600-talet och företaget har drygt 

30 anställda. Företaget importerar material som de sedan förädlar och säljer till kunder i Sverige och 

övriga världen.  

4.2 Tillit och misstro 

Flera av respondenterna har en gemensam definition av tillit, vilket är att känna trygghet för sin 

motpart och lita på vad motparten säger. Två respondenter förklarar tillit likt en relation människor 

emellan, som ska bygga på ärlighet och att parterna vågar vara öppna med varandra (D2 & E2). 

Vidare anser majoriteten av respondenterna att tillit också innebär att hålla vad som utlovas (A1, 

B1, B2, C2, D1 & E1). En respondent definierar tillit som: 

 

”Tillit är när man kan lita på varandra. Ungefär som i vilken relation som helst. När jag vet att det 

motparten säger och lovar är vad motparten verkligen menar.” - (B1) 

 

Misstro kan uppstå när motparten är oärlig och ger felaktig information (A1, C1, D1 & E2), felaktig 

information kan vara att en produkt håller sämre kvalitet än vad som hade utlovats (D1 & E2). 

Enligt B1, B2, D1 och E1 kan misstro uppstå när motparten ger ett löfte, som motparten sedan inte 

uppfyller. Enligt B1 är dåligt beteende och ett icke-professionellt beteende något som kan skapa 

misstro. En respondent beskriver misstro som: 

 

“Det som får mig att misstro motparten är när man lovar stort och håller lite, när man är klassiska 

säljartypen och säger jajamän vi fixar det och så åker dom hem på kammaren och det inte händer 

någonting. När det här händer får det sådana ringar på vattnet i organisationen.” - (B1) 

 

Företag som enbart fokuserar på pris och inte relationen vid en förhandling skapar misstro (B2, C1, 

C2 & D1). Exempelvis om kunden inte har förståelse för en prissättning, menar D1 att misstro 

skapas. När två parter ska förhandla med varandra är det viktigt att parterna har förståelse för 

varandra, för annars kan misstro uppstå (A1, D1 & D2). Om motparten talar illa om någon annan 



 

 26 

anser B1 att misstro kan uppstå. Enligt A1 är en grund till misstänksamhet eller misstro om 

motparten vid en förhandling lämnar annan information än vad respondenten tagit del av tidigare.  

 

Flera respondenter menar att det är viktigt att våga ge motparten en andra chans, dock med viss 

försiktighet (A2, C1, D1 & D2). Vid ett par tillfällen har C2 upplevt misstro för motparten, men 

med tiden visade motparten en förbättring, i och med detta belyser respondenten att det är viktigt att 

ge motparten en andra chans. En annan respondent beskriver några tillfällen där kunder har 

efterfrågat hjälp med att beräkna kostnader för ett projekt, vilket kostar företaget tid och resurser. 

Efter utförd beräkning kan kunden sedan komma att välja ett konkurrerande företag för utförande av 

projektet på grund av exempelvis pris, vilket är något som skapar misstro (C1). Även B2 har varit 

med om liknande scenarion som skapar misstro där kunder enbart tagit kontaktat för att ta reda på 

kostnad för projektet.  

 

Alla respondenter förutom C1 och C2 anser att de vågar visa tillräckligt mycket tillit att de utsätter 

sig för en viss sårbarhet. Enligt A2 och B1 är det en del av “spelet” och D1 är inte försiktig att visa 

tillit eftersom “det man ger får man tillbaka”. A1 förklarar att de satsar på långsiktiga relationer 

och visar tillit från början, vilket kan vara riskfyllt men respondenten anser att det är viktigt för att 

skapa långsiktiga relationer.  

4.3 Betydelsen av tillit  

Samtliga respondenter är eniga om att tillit är betydelsefullt vid förhandlingar eftersom det är 

grunden för att skapa långsiktiga relationer. Tillit är särskilt betydelsefullt för egenföretagare då 

hela företaget bygger på tillitsbaserade relationer till andra företag, förklarar D1. Betydelsen av tillit 

har en stor påverkan för att motparten ska känna sig trygg och vidare menar C1 att tillit särskilt 

viktigt inom deras bransch för att om något skulle gå fel påverkas motparten negativt. Vidare menar 

C1 att inga avtal sluts om det inte finns tillit mellan parterna. Betydelsen av tillit förklarar C2 kan 

vara genom att företag återkommande väljer dem vid affärer. Respondenten beskriver betydelsen av 

tillit som: 

 

“Tillit är a och o i en förhandling, jag tror att det tidigare varit mycket att folk åkt runt och tjänat 

mycket pengar men att den tiden är förbi, nu är branschen så kontrollerad, så vi som varit ödmjuka 

och skött våra kort rätt vi ligger bra till och får projekten.” - (C2) 
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Informationsdelning är viktigt och sker när parterna känner tillit för varandra (A1, B1 & E), vidare 

menar D2 att tillit bidrar till att parterna löser problem tillsammans och B1 belyser att 

problemlösning fungerar bättre. Tilliten förenklar kommunikationen mellan parterna, vilket i sin tur 

leder till att parterna vågar erkänna eventuella problem som uppstår (E2).  

 

Avtal som A1 sluter bygger på tillit och att motparten vågar lita på vad respondenten säger, 

eftersom avtalen till största del är dynamiska och innebär att respondenten inte med säkerhet kan 

säga att priset som motparten får är densamma nästkommande dag. Tillit för sin motpart är viktigt i 

E1:s bransch då produkterna som köps in och säljs vidare behöver hålla god kvalitet och om 

produkterna inte håller god kvalitet drabbar det E1:s företag. 

 

Både C2 och D1 belyser att tillit är betydande i båda riktningarna, till leverantörer som till kunder, 

exempelvis beskriver C2 att tillit för leverantören är viktigt då respondenten är noga med att 

produkterna håller god kvalitet. Kundernas tillit för respondentens företag är viktigt för att vilja ingå 

i framtida projekt tillsammans (C2). D1 beställer ibland produkter per telefon av leverantörer, utan 

vetskapen om produktens utseende eller kvalitet. Därmed är tilliten gentemot leverantörer viktigt 

och precis som C2 menar även D1 att det är viktigt med tillit till kunderna då D1 vill att de ska 

återvända i framtiden. 

4.4 Effekten av tillit  

Tillit bidrar till ett bättre och ett mer långsiktigt samarbete mellan förhandlande parter (C1, C2 & 

D1). Effekten av tillit är att kunden i framtiden kommer att välja C1 och C2 igen istället för en 

konkurrent samt att tillit förbättrar relationen och bidrar till att parterna blir mer öppna förklarar D1, 

D2 och E2. Enligt E1 är ytterligare en effekt av tillit att parterna kommunicerar bättre, vilket enligt 

B1 gör det lättare att komma överens, något som kan ses som ett ömsesidigt givande och tagande. 

En av respondenterna beskriver utifrån egna erfarenheter effekten av tillit som: 

 

“Om du har tillit för en människa litar du på den, du får ett större förtroende för en människa om 

du har tillit för den och om den då har skött sig en eller två gånger så vet vi att den sköter sig den 

tredje gången.” - (C2) 

 

Tillit påverkar A1, A2 och B2 att våga ta beslut som inte tagits om tilliten inte funnits, A1 ger ett 

exempel att tillit bidrar till att “våga ta ut svängarna” på förslag som ges, vilket respondenten inte 

skulle gjort med den ”klassiska avtalskunden”. B2 ger exempel att de tack vare tillit vågat startat 

produktionen av varor trots att ingen skriftlig underskrift finns men att de fått ett okej över telefon.  
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4.5 Utveckling av tillit 

God kommunikation och aktivt lyssnande är något som samtliga respondenter är enade om vid 

utvecklingen av tillit och vidare menar E2 att förhandlare inte behöver ha en överdriven 

kommunikation sinsemellan, utan att det räcker att höras när något inträffat. A1 menar att det finns 

ett talspråk som lyder: “mun som en mus och öra som en elefant”, vilket menas att fokus ska vara 

att lyssna och inte prata själv. Vidare menar A1 att aktivt lyssnande är avgörande för att en 

förhandling ska gå framåt, respondenten belyser att det är viktigt att ha i åtanke vid en förhandling. 

A2 resonerar på ett liknande sätt: “har du inga öron är du ingen bra säljare”. Även C2 menar att 

aktivt lyssnande är betydande och resonerar på följande sätt: 

 

“Ögonkontakt är viktigt, men jag tror att ställa en motfråga eller att komma med ett påstående om 

en sak är ett sätt att lyssna för då har ju jag hört vad den andre säger och frågar något tillbaka, det 

är viktigare än just ögonkontakt.” 

 

Parterna ska vara noga med att lyssna på varandra för det skapas inte någon tillit genom att enbart 

prata själv (B2). För att kunna göra ett tillräckligt bra jobb finns ett behov av att parterna delar 

information, vilket enbart går om parterna ger varandra uppmärksamhet och lyssnar på varandra 

(C2). Två av respondenterna beskriver hur de utvecklar tillit för sin motpart: 

 

“Aktivt lyssnande är det bästa knepet att ta till för utveckling av tillit.” - (A2). 

 

“Om du fokuserar på att själv höras får du inte fram en massa saker och idéer från andra men om 

du kan sitta tyst och lyssna kommer de fram massa saker.” - (B1). 

 

Tillit utvecklas genom att träffas formellt och informellt, genom att exempelvis spela padel med sin 

motpart, bjuda på lunch eller anordna kundevent (A2 & C1). A2 menar att tillit utvecklas när det 

finns en personlig relation med motparten och vidare belyser C1 att tillit utvecklas genom en god 

och tydlig kommunikation. Det är även viktigt att vara påläst eftersom det bidrar till utvecklingen 

av tillit (D2).  

 

Förberedelser inför en förhandling är betydelsefullt då det visar att det finns ett intresse för 

motparten, vilket utvecklar tillit mellan parterna (A1 & D2). Förberedelser kan vara att ta reda på 

bakgrundsfakta om motpartens företag och vad som förväntas av motparten (D2). E2 resonerar på 

liknande sätt, om tillit ska kunna skapas och utvecklas behöver förhandlarna vara tydliga med vad 

som förväntas och vilka krav som ställs. Samtliga respondenter belyser att de prioriterar 
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relationsskapande då alla vill ha långsiktiga relationer. Vidare menar D2 att det är viktigt att 

ständigt värna om relationen genom exempelvis god kommunikation. För att skapa tillit är det 

viktigt att inledningsvis vara synlig och tillgänglig för motparten (D1).  

 

Uppföljning är av stor vikt för att skapa och utveckla tillit mellan parterna (C1 & D1), vidare menar 

C1 att det är betydande under hela processen, vilket i efterhand kan öka chansen för framtida 

samarbeten. D1 menar att det viktigt att fråga om det finns några problem, dock belyser C1 att det 

inte alltid lätt att få motparten att ge feedback. I sådana situationer brukar C1 träffa sin motpart över 

en lunch då “viktig information naturligt kommer fram”. Vidare belyser respondenten att 

uppföljning och feedback är särskilt viktigt i respondentens bransch då kunderna blir uppvaktade av 

konkurrerande företag.  

4.6 Bygga långsiktiga relationer genom tillit i B2B-förhandlingar 

Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt med långsiktiga relationer. En av 

respondenterna tydliggör detta: 

 

 “Relationen till inköparen eller beställaren är extremt viktig då vissa stannar kvar hos 

leverantörer för att man har en bra relation men inte har det bästa priset eller den bästa produkten, 

vilket visar att relationen är a och o i ett långsiktigt samarbete.” - (B2) 

 

Tillit är a och o för att bygga långsiktiga relationer, delvis för att det är dyrare att hitta nya kunder 

än att behålla befintliga kunder (A2). A1 och D1 ser alltid tre år framåt när det förhandlar. D2 

menar att tre år är alldeles för kort och vill istället ha ännu längre avtal även om det inte alltid är 

möjligt. Det är viktig att vara professionell vid avslutande av avtal för att i framtiden kunna skapa 

nya långsiktiga avtal med motparten (A2, B1, C2 & D1). A2 belyser att långsiktiga relationer kan 

bidra till mer spännande och betydelsefulla affärer. B2 beskriver att de alltid bjuder med motparten 

till företagets huvudkontor innan större avtal sluts för att visa upp företaget och för att säkerställa att 

relationen mellan parterna är god.  

 

I långsiktiga relationer menar A2 att det viktigt att motparten känner tillit och respondenten vill inte 

“trycka på” motparten någonting, utan det ska finnas ett mervärde i avtalet. Det ska vara ett 

partnerskap och inte bara en leverantör till företag (A2). C1 resonerar på liknande sätt då 

respondenten menar att de enbart vill förhandla med företag som vill ha ett partnerskap och 

ingenting ska vara tvingande mellan parterna. För att bygga långsiktiga relationer genom tillit 
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menar A2 att parterna ska ha en kontinuerlig dialog och att parterna i en förhandling ska vara ärlig, 

hjälpsam och inte sälja för att sälja.  

 

Att ha en öppen agenda och att vara ärlig från start bidrar till att tilliten ökar och större chans ges till 

att utveckla långsiktiga relationer (B1, B2, C2 & E2). Långsiktiga relationer skapas enligt B1, C2 

och D1 genom att alltid hålla vad som utlovas. B1 belyser att förhandlare ska vara ”mjuk på 

människan och tuff på problemet”. Vidare menar E1 att det är genom direktkontakt som långsiktiga 

och tillitsbaserade relationer skapas. E1 och E2 menar att långsiktiga relationer är särskilt viktiga i 

deras bransch eftersom det är stort fokus på kvalitet och genom långsiktiga relationer kan de 

säkerställa kvaliteten på produkterna.  

 

Långsiktiga relationer skapas även genom att vara tydlig angående förväntningar (A2, B2 & E2). 

Ytterligare två av respondenter ser likheter mellan en privat relation och en affärsrelation (B1 & 

D1). Enligt C1 är ömsesidighet en del av tillit och anser att det är viktigt vid långsiktiga relationer. 

C1:s beskrivning av att bygga långsiktiga relationer genom tillit lyder:  

 

“Det är viktigt att ta ansvar hela vägen och att man finns vid motpartens sida, de är en del i att 

bygga långsiktiga relationer genom tillit.”  

4.7 Sammanfattning av empiri 

Majoriteten av respondenterna menar att definitionen av tillit är att känna sig trygg med sin motpart 

och lita på vad sin motpart säger, vidare menar respondenterna även att tillit innebär att hålla vad 

som utlovas. Misstro uppstår enligt flera av respondenterna när motparten är oärlig och ger felaktig 

information, vidare menar två av respondenterna att felaktig information kan vara att kvaliteten på 

produkterna var sämre än vad som hade utlovats. Tre av respondenterna belyser att misstro kan 

uppstå när motparten lovar stort men inte håller vad som utlovas. 

 

God kommunikation och aktivt lyssnande är något som alla respondenter är enade om vid 

utvecklingen av tillit. Samtliga respondenter är även eniga om att det är viktigt med långsiktiga 

relationer. Respondenterna menar att tillit är viktigt vid förhandlingar då det ligger till grund för att 

skapa långsiktiga relationer samt att tillit bidrar till ett bättre samarbete mellan parterna och bidrar 

till att parterna blir mer öppna mot varandra. Tillit bidrar även till bättre kommunikation och 

parterna har lättare att komma överens. Tillit påverkar respondenterna till att våga ta beslut och 

respondenterna vågar visa så pass mycket tillit att de utsätter sig för en viss sårbarhet.   
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5. Analys  

I detta kapitel utgår vi från vår framtagna teoretiska modell och presenterar en analys över det 

empiriska materialet som kopplas samman till den teoretiska referensramen utifrån tidigare 

nämnda teman. I kapitlet redogörs även en jämförelse mellan de företag som har ett förhandlat 

avtal. Avslutningsvis presenteras en reviderad referensram.  

5.1 Tillit i förhandlingar 

Tillit är ett centralt begrepp i integrativa förhandlingar och ett integrativt perspektiv är att föredra 

vid förhandlingar då det kan resulterar i att parterna skapar långsiktiga relationer (Moosmayer et al., 

2016). Detta är i enlighet med vad respondenterna menar då samtliga respondenter strävar efter att 

bygga långsiktiga relationer med motparten. Det distributiva perspektivet kan ofta ses som 

olämpligt då det tär på relationen mellan parterna på grund av aggressiv förhandling och att viktiga 

resurser försummas (Fleming & Hawes, 2017). Utifrån det empiriska materialet kan vi utläsa att 

samtliga respondenter vill ha en långsiktig relation med motparten, vi tolkar att samtliga 

respondenter förhandlar utifrån ett integrativt perspektiv.  

5.2 Tillit och misstro 

Read (1962) definierar tillit som att parterna känner sig trygg och vågar vara öppen med att dela 

information till sin motpart. Vi kan se att flera av respondenterna definierar tillit på ett liknande sätt 

då de menar att tillit är att känna sig trygg med sin motpart. Två av respondenterna tydliggör 

definition av tillit och belyser att parterna vågar dela information och vara öppna med varandra.  

 

Lewicki et al. (1998) anser att misstro är motsatsen till tillit, vilket beskrivs som när ena parten inte 

känner trygghet för sin motpart och inte vågar vara öppen. Några av respondenterna menar att 

misstro uppstår när motparten ger felaktig information och är oärlig, vilket vidare skapar en otrygg 

känsla och viktig information undanhålls. Vidare menar respondenterna att misstro även kan uppstå 

när motparten lovar något som inte uppfylls. Ett exempel på en sådan situation är när varans kvalitet 

skiljer sig från vad som utlovats.   

 

Optimala beslut kan tas när parterna har tillit för varandra, vilket är viktigt i den inledande 

relationen när parterna behöver göra snabba tillitsbedömningar (Schilke och Huang, 2018). En av 

respondenterna visar tillit för motparten redan vid det första mötet för att på lång sikt maximera 

utfallet. Respondenten anser att det kan vara riskfyllt men anser att det är viktigt för att skapa 
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långsiktiga relationer. En av de andra respondenterna menar att de är stolta över sitt varumärke och 

är på så vis inte försiktiga med att visa tillit och lämna ut information.   

 

När en förhandlare har tillit för allt motparten säger eller är för vänliga kan förhandlaren bli 

utnyttjade (Kong et al., 2014; Lewicki & Polin, 2013). Utifrån respondenternas svar fick vi 

uppfattningen om att alla respondenter förutom två anser att de visar tillräckligt mycket tillit att de 

sätter sig själva i en sårbar position, vilket inte är i enlighet med teorin. Två av respondenterna som 

vågar sätta sig själv i en sårbar position menar att det är en del av “spelet” och att det är ett givande 

och tagande, vilket resulterar i att respondenterna inte är försiktiga med att visa tillit för sin motpart.  

5.3 Betydelsen av tillit 

Enligt Gelfand et al. (2006) läggs allt större vikt vid att skapa långsiktiga relationer, vilket har 

resulterat i att tillit mellan förhandlare har blivit allt viktigare. Detta är i enlighet med det empiriska 

materialet då samtliga respondenter anser att tillit är viktigt vid förhandlingar eftersom det är 

grunden för att skapa långsiktiga relationer.  

 

Lindell (2014) menar att om det inte finns någon tillit mellan parterna kan förhandlingsresultatet bli 

osäkert. Detta är i enlighet med en av respondenterna menar då det inte sluts några avtal om det inte 

finns någon tillit för motparten. Låga nivåer av tillit i en förhandlingsprocess bidrar till ett förändrat 

fokus i förhandlingen, vilket kan vara att de går från ett problemlösande fokus till ett mer 

tävlingsinriktat fokus (Fleming & Hawes, 2017; Jarratt & Ceric, 2015; Kimmel et al., 1980). Med 

utgångspunkt i det empiriska materialet kan vi se att tillit bidrar till att parterna bättre och 

effektivare löser problem tillsammans vid högre nivåer av tillit.   

 

Några av respondenterna anser att informationsdelning är viktigt, vilket framkommer när parterna 

har tillit för varandra. Vi ser att det är i enlighet med Katz (2015), Kimmel et al. (1980) och Lewicki 

och Polin (2013) som menar att tillit är en viktig aspekt för att parterna i en förhandling inte ska 

hålla inne på viktig information, vilket kan vara avgörande för att lösa problem. Enligt Katz (2015) 

hämmas förmågan att finna alternativa lösningar om det inte finns någon tillit mellan parterna. 

 

Med utgångspunkt i det empiriska materialet kan vi se att alla respondenterna anser att tillit för sin 

motpart är betydande. En av respondenterna tydliggör detta och belyser att tillit är a och o i 

förhandlingsprocessen. Detta går att likna med det resonemang som Lopez-Frenso et al. (2018) har 

då tillit kan ses som en betydande tillgång vid förhandlingar, vilket utvecklas och upprätthålls i 

samspelet mellan parterna. Tillit som utvecklas i förhandlingsprocessen möjliggör för företag att 
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förlita sig på varandra i framtiden, eftersom tillit stärker samarbetsförmågan (Yao et al., 2017). Det 

går att likna med vad flera av respondenterna menar då de anser att betydelsen av tillit är när företag 

återkommande väljer respondenterna vid affärer. 

5.4 Effekten av tillit 

Nicholson et al. (2001) menar att tillit i förhandlingsprocessen kan leda till långsiktiga och 

framgångsrika relationer, vilket några respondenter även belyser då de anser att tillit bidrar till 

bättre relationer. Enligt Gunia et al. (2011) och Hüffmeier et al. (2014) bidrar tillit till bättre 

informationsdelning och Dirks och Ferrin (2001) menar att det är en viktig aspekt för att nå goda 

förhandlingsresultat, vilket är i enlighet med en respondent som belyser att tillit bidrar till bättre 

kommunikation och bättre kontakt mellan parterna.  

 

Höga tillitsnivåer resulterar i bättre samarbete och att parterna vågar ta risker, som i sin tur bidrar 

till positiva resultat (Dirks & Ferrin, 2001). Vår studie visar att en respondent anser att tillit bidrar 

till att parterna lättare kommer överens och att tillit bidrar till att få mer tillbaka av sin motpart, 

jämfört med om det inte fanns någon tillit mellan parterna. Några av studiens respondenter 

beskriver att om det finns tillit mellan dem och motparten vågar de ta beslut som de annars inte 

skulle vågat ta. Detta är i enlighet med Ferrin et al. (2007) som menar att tillit mellan parterna 

bidrar att de vågar ta risker som de annars inte vågat. Detta var något som en av respondenterna gav 

exempel på, de vågade starta produktionen av varor trots att de inte haft en skriftlig underskrift utan 

enbart pratat med sin motpart över telefon. 

5.5 Utvecklingen av tillit 

Samtliga respondenter anser att god kommunikation och aktivt lyssnande är betydande vid en 

förhandling, vilket är i enlighet med Comer och Drollinger (1999) och Fisher et al. (2015) som 

menar att god kommunikation och aktivt lyssnande är av betydande för att skapa tillit mellan 

parterna. Comer och Drollinger (1999) menar att vara en god lyssnare är grunden till god 

kommunikation och utifrån det empiriska materialet kan vi urskilja att tillit inte skapas genom att 

enbart prata själv och att aktivt lyssnande är det bästa knepet att ta till för att utveckla tillit mellan 

parterna. Några av respondenterna menar att det är genom att lyssna som de får ta del av viktig 

information, vilket är i enlighet med Comer och Drollinger (1999) som anser att aktivt lyssnande är 

betydande för att ta del av viktig information.  
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En god lyssnare är enligt Lindell (2014) en person som genom nickningar, ögonkontakt eller 

signalerar närvaro genom motfrågor under tiden som den andra parten talar. Lindell (2014) tillägger 

att noggrant lyssnade bidrar till att ta till sig viktig information om motpartens intressen. I likhet 

med teorin belyser en av studiens respondenter att ögonkontakt är viktigt, dock är det ännu viktigare 

att ställa motfrågor som tydligt visar motparten förståelse och engagemang.  

 

En av respondenterna belyser att kommunikationen mellan förhandlarna behöver vara tydlig, med 

vilka krav och förväntningar som ställs på varandra. En annan respondent belyser att god och tydlig 

kommunikation utvecklar tillit mellan parterna. Detta anser vi är i enlighet med Fisher et al. (2015) 

som menar att kommunikation inte alltid är enkelt och blir inte enklare av att två parterna inte 

känner varandra väl, därmed är det viktigt att vara tydlig i sin kommunikation för att undvika 

missförstånd. 

 

Fisher et al. (2015) belyser att en personlig relation med sin motpart kan utveckla och förbättra 

tilliten för sin motpart. Vidare menar författarna att en god relation skapas genom att parterna 

prioriterar relationsskapandet och utvecklar relationen, genom att exempelvis inte enbart träffas 

formellt utan även informellt. Vi anser att det är i enlighet med vad en av studiens respondenter 

menar då respondenten ofta försöker träffa sin motpart i flera olika sammanhang, exempelvis över 

en padelmatch. Samtliga respondenter belyser att relationen till sin motpart i förhandlingsprocessen 

är viktig och de prioriterar relationsskapandet.  

 

Tre av respondenterna anser att förberedelser är en del av utvecklingen av tillit för att den ena 

parten ska känna att det finns ett intresse från den andra parten. Förberedelser kan exempelvis vara 

att ta reda på motpartens bakgrund och vilka krav som parterna ställer på varandra. Detta går att 

koppla till Lopez-Frenso et al. (2018) som menar att tillit genereras under förhandlingsprocessens 

olika stadier, vilket kan vara genom förberedelser.  

 

Genom uppföljning kan en förhandlare försäkra sig om att motparten är nöjd (Øiestad, 2005; 

Moncrief & Marshall, 2005). Øiestad (2005) tillägger att uppföljning kan bidra till utvecklingen av 

tillit mellan parterna, vilket går att koppla till två av respondenterna som menar att de lägger stor 

vikt vid uppföljning och belyser att det har en stor betydelse för utvecklingen av tillit. Vidare menar 

en av respondenterna att det är viktigt att höra om det finns några problem och om någonting 

behöver förändras.  
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5.6 Bygga långsiktiga relationer genom tillit i B2B-förhandlingar 

Företag föredrar att ha långsiktiga relationer och tillit som utvecklas mellan parterna kan leda till 

långsiktiga och framgångsrika relationer (Yao et al., 2017). Med utgångspunkt i det empiriska 

materialet kan vi urskilja att samtliga respondenter anser att långsiktiga relationer är viktiga, 

exempelvis ser två av respondenterna alltid tre år framåt när det förhandlar. En annan respondent 

menar att tre år är alldeles för kort och vill istället ha ännu längre avtal. Vidare menar en annan 

respondent att det är dyrare att skaffa nya kunder än att behålla befintliga, vilket gör att relationen 

med sin motpart behöver vårdas. Vidare belyser respondenten att de hellre har ett fåtal kunder och 

längre samarbeten istället för att involvera fler företag. 

 

En respondent belyser att långsiktiga relationer till och med kan vara avgörande för om en 

leverantör stannar kvar trots att de inte har det bästa priset eller den bästa produkten. Vidare menar 

flera av respondenterna att de genom att inte ha en dold agenda, vilket kan vara att visa vad 

problemet är, vara transparant och att vara öppen från start ökar chanserna till långsiktiga relationer. 

Enligt vår mening att det i enlighet med Read (1962) som anser att tillit innebär trygghet, att våga 

dela med sig av information utan rädsla för att den ska läcka.  

 

I det empiriska materialet kan vi urskilja att samtliga respondenter aktivt lyssnar på sin motpart 

samt att respondenterna vill skapa en relation med sin motpart. Enligt vår mening är det att visa 

engagemang, vilket Yao et al. (2017) belyser som betydande när tillit och långsiktiga relationer 

skapas. Yao et al. (2017) beskriver när långsiktiga relationer skapas och utvecklas ska parterna se 

till respektives intressen. Utifrån det empiriska materialet kan vi urskilja två respondenter som 

jämför en affärsrelation med en privat relation när de har motpartens intressen i åtanke, 

respondenterna menar att förväntningarna på varandra då blir tydligare. Khalfan et al. (2007) menar 

att ett professionellt beteende och ömsesidighet skapar goda relationer. En av respondenterna har ett 

liknande resonemang och belyser att ett dåligt och ett icke-professionellt beteende är något som kan 

skapa misstro. Vidare belyser några respondenter att det är viktig att vara professionell vid 

avslutande av avtal för att i framtiden kunna skapa nya långsiktiga relationer med motparten.  

5.7 Jämförelse mellan företag som har ett förhandlat avtal 

Företagen A menar att långsiktiga relationer är a och o i förhandlingar och att tillit spelar en 

betydande roll. De är även eniga om att tillit inte bara kan byggas genom att enbart vara 

professionell utan att det är även viktigt att vara personlig. Företagen A belyser även att god 

kommunikation är viktigt för att skapa tillit mellan parterna. Företagen A lyfter specifikt fram att 
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aktivt lyssnande är det bästa sättet att utveckla tillit för sin motpart. Ingen av företagen A menar att 

de är försiktiga med att visa tillit för sin motpart, ett av företagen menar att det är en del av spelet 

och det andra företaget menar att tillit bidrar till långsiktiga relationer, trots risken att bli sviken.  

 

Enligt företagen B är definitionen av tillit att känna sig trygg och att kunna lita på sin motpart. 

Företagen B menar att misstro uppstår när motparten lovar stort och inte håller vad som utlovas. 

Vidare menar företagen B att de visar så pass mycket tillit att de sätter sig i en sårbar position. 

Enligt ett av företagen är effekten av tillit att parterna lättare kommer överens. Enligt det andra 

företaget är effekten av tillit att våga ta beslut som inte annars tagits om inte tilliten funnits mellan 

parterna. Båda företagen B menar att utvecklingen av tillit sker via god kommunikation och aktivt 

lyssnande. Vidare har företagen B inte en dold agenda för motparten, de är ärliga om problem som 

uppstår och de är transparent till sin motpart. Enligt Företagen B ökar tilliten genom att vara ärlig 

och öppen från början i relationen med motparten, vilket på sikt kan resultera i en långsiktig 

relation. 

 

Även företagen C belyser att långsiktiga och tillitsbaserade relationer är betydelsefulla för dem. 

Företagen C menar att effekten av tillit är långsiktiga samarbeten där parterna vet vad som kan 

förväntas av motparten. Företagen C menar att uppföljning och kommunikation bidrar till att de får 

veta om motparten är nöjd eller inte. En annan likhet mellan företagen C är att båda är försiktiga 

med att visa tillit för sin motpart i den inledande fasen av förhandlingen. Företagen C anpassar sig 

efter sin motpart, om motparten endast vill ha en professionell relation eller även en personlig 

relation.  

 

Företagen D menar även dem att långsiktiga relationer är a och o och att tillit är betydelsefullt i 

förhandlingar. Företagen menar att de enbart vill ha långsiktiga relationer, ett av företagen vill ha 

avtal på minst  3 år medan det andra företaget vill ha ännu längre avtal. Företagen D belyser att 

effekten av tillit bidrar till långsiktiga samarbeten. Till sist menar företagen D att ärlighet, god 

kommunikation och aktivt lyssnande är viktigt för att skapa tillit mellan parterna. 

 

Den främsta likheten mellan företagen E är att de båda har ett stort fokus på kvaliteten, detta på 

grund av att deras bransch är beroende av kvaliteten, vilket avspeglar sig i de långsiktiga 

relationerna. I och med att långsiktiga relationer är betydelsefulla för företagen E bidrar det till att 

tilliten mellan parterna är viktig. Företagen menar att kommunikationen mellan parterna är 

betydande, det som skiljer sig är att det ena företaget föredrar direktkontakt medan det andra 

företaget istället menar att det inte spelar någon större roll hur kommunikationen sker.  
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5.8 Reviderad referensram 

Figur 2 presenterar de framstående delarna ur analysen och illustrerar en reviderad modell av Figur 

1 från den teoretiska referensramen. Modellen nedan visar även punkter med fetstilt markering, 

vilket är det som skiljer empirin från den teoretiska referensramen. 

 

 
 

Figur 2. En reviderad referensram från teoretisk referensram. Egen konstruktion. 

 

Vi kan se flera likheter av betydelsen av tillit i Figur 1 och Figur 2 då båda figurerna innefattar ett 

problemlösande fokus, att skapa långsiktiga relationer och att det är viktigt att dela information 

mellan parterna. 

 

I Figur 1 kan vi utläsa att effekten av tillit leder till framgångsrika relationer, bättre kommunikation 

och informationsdelning. Figur 2 skiljer sig något från Figur 1 då det mest framstående delarna från 
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det empiriska materialet visar att effekten av tillit bidrar till framgångsrika relationer, bättre 

kommunikation och att våga ta risker.  

 

I Figur 1 kan vi utläsa att utvecklingen av tillit sker genom att prioritera relationsskapandet, ha en 

personlig relation och ha god kommunikation. I Figur 2 kan vi utläsa att personliga relationer, god 

kommunikation och uppföljning är något som utvecklar tillit. I teorin fokuserar förhandlare på att 

prioritera relationsskapandet och i empirin fokuserar förhandlare på uppföljning. Dock kan vi 

urskilja i det empiriska materialet att samtliga respondenter prioriterar att skapa en relation till sin 

motpart men att det inte var det mest framstående ur avsnittet. 

 

I Figur 1 är de framstående delarna i att bygga långsiktiga relationer genom tillit i B2B-

förhandlingar att vara professionell, att vara ömsesidig och att visa engagemang. I Figur 2 är de 

framstående delarna att vara ärlig, att vara professionell och att vårda relationen. I Figur 1 och 

Figur 2 kan vi urskilja att vara professionell är betydande för att bygga långsiktiga relationer genom 

tillit. Däremot skiljer sig figurerna åt då Figur 1 menar att vara ömsesidig och visa engagemang är 

betydande för att bygga långsiktiga relationer medans Figur 2 menar att ärlighet och att vårda 

relationen är betydande för att bygga långsiktiga relationer. Dock anser vi att ömsesidighet och att 

vårda relationen har ett samband, att vara ömsesidig till sin motpart kan liknas med att vårda 

relationen med sin motpart.   
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6. Slutsats 

I detta kapitel redogörs för hur studiens frågeställningar har besvarats genom insamlad data från 

empirin. Slutligen presenteras uppsatsens teoretiska och praktiska bidrag samt förslag till fortsatt 

forskning.  

6.1 Kommentarer  

Syftet med studien var att öka förståelsen för hur tillit skapas och utvecklas i en förhandlingsprocess 

inom B2B-marknaden. Studiens resultat visar att tillit är viktigt och att förhandlare strävar efter att 

utveckla långsiktiga relationer med sin motpart. Studien visar att en tillitsbaserad relation är central 

då den förbättrar kommunikationen mellan parterna. Parterna kan då enklare komma fram till 

gemensamma lösningar som tillgodoser båda parters intressen. I studiens resultat framkom det att 

tillit bidrar till parterna lättare kommer överens, vilket kan ses som ett ömsesidigt givande och 

tagande. Utöver detta visar studiens resultat att i en tillitsbaserad relation är parterna öppna och 

delar viktig information vilket resulterar i att parterna vet vad som förväntas av varandra. Vi kan 

urskilja att tillit påverkar förhandlarna att våga ta beslut som inte tagits om tilliten inte funnits, 

dessa beslut blir mer kreativa och kan förbättra resultatet.  

 

Studien visar att tillit i en förhandlingsprocess inom B2B-marknaden skapas på ett flertal sätt: att 

från början inte ha en dold agenda, att vara öppen, att dela information och att alltid hålla vad som 

utlovas. I studien kan vi se att några av förhandlarna enbart vill förhandla med parter som de känner 

tillit för och känner trygghet hos. Ett viktigt resultat i studien är att aktivt lyssnande och uppföljning 

bidrar till skapandet och utvecklingen av tillit.  

 

Utvecklingen av tillit i en förhandlingsprocess inom B2B-marknaden sker på ett flertal sätt. God 

kommunikation och aktivt lyssnande bidrar till utveckling av tillit enligt vår studie. Utvecklingen 

kan ske genom att parterna träffas både formellt och informellt, genom att exempelvis  utöva 

gemensamma aktiviteter. Angående vikten av personliga relationer vid utvecklingen av tillit visar 

studien på två olika resultat. Några förhandlare menar att en personlig relation till sin motpart 

utvecklar tillit, medan några andra förhandlare enbart ville ha en professionell relation för att 

utveckla tilliten. Slutligen visar studien att noggranna förberedelser, exempelvis att den ena parten 

är påläst om sin motpart inför förhandlingen, är fördelaktigt för utvecklingen av tillit. 
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6.2 Teoretiskt bidrag  

Studien ger ett teoretiska bidrag till den existerande litteraturen i form av ökad förståelse för hur 

tillit skapas och utvecklas i förhandlingsprocessen inom B2B-marknaden. Tillit skapas genom att 

från början inte ha en dold agenda, att vara öppen, att dela information och att alltid hålla vad som 

utlovas. Tillit utvecklas genom att vara ärlig, att vara professionell och att ständigt vårda relationen. 

Tidigare forskning har belyst vikten av att bredda förståelsen för tillit och gå in djupare på ämnet då 

det skulle bidra till en ökad förståelse för hur förhandlare skapar och utvecklar tillit i 

förhandlingsprocessen (Schilke & Huang, 2018). Vi fick möjligheten att se olika förhandlares 

tillvägagångssätt för att skapa och utveckla tillit för motparten i förhandlingsprocessen inom B2B-

marknaden.  

6.3 Praktiskt bidrag  

Utöver ett teoretiskt bidrag innehåller vår studie ett praktiskt bidrag som kan hjälpa förhandlare i 

förhandlingsprocessen inom B2B-marknaden att skapa långsiktiga relationer. Dock är vi medvetna 

om att bidraget enbart är giltigt i den kontext och sammanhang som studerats. Nedan presenteras 

studiens praktiska bidrag: 

 

Inför förhandlingen  

Innan förhandlare ska ingå avtal med varandra är förberedelser viktiga, då parterna vill känna att det 

finns ett gemensamt intresse. Att tillägna sig bakgrundsinformation om motpartens företag och om 

motpartens förväntningar kan vara ett fördelaktigt tillvägagångssätt. Parterna ska även innan 

förhandlingen fastställa sina krav på respektive part och målen med förhandlingen.  

Under förhandlingen  

För att föra en förhandling framåt är god kommunikation och aktivt lyssnande viktigt under 

förhandlingen. Att parterna lyssnar på varandra är avgörande för tillit skapas inte genom att 

förhandlaren enbart pratar själv. Att träffas både formellt och informellt kan vidare vara fördelaktigt 

för utvecklingen av tillit mellan parterna. Under förhandlingens gång ska parterna sträva efter att 

vara ärliga, hålla vad som utlovats och inte uppge felaktig information. Fokus ska vara på att värna 

om relationen och inte bara på priset. Till sist är det viktigt att våga ge sin motpart en andra chans 

och inte bryta avtalet vid enstaka misstag. 

Efter förhandlingen 

Uppföljning och feedback är fördelaktigt efter en förhandling då det bidrar till ökad chans för 
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framtida samarbeten och för att få reda på om det finns några problem som behöver åtgärdas. I vissa 

branscher är det särskilt viktigt med uppföljning då motparten uppvaktas av konkurrerande företag.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

Då vår studie är baserad på företag i ett flertal olika branscher är vårt förslag på fortsatt forskning 

att undersöka hur tillit skapas och utvecklas i företag inom en och samma bransch. I vår studie 

kunde vi urskilja skillnader mellan företagen i de olika branscherna. Exempelvis ansåg två företag i 

samma bransch att tillit var viktigt då kvaliteten på produkterna står i fokus. Två företag i en annan 

bransch ansåg istället att tillit var centralt för att skapa mervärde. Därför skulle det vara intressant 

att undersöka hur tillit skapas och utvecklas i företag inom en och samma bransch. 

 

Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning är utifrån ett genusperspektiv undersöka om det finns 

någon skillnad i skapandet och utvecklingen av tillit i förhandlingar. I vår studie har vi inte tagit 

ställning till genusperspektivet. Därför anser vi att det är intressant att i fortsatt forskning utgå från 

ett genusperspektiv och undersöka och jämföra om det finns någon skillnad mellan könen och om 

hur de går tillväga för att skapa och utveckla tillit för sin motpart.   

 

I vår studie intervjuade vi företag som förhandlar om både tjänster och varor. Vi kunde urskilja en 

del likheter och skillnader mellan dem. Därför är ett sista förslag på fortsatt forskning att undersöka 

hur tillit utvecklas i förhandlingsprocessen inom tjänsteföretag, då vi i det empiriska materialet 

kunde urskilja att förhandlare i tjänsteföretag lade mer vikt vid tillit än tillverkande företag. Dock 

har vi inte tagit ställning till detta i vår studie då det inte var relevant till syftet.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Tema  Intervjufrågor  Källor 

Bakgrundsinformation Berätta kort om 

organisationens område 

 

Bryman & Bell (2017) 

Bakgrundsinformation Berätta kort om din befattning 

och roll 

 

Bryman & Bell (2017) 

Tillit i förhandlingar Hur går du tillväga vid en 

förhandling? 

Kersten (2001); Barry & 

Friedman (1998); Kersten 

(2001); Moosmayer et al., 

(2016) 

Tillit och misstro Vad är tillit enligt dig? 

 

Rousseau, Sitkin, Burt & 

Camerer (1998) 

 

Tillit och misstro Vad får dig att misstro din 

motpart?  

 

Lewicki, McAllister & Bies 

(1998) 

Tillit och misstro  Hur ställer du dig kring att visa 

din motpart att du har tillit för 

denne? Är du försiktig? 

 

Schilke & Huang (2018) 

 

Bygga långsiktiga relationer 

genom tillit 

Hur viktigt är långsiktiga 

relationer för dig? 

 

Yao et al. (2017) 

Bygga långsiktiga relationer 

genom tillit 

Hur bygger du en relation med 

din motpart?   

 

Holmgren & Åge (2010) 

 

Bygga långsiktiga relationer 

genom tillit 

Vilka medel använder du dig av 

för att skapa tillit? 

 

Khalfan, McDermott & Swan 

(2007) 

Betydelsen av tillit  Hur ser du på tillit, är det 

viktigt för dig i en förhandling? 

 

Gelfand, Major Raver, Nishii & 

O’Brien (2006) 

 

Effekten av tillit Hur påverkar tillit dig i en 

förhandling? 

Nicholson, Compeau & Sethi 

(2001); Lewicki & Polin (2013) 

Utvecklingen av tillit  Hur utvecklar du tillit mellan 

dig och din motpart i en 

förhandling?  

 

Yao et al. (2017) 

 

Utvecklingen av tillit Brukar du fokusera på 

kommunikation? 

 

Comer & Drollinger (1999); 

Fisher et al., (2015); Unt (2013) 

 

Utvecklingen av tillit Brukar du fokusera på aktivt 

lyssnande? 

 

Drollinger (1999); Fisher et al. 

(2015) 
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