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METHOD:  This thesis is mainly, as a consequence of the intention of 
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Förord 
 

Likt två äventyrare, försedda med varsin pannlampa, beträdde vi den dunkla 

fenomenologiska djungeln. Sikten var under denna uppsatstid alltid begränsad till ett 

tiotal meter framför oss, men fast beslutna om att nå vår destination fortsatte vi vår färd.  

Resan har varit full med utmaningar, och stunder av utsiktslös vilsenhet varvades med 

glädjerus då vi fann nya passager genom vilka vår resa tog ny fart. Vi ser i skrivande 

stund solens strålar genomtränga det tätvuxna skogsbrynet och kan redan nu, trots tung 

andhämtning, konstatera att denna strapats har varit otroligt lärorik. Vi vill tacka vår 

handledare vilken alltid varit vår ledstjärna.  

 

Ett stort tack även till vår medbedömare och till våra medstudenter som alla på olika 

sätt bidragit med råd och stöd. Slutligen vill vi i även denna uppsats tacka Seke Löfgren 

för grafiska insatser.  

 
 
Linköping, den 24e januari, 2007 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Vår värld präglas numer av allt snabbare förändringar av både det politiska och det 

ekonomiska slaget. Detta har också medfört en allt ökande grad av tvister på både civil- 

och på samhällelig nivå. Konflikt har blivit en �tillväxtindustri�1 som genomsyrar 

interpersonella och organisatoriska processer, internationell diplomati och inte minst 

vår mediala bevakning.2  

 

Kravet på att interagera och förhandla med andra människor har på senare tid ökat.3 

Samhällsutvecklingen har gått från att individer arbetat mer enskilt till att man i allt 

större omfattning interagerar med andra i sina arbetsuppgifter. 4 Våra arbeten växer 

ständigt i komplexitet och numer ingår i arbetslivet aspekter som relationer, 

gruppdynamik, konflikter, personliga olikheter och svåra samtal. Dessa sidor fungerar 

dock inte alltid smärtfritt � friktioner och konflikter på arbetet förekommer i stor 

utsträckning och ligger ofta bakom större störningar i en organisation5 och kostar 

dessutom pengar6 7. Förmågan att framgångsrikt kunna förhandla och samarbeta med 

andra människor blir mot denna bakgrund en väldigt viktig färdighet att behärska.8  

 

I vårt dagliga liv förhandlar vi om positioner, makt och resurser. På arbetsplatsen kan 

detta ta sig uttryck i förhandling kring löner, titlar, personella resurser, utrustning etc. 

Hemma förhandlar vi med säljare, familjemedlemmar och institutioner. 

Förhandlingsfärdigheter används dagligen för personliga så väl som organisatoriska 

fördelar.9  

 

 
                                                
1 Putnam & Roloff, 1992 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Lax & Sebenius, 1986 
5 Lenéer-Axelson & Thylefors, 2005 
6 www.av.se 
7 www.conflictatwork.com 
8 Lax & Sebenius, 1986 
9 www.beyondintractability.org 



 

 4

Många har upptäckt att förmågan att förhandla kan vara till stor hjälp inom bl.a. 

affärslivet. Många skolor har numer speciella förhandlingsprogram eller kurser. Ett 

exempel på detta är �Program on Negotiation� på Harvard Law School10 vilket erbjuder 

ett program där företagsledare utbildas för att lösa problem och situationer vilka ofta 

uppstår inom organisationer och företag. Det kan till exempel röra sig om utbildning i 

allt från hur man förhandlar fram mer produktiva kollektivavtal till att lära sig hantera 

ilskna externa folkgrupper vilka hotar företagets rykte eller marknadsandel. Det kan 

också gälla hur man kan hantera svåra interna konflikter och affärskonversationer samt 

hur interpersonella samspel kan effektiviseras. 11  

 

Det vanligaste sättet att lösa en konflikt eller ett problem mellan två eller flera tvistande 

parter är förhandling. Förhandlingsprocessen kan ske på både personlig-, företags-, och 

internationell nivå. Förhandling äger ofta rum som en konsekvens av att den enskilda 

parten har en önskan vilken denne på egen hand inte kan uppfylla, eller för att lösa en 

konflikt eller ett gemensamt problem. Gemensamt för förhandling är att parterna söker 

en uppgörelse istället för att öppet strida, ge upp eller bryta kontakten.12 

 

Vi anser mot denna bakgrund att det framgår tydligt att detta är ett viktigt område inom 

företagsekonomin och att det därför också är betydelsefullt att öka kunskapen inom 

området. Vi menar att en förståelse för vad en lyckad förhandling är, samt hur man når 

dit har stor företagsekonomisk relevans.  

 

För att försöka förstå vad som gör en förhandling lyckad har vi i denna uppsats valt att 

med hjälp av en fenomenologisk metod studera upplevelser av lyckade förhandlingar. 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera upplevelsen av lyckade förhandlingar i 

krissituationer. Detta har vi gjort av flera andledningar.  Först tror vi att människor har 

lättare för att komma ihåg de märkvärdiga upplevelserna i livet. Vi tror att 

respondenterna kan ge en djupare och mer utförlig beskrivning av en lyckad 

förhandling i kris, än av en ren rutinförhandling. Vi tror också att man vid en 

förhandling i en krissituation kan se annars ganska vaga förhandlingsaspekter på ett mer 

tydligt och distinkt sätt. 

                                                
10 www.pon.harvard.edu 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Lutandes mot denna bakgrund känner vi oss nyfikna kring ämnet. Vad är det egentligen 

som får en förhandling att framstå, kännas eller upplevas som lyckad för en individ 

inblandad i en förhandling? Finns det, trots vidden av situationer där förhandlingar kan 

uppkomma, raden av potentiella förhandlingssituationer och inblandade parter, några 

aspekter eller gemensamma nämnare som alltid verkar finnas där när det subjektiva 

kravet för vad en lyckad förhandling är uppnås? Vad kännetecknar upplevelsen av en 

lyckad krisförhandling? Vilka ingredienser tenderar att finnas i en lyckad förhandling? 

Finns det något ultimativt mönster som generellt framträder när en krisförhandling kan 

klassas som lyckad? Vad är egentligen en lyckad krisförhandling? Dessa spekulationer 

leder oss in på vårt syfte.  

 

1.3 Syfte 
 

 
 

1.4 Avgränsningar  
 

Vi är i denna uppsats intresserade av respondentens syn på-, uppfattning av-, och tillika 

subjektiva upplevelse av en förhandling. Detta innebär att respondenten själv får välja 

ut en, enligt dem själva, lyckad förhandling. Vi söker finna det ultimativa mönstret hos 

en lyckad förhandling, det som inom fenomenologin kallas essensen, av en upplevelse. 

Essensen utgörs av de väsentliga kännetecknen i upplevelsen av en lyckad förhandling i 

kris som gör fenomenet till det som det är.  

 

Vi har i denna uppsats även gjort vissa avgränsningar och distinktioner av upplevelsen 

av en förhandling. Den första avgränsningen innebär att vi endast är intresserade av 

upplevelsen av en lyckad förhandling. Anledningen till denna avgränsning bottnar sig i 

att vi som författare tror att vetskap om vad en lyckad förhandling innebär, och hur den 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka beståndsdelar en lyckad 

förhandling i kris består av. 
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kommer till skott, tjänar det allmänna kunskapsintresset bättre än endast vetskap om en 

förhandling.  

 

Den andra avgränsningen vi gjort är att vi låtit krissituationen utgöra den kontext ur 

vilken upplevelsen av en lyckad förhandling hämtats. Vi tror, precis som vi nämnde i 

bakgrunden, att vi människor har lättare att erinra oss de extraordinära händelserna i 

livet. Vi tror alltså att respondenterna kan ge en mer utförlig beskrivning av en lyckad 

förhandling i kris, än av en ren slentrianförhandling. Då vi i denna uppsats söker 

respondenters upplevelser tror vi att en så utförlig beskrivning av dessa som möjligt 

gynnar förmågan att skapa en intressant och givande analys respektive slutsatser.  

 

1.5 Disposition  
 

Bakgrund 

Bakgrunden syftar till att på ett intresseväckande sätt introducera läsaren för ämnet. 

Vidare syftar bakgrunden till att explicitgöra uppsatsens syfte, och de bakomliggande 

frågeställningar som ligger till grund för detta. 

 

Introduktion till förhandling och kris 

Kapitlet ger läsaren en grundläggande förståelse och inblick i begreppen förhandling 

och kris. Grundläggande förhandlingsstrategier presenteras. Kapitlet syftar till att 

underlätta för läsaren och tillåta denne att sätta återstående delar av uppsatsen i ett 

sammanhang. Kapitlet bör dock på intet sätt ses som en deduktiv utgångspunkt för 

studien, utan mer som en introduktion. 

 

Metod 

För denna uppsats ontologiska utgångspunkter och deras koppling till fenomenologin 

förklaras. Kapitlet presenterar särskilda vetenskapsfilosofiska utgångspunkter. Därefter 

väljs fenomenologin ut som en för denna uppsats lämplig metod. Fenomenologin 

presenteras och förklaras utförligt. Uppsatsens undersökningsdesign och praktiska 

genomförande explicitgörs, följt av ett avsnitt gällande empirigenerering. Kapitlet 

avslutas med en diskussion gällande uppsatsens kvalitet samt metodkritik. 
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Steg 4 � Situerade strukturer 

En presentation av respondentens yrkesroll, arbetssituation och relevanta 

motpartsförhållanden presenteras. Respondenternas upplevelser av genomlevda 

förhandlingssituationer, samt för dem viktiga förhandlingsaspekter presenteras i bilaga 

1. 

 

Steg 5 � Jämförelse av situerade strukturer 

I detta kapitel presenterar vi en syntes av individernas upplevelse av en lyckad 

förhandling i kris. Vi har i detta kapitel ämnat finna enskilda essenser, det vill säga 

aspekter som går igen hos varje respondents upplevelse av en lyckad förhandling. Dessa 

har sedan presenterats under passande rubriker. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande diskussion.  

 

Slutsatser 

De enskilda essenser vilkas förekomst inte går att utesluta ur någon av de tre 

respondenternas upplevelser presenteras.  

 

1.6 Målgrupp 
 
Den för uppsatsen primära målgruppen är de individer vilka har ett intresse av eller är 

verksamma inom ett yrke där nya rön om förhandling skulle vara av intresse eller på 

något annat sätt gagna dessa personer.  

 

Vi ser även vår handledare och medstudenter, som representanter för Linköpings 

Universitet, som en annan primär målgrupp. Vår uppfattning om potentiella primära 

målgrupper har i denna uppsats främst reflekterats på sättet att skriva. Vi menar att vi 

här står inför en avvägning.  

 

För att göra uppsatsen relativt lättsmält i syfte att även försöka ge den mer praktiske 

läsaren största möjliga behållning har vi försökt att inte använda ett mer komplicerat 

språkbruk än vad nöden kräver. Vi är dock klart medvetna om att uppsatsen bitvis inte 

lever upp till detta påstående. Detta är en konsekvens av att vi givit fenomenologin en 

stor plats i denna uppsats. Då fenomenologin för vissa läsare kan vara något nytt, 
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innebär det att metoden och dess begrepp måste förklaras för läsaren. Att 

fenomenologin besitter en ibland något plågsam uppsättning av ömsom grekiska, 

ömsom latinska termer, bidrar även det till att vårt språk måste anpassas för att vi ska 

kunna använda fenomenologin som ett effektivt verktyg i denna uppsats.  

 

Som en ytterliggare, sekundär målgrupp, väljer vi även att vända oss mot blivande 

uppsatsskrivare vilka är intresserade av att tillämpa en annan metod (fenomenologi) än 

de två kanske annars allra vanligaste, nämligen hermeneutiken och positivismen. Vi vill 

att dessa ska kunna hämta inspiration och vägledning ur vår uppsats.  
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2 Introduktion till förhandling och kris 
 

2.1 Inledning 
 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en initial inblick i-, och en övergripande förståelse 

för begreppen förhandling, respektive kris. En resumé av övergripande 

förhandlingsstilar och strategier kommer också att presenteras. Detta för att läsaren 

lättare ska kunna sätta återstående delar av uppsatsen i ett sammanhang. Avsnittet syftar 

till att beskriva för läsaren att �så här ser det här området ut�.  

 

Avsnittet syftar inte till att presentera konventionell �förhandlingsteori� vilken med ett 

mer traditionellt upplägg på uppsatsen skulle kopplas på empirin i syfte att generera 

analys och slutsatser. Anledningen till detta är att den fenomenologiske forskaren sätter 

teoretiska kunskaper inhämtade från alla vetenskapliga områden �inom parantes� i 

analysen. Detta då vi i denna uppsats är intresserade av respondentens upplevelse av en 

lyckad krisförhandling, och inte vad teorin har att säga om denna.  

 

2.2 Vad är förhandling? 

 
Människan är den enda levande varelsen som förhandlar.13 Den enda varelsen som 

kommunicerar bud och motbud, ställer frågor i syfte att ta reda på vad saker och ting 

verkligen är värda, jämkar skillnader, bjuder över eller under, undanröjer invändningar 

och förvandlar dem till fördelar. Människan är den enda varelsen som använder knep av 

tidigare beskriven art i kombination med avtal, protokoll och bekräftelsebrev som ett 

överlägset alternativ till rå styrka. Människan är den enda varelsen som stöder sig mot 

regler och procedurer när vi vill ha något som någon annan har. 14  

 

Det finns många sätt att se på och/eller studera förhandling15. Putnam & Roloff16 

identifierar hela sju discipliner ur vilka fenomenet kan närmas: spelteori, ekonomi, 

socialpsykologi, sociologi, politik/vetenskap, kommunikation, och antropologi.  

 
                                                
13 McCormack, 1995 
14 Ibid. 
15 Putman & Roloff, 1992 
16 Ibid. 
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Vad är då egentligen en förhandling? Putman & Roloff17 menar att en förhandling 

innefattar två eller flera av varandra beroende parter med initialt inkompatibla mål vilka 

inlåter sig i en social interaktion i syfte att nå ett ömsesidigt tillfredställande resultat. 

Med inkompatibla mål menas att parterna träder in i förhandlingen med delade 

uppfattningar om var parts �del av kakan�. Rosell & Lundén18 menar att även om det 

ligger ett visst värde i att känna till vad en förhandling innebär, så torde det ligga ett än 

större värde i att förstå vad som menas med en framgångsrik förhandling. Författarna 

menar att en förhandling egentligen endast kan klassas som lyckad eller framgångsrik 

om båda parters behov tillfredställs.19 Varför räcker det då inte med att man själv 

känner sig som en vinnare kanske läsaren tänker. Jo, om du ingår i en förhandling där 

du känner dig som en klar vinnare, så krävs det inte mycket tankearbete för att förstå att 

denna känsla antagligen inte är delad av din(a) motpart(er). Rosell & Lundén20 menar 

att en motpart som lämnar förhandlingsbordet som en eventuell förlorare tenderar att 

ägna tid och energi till att på olika sätt försöka hämnas, tala bakom din rygg eller på 

något annat sätt kompensera förlusten. Man är alltså alltid minst två om en förhandling. 

 

2.3 En kort resumé över förhandlingsstrategier och 
förhandlingsstilar21 
 
Det finns en rad olika strategier att tillämpa vid förhandling. En djupgående och 

omfattande presentation av dessa ligger dock som tidigare nämnts utanför ramen för 

denna uppsats. Vi väljer istället att kort presentera de allra vanligaste. Detta då denna 

uppsats tyngd inte ligger på förhandlingsteori.  

Distributiv förhandling. Denna typ av förhandling innebär att en av parterna gör 

anspråk på hela vinsten eller hela kakan. Strategin kallas enligt Fisher & Ury22 �det 

hårda spelet�. En part som tillämpar detta sätt att förhandla ser motparten som en 

fiende, vilken denne misstror, hotar och sätter press på. Parten ser förhandlingen som 

något denne ska �vinna�.  

                                                
17 Putnam & Roloff, 1992 
18 Rosell & Lundén, 1998 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Inom förhandlingslitteratur förekommer många olika termer ( s.k. �namedropping�) för ett och samma 
begrepp. Begreppen i detta avsnitt täcker enligt oss upp området i stort men utelämnar dock många 
termer. 
22 Fisher & Ury, 1991, s.9 
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Motsatsen till denna förhandlingsstrategi kallas ibland integrerande förhandling, eller 

�det mjuka spelet�23. Här försöker parterna istället för att kräva något, skapa något. Den 

populära metaforen för denna förhandlingstyp är att �utöka kakan�. Parterna ser kakan 

som dynamisk istället för fixerad. Strategin innebär att parterna försöker gå varandras 

behov till mötes i syfte att båda ska få sina behov tillfredställda. Strategin används ofta 

då parterna vet att de ska förhandla med varandra under en längre tidsperiod. Denna 

strategi är även känd som �win-win-förhandling�.24 

Utöver dessa två extrempunkter inom området existerar det självklart hybrider av 

�hård� och �mjuk� förhandling. Dessa går ofta ut på att försöka möta motpartens eller 

motparternas behov i den mån det går för att sedan eller samtidigt kräva eller tillgodose 

sina egna behov. I denna strategi ser parterna varandra som vänner vilka litar på 

varandra och behandlar varandra med respekt. Målet är inte att vinna utan att nå en 

överenskommelse.25 

Det finns även förhandlingar där den ene eller båda parterna representeras av en mer 

erfaren förhandlare vilken, likt en advokat, söker nå en uppgörelse i klientens ställe. I 

denna typ av förhandling försöker representanten ofta nå en så positiv uppgörelse som 

möjligt sett ur sin klients perspektiv utan att gå så långt att motparten väljer att, om 

möjligt, lämna förhandlingen.26  

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Fisher & Ury, 1991 
24 http://www.mindtools.com  
25 Fisher & Ury, 1991 
26 Lax & Sebenius, 1986 
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Dessa mer övergripande strategier brukar brytas ner i fem mer distinkta 

förhandlingsstilar. Dessa är följande:27 28 29 

 

2.4 Vad är kris? 
 
Då vi i denna studie valt att studera förhandling i krissituationer har vi valt att inkludera 

ett avsnitt om kris. Innan vi går vidare bör vi definiera begreppet kris. Norstedts 

plusordbok definierar begreppet enligt följande: �Mycket svår situation som beror på 

sammanbrott av viktiga funktioner���och som man måste ta sig ur�30. En annan 

definition är: 

 

�Olyckor, kriser och katastrofer kan definieras som verkliga och/eller uppfattade 

extraordinära händelser av olika omfattning som ligger utanför det förväntade,31 som 

många gånger uppfattas som negativa, som antas har ett förlopp och som kan kräva 

operativa insatser för skydd, assistans och räddning för ett litet eller stort antal 

människor och egendom i hela eller delar av förloppet.�32 

                                                
27 Rosell & Lundén, 1998 
28 Ury, 1996 
29 Lax & Sebenius, 1986 
30 Axelsson & Josephson, 1997 
31 Jarlsbro, 2004 
32 Stenberg, 2006. s.1 

Konkurrensinriktad � Här försöker parten tjäna eller kräva allt som finns att tjäna i 

en förhandling. 

Anpassande � Parten är villig att ge motparten allt som finns att ge. 

Undvikande � Stilen går ut på att inte förhandla över huvud taget. 

Kompromissande � Parterna försöker dela upp förhandlingsbytet eller finna en 

mellanliggande punkt där parterna utifrån en gemensamt överenskommen princip 

kan mötas. 

Samarbete � Parterna försöker skapa största möjliga värde genom att noggrant 

undersöka varandras intressen och behov.  
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Kriser kan vara av politiskt, ekonomiskt eller själsligt slag33. Vi menar att vad som är 

kris eller inte även till stor del är en subjektiv definition. Vad som är kris för en 

människa, är inte alltid kris för en annan. Detta får två konsekvenser för vår uppsats 

som vi väljer att presentera just här: Först styr det oss på så sätt att vår förförståelse av 

vad som innebär en kris påverkar valet av det spann där potentiella intervjuobjekt 

eftersöks. Vi har alltså sökt respondenter vilka vi enligt vår förförståelse förmodat 

förhandla i krissituationer. Den andra konsekvensen är att när vi ber intervjuobjektet 

definiera en kris så kommer denne att söka i sitt inre efter en händelse som lever upp till 

vad som för honom eller henne är en kris. Man kan alltså säga att begreppet kris är 

subjektivt och paradigmberoende. En finne kan vara en kris för en fotomodell medan 

den med största sannolikhet inte är det för en krigsfånge. 

 

Den internationella krisforskningen har urskilt vissa grunddrag som ofta förekommer i 

hanteringen av allvarliga samhällsstörningar. Dessa grunddrag gäller ett brett spektrum 

av händelser. Till de mer distinkta hör en centralisering av krisarbetet, svårigheter att 

situationsanpassa agerandet, för stor tilltro och förlitande på gamla erfarenheter från 

tidigare krissituationer, byråkratisk rivalitet samt en alltför stark tillit till experters 

åsikter. Dessa kännetecken vilar ofta på en bädd bestående av ett starkt medietryck, hög 

informationshastighet och ett ojämnt informationsflöde.34  

 

Vi har tidigare förklarat att det inte existerar någon allenarådande definition av varken 

begreppet förhandling eller begreppet kris. Även t�Hart och Rosenthal i Larsson och 

Nohrstedt35 har förstått begränsningen i att försöka få plats med krisens vidsträckande 

omfattning i en enda term. De väljer därför att inte definiera begreppet kris eller 

krishantering i exakta ordalag, för att istället beskriva en krissituation utifrån dess 

främsta kännetecken. Författarna menar att kriser är dynamiska företeelser vilket ger 

konsekvensen att involverade aktörer måste ha skarp uppmärksamhet på viktiga 

förändringar i omgivningen. Vidare menar författarna att kriser kan utspela sig på flera 

nivåer. Extrempunkterna i detta spektrum omfattar händelser vilka utspelar sig på allt 

från individnivå till samhällsnivå.  

 

                                                
33 Axelsson & Josephson, 1997 
34 Larsson & Nohrstedt, 1999 
35 t�Hart & Rosenthal, 1996, i Larsson & Nohrstedt, 1999 
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I krissituationer utspelas också en scen vilken ofta präglas av personlig osäkerhet, 

otrygghet eller i värsta fall panik. Dessa enskilda individuella känslotillstånd skapar 

sedan en kollektiv stress. t�Hart och Rosenthal i Larsson och Nohrstedt36 menar att 

denna punkt berör det känslomässiga planet. Slutligen menar författarna att 

krissituationer ibland leder till att den annars välfungerade samhällsordningen och dess 

lagar inte längre upplevs som berättigade. Vi tolkar detta som att �nöden har ingen lag�.  

I denna situation träder ofta nya ledare (hjältar) fram.  

 

Dessa dimensioner vilka hittills presenterats i krisavsnittet hanterar en del av de faktorer 

som ofta omger en krishändelse, vilket inkluderar ekonomiska, sociala samt 

miljömässiga faktorer. Rosenthal37 varnar bestämt för att betrakta krissituationer och 

olyckshändelser som enbart ett systemavbrott. Slår vi upp ordet kris i en uppslagsbok38 

får vi ofta den definitionen. Rosenthal39 menar vidare att vi istället bör inta ett 

förhållningssätt vilket beaktar de omkringliggande faktorerna som bidrar till 

utvecklandet av en kris och motverka kristendenserna. 

 

Vi har i detta kapitel försökt ge läsaren en kort, men förhoppningsvis tillräcklig bild av 

begreppen förhandling och kris. Vi tar här ståndpunkten att lyckad förhandling i kris är 

ett subjektivt fenomen � och skall därför hanteras och undersökas därefter. Vi utgår 

ifrån att vad som är lyckat respektive misslyckat beror på parternas subjektiva tolkning 

eller upplevelse av situationen.  

 

 

 
 
 
 

 
 

                                                
36 t�Hart & Rosenthal, 1996, i Larsson & Nohrstedt, 1999 
37 t�Hart & Rosenthal, 1998, i Larsson & Nohrstedt, 1999 
38 Axelsson & Josephson, 1997 
39 t�Hart & Rosenthal, 1998, i Larsson & Nohrstedt, 1999 
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3 Metod 
 

3.1 Inledning  

 

I detta avsnitt presenterar och motiverar vi de metodologiska val och de 

ställningstaganden som ligger till grund för vår uppsats. Vi ser detta metodavsnitt som 

en reflektion av de behov som vald forskningsfråga för med sig. Metodavsnittet följer i 

grova drag följande mönster.  

 

Våra ontologiska utgångspunkter läggs fram och deras relevans och funktion för studien 

förklaras. Därefter presenterar vi olika vetenskapliga inriktningar och diskuterar 

huruvida de kan vara någon hjälp för oss när vi vill uppnå vårt syfte. Därpå följer en 

mer omfattande presentation av fenomenologin och vilken roll den har i uppsatsen. 

Slutligen demonstrerar vi uppsatsens undersökningsdesign och visar under avsnittet 

praktiskt genomförande med hjälp av bland annat en modell hur vi gått hela vägen från 

transkriberat material till analys och slutsatser.  Övriga delar av avsnittet berör aspekter 

vilka vi anser vara nödvändiga för att kunna skapa en trovärdig akademisk uppsats.  

 

3.2 Ontologiska utgångspunkter 

 
Ontologi är läran om tillvarons egentliga beskaffenhet40. Vi framför i detta avsnitt våra 

ontologiska stånd- och utgångspunkter, samt förklarar vilken roll dessa spelar i vår 

studie. 

3.2.1 Verkligheten och människan - Allegorin Platons Grotta  

 

Platon skapade en allegori i syfte att föra ut sitt budskap att den kunskap vi erhåller 

genom våra sinnen egentligen aldrig går att lita på. Allegorin i korthet går ut på 

följande: En grupp människor hade växt upp som fångar i en grotta. De var fjättrade till 

den grad att de varken kunde röra vare sig kropp eller huvud. De kunde endast uppleva 

världen genom att lyssna eller genom att titta rakt fram mot grottans vägg. Bakom deras 

                                                
40 Axelsson & Josephson, 1997 
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ryggar, en bit utanför grottans öppning, låg en väg. Och bakom vägen låg en eld. På 

denna väg passerade ibland människor. Dessa människor samtalade och bar ofta på 

diverse föremål. I och med eldens placering yttrade sig deras handlingar och samtal i 

form av talande skuggor inne i grottan. Denna pjäs, bestående av talande skuggor i 

rörelse, låg sedan till grund för den fjättrade gruppens uppfattning om verkligheten.41 42  

 

Syftet med denna allegori, såsom vi tolkar den, är att Platon menar att den verklighet vi 

dagligen upplever genom våra fem sinnen, mycket väl kan vara ett gyckelspel, och att 

det bakom denna verklighet, kan finnas en sannare och renare verklighet. (Jämför 

Husserls påstående i kapitel 3.4.2 om att vi aldrig kan komma åt den ursprungliga 

�objektiva verkligheten�) 

 

Platon beskriver först och främst svårigheten i att acceptera detta faktum, sedan 

bekymret att vid ett potentiellt påstötande med denna sannare verklighet själv först tro 

på den, och sedan ensam försöka föra över den till en majoritet som lever i okunskap. I 

allegorin skildras ovanstående problem med att en av fångarna lyckas fly ur grottan och 

efter en tids förvirring och tvivel till sist acceptera den renare verkligheten, som i denna 

allegori beskrivs som världen utanför grottan. När fången väl kommer tillbaka till de 

övriga fångarna i syfte att upplysa dem om att de lever i en drömvärld, blir han hånad 

och misstrodd. Deras enda referenser till verkligheten är belägna på en grottvägg 

framför dem och de har otroligt svårt att greppa den upplyste fångens resonemang. Då 

denne inte ger sig bestämmer majoriteten sig för att döda honom.43 

 

Vi menar inte att vi tror blint på ovanstående historia. Istället menar vi att den är ett 

ypperligt exempel på att vi aldrig kan vara helt säkra på att den värld vi lever i genom 

våra fem sinnen är den sanna verkligheten. Vi försöker alltså ha ett öppet 

förhållningssätt gentemot hur verklighetens sanna beskaffenhet förhåller sig. Vi menar 

att vi mycket väl själva kan sitta i grottan just nu.  

 

                                                
41 Cohen, 2006  
42 Gaarder, 1993 
43 Cohen, 2006, Gaarder, 1993 
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44 
Platons grotta. 

 

3.2.2 Socialkonstruktivism 
 
Berger och Luckmans �The social Construction of Reality�45, såsom vi tolkar den, 

beskriver skapandet av det som inom fenomenologin kallas livsvärlden. Vi har valt att 

kontrastera denna socialt skapade värld med allegorin om Platons grotta. Främst för att 

tydliggöra vår åsikt om att vi egentligen inte vet hur verklighetens sanna beskaffenhet 

ser ut. Socialkonstruktivism är viktigt för denna studie, dels då den synliggör 

författarnas syn på hur verkligheten skapas och därmed också ökar uppsatsens 

transparens, dels då den enligt oss på ett ypperligt sätt beskriver skapandet av 

fenomenologins så kallade livsvärld. Socialkonstruktivismen ligger alltså som en 

ontologisk grund och utgångspunkt för studien.  

 

I vårt vardagliga liv tenderar vi människor att utveckla repetitiva beteendemönster. 

Dessa kallas enligt Berger och Luckman46 för habits (vanor). Dessa vanor är viktiga för 

oss då de hjälper oss att hantera vanligt återkommande situationer med automatik och 

utan krav på större betänkande och ansträngning. Man skulle alltså kunna säga att det 

är en bakgrundsprocess vilken frigör energi och fokus mot främre mer variationsrika 

handlingar. Vi människor förutser och agerar utifrån varandras habits i vårt samspel 

med varandra. Vissa habits blir delade av majoriteten i samhället.47  

 

 

                                                
44 Phaido et al,  1999, s.316  
45 Berger & Luckman, 1966 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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En institution är en samling av delade förväntningar kring habits som existerat under en 

längre period i samhället. Institutioner uppmuntrar också utvecklandet av roller. Roller 

är samlade så kallade "habitual behaviors" (ung: vanebeteenden) utförda av individen 

och vilka är förknippade med själva institutionen. Det vill säga individer som agerar i 

institutionens ställe.48 

 

Andra exempel på institutioner är vårt samhälles delade syn på rätt och fel, att vi inte 

ska skada andra, stjäla, döda etc. Denna grupp av delade habits, vilka de från början 

var, det är först när tillräckligt många delar dessa habits som de förvandlas till en 

institution, i detta fall institutionen �Lagen�. Lagen ger tillfälle till många roles (roller) 

- poliser, fångvaktare, ordningsvakter, politiker, domare, fångar etc. Så länge någon av 

dessa kommer att vara �i tjänst� kommer din relation till honom vara väldigt 

annorlunda jämfört med om du träffar densamme ur tjänst på exempelvis en fest.  

Institutioner utövar genom sitt skapande av beteenderegler social kontroll över 

samhällets medborgare.49  

 

Om institutioner upprätthålls tillräckligt länge för att nya generationer av människor 

tvingas anamma deras värderingar så måste de enligt Berger och Luckman50 tränas till 

detta av bl.a. sina respektive föräldrar. Denna "överföringsprocess" kallas legitimation 

och utförs genom tradition och skola. Tillslut kan det gå så långt att medlemmarna i 

samhället glömmer bort att institutionerna är mänskliga produkter, de börjar se dem 

som något snudd på övernaturligt oförstörligt som alltid funnits där precis som träd och 

berg, på detta sätt menar Berger och Luckman51 att vi skapat paradoxen att något vilket 

vi själva skapat anses vara något evigt och orubbligt � större än själva mänskligheten.52 

 

Vi ser Berger och Luckmans53 tes som ett försök till skapandet av en helhetsteori om 

samhället och det sociala livet utifrån tanken att den samhälleliga verkligheten i grund 

och botten är en mänsklig social konstruktion. Vidare så tolkar vi Berger och 

Luckman54 som att de menar att det inte finns någon objektiv värld. Det finns bara 

                                                
48 Ibid. 
49 Berger & Luckman, 1966 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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upplevda världar. När dessa upplevda världar strålar samman av tillräckligt många 

människor skapas en, som Berger och Luckman55 kallar det � institution. Dessa 

institutioner misstolkas ofta som �den objektiva verkligheten�, trots att de i själva 

verket bara är en ackumulation av ett stort antal människors subjektiva 

upplevelsevärldar56. 

 

Vi menar att socialkonstruktivismen förklarar den �verklighet� som vi faktiskt ändå 

lever i. Denna �verklighet� kan dock enligt oss inte klassas som den sanna verkligheten. 

Vi grundar detta på att jorden inte skulle upphöra att existera om människorna som 

tillsammans skapar den �sociala verkligheten� försvinner. Kvar finns ändå den som 

Husserl57 kallar �den objektiva verkigheten� vilken existerar oberoende av 

mänskligheten. Vad verkligheten egentligen är, är något som så vitt vi vet ingen i 

dagsläget kan sätta fingret på. Detta resonemang anser vi exemplifieras på ett bra sätt 

genom att ha med allegorin om Platons grotta.  

 

3.3 Vetenskapen  
 
Under denna rubrik presenterar vi några av de presumtivt relevanta vägval vilka står 

oss tillgängliga. Efter en kort presentation av varje vid första anblicken användbart 

vetenskapsperspektiv motiverar vi varför perspektivet lämpar sig, alternativt inte 

lämpar sig för att studera det för uppsatsen intressanta fenomenet.  

 

3.3.1 Positivismen 
 
Positivismen framställs ibland som det perspektiv vilket menar att all sann kunskap är 

objektiv och att alla saker och företeelser är mätbara.58 Alvesson & Sköldberg59 menar 

att de positivismkritiska riktningarna hade en sak gemensamt. De menade (i motsats till 

positivismen) att den iakttagna verkligheten inte är allt som finns, utan att det gick att 

gå bakom denna verklighet, för att upptäcka grundläggande skikt av vilka verkligheten i 

                                                
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Bengtsson, 1991 
58 Gustavsson et al, 2004 
59 Alvesson & Sköldberg, 1994 
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vissa fall bara var en projektion. Positivisterna å andra sidan hävdade definitionsenligt 

att den empiriska verkligheten var allt som existerade.  

 

Vi har valt att sätta positivismen i kontrast till vad Alvesson & Sköldberg60 skriver om 

begreppen empati och intuition. Positivismens fundamentala uppfattning om att all 

kunskap är mätbar, framstår i och med följande citat som något paradoxal: �Tanken är 

att en individs psyke till syvende og sidst � i synnerhet de skapande, icke regelföljande 

delarna därav � inte är penetrerbart för en annan individs förnuft, som försöker 

analysera utifrån; endast en �inkännande� intuition kan till fullo tillägna sig en annan 

människas mentala universum�61. Vi anser på grundval av ovanstående resonemang att 

positivismen stannar vid det empiriskt mätbara och därför inte kan betraktas som ett 

lämpligt verktyg för att undersöka människors upplevelser av en lyckad 

krisförhandling.  

 

3.3.2 Hermeneutiken 
 
Hermeneutiken växte fram under renässansen i samband med texttolkning. 

Texttolkningen bestod ursprungligen av bibelanalys och studier av antika klassiker. Det 

huvudtema som hermeneutiken kanske blivit mest känt för är att meningen hos en del 

endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.62 

 

En fundamental del av hermeneutiken är den hermeneutiska spiralen.  Denna bygger på 

tanken att en företeelse endast kan förstås i det sammanhang i vilken den härstammar. 

Företeelser är på den premissen kontextberoende.63 Ödman i Gustavsson et al. 

exemplifierar ovanstående resonemang på ett lättfattat sätt:  

 

�Om vi tar ett yttrande som �jag älskar dig!� så förstår vi i och för sig de ingående 

ordens mening och konstellationen mellan orden, men yttrandet är i sig otolkbart så 

länge vi inte känner det sammanhang i vilket yttrandet fälls. Vi måste gå från delen � 

yttrandet - till det sammanhang, i vilket yttrandet förekommer � situationen. Om det är 

en älskarinna som viskar i älskarens öra, är det rätt sannolikt att yttrandet har en 
                                                
60 Ibid. 
61 Alvesson & Sköldberg, 1994, s.117 
62 Alvesson & Sköldberg, 1994 
63 Ödman, Per-Johan, i Gustavsson et al, 2004 
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erotisk innebörd. Men om det är dottern som säger det till sin mamma för att trösta 

henne efter en uppgörelse dem emellan, lägger vi in en helt annan innebörd i det och 

ser det som ett tecken både på gottgörelse och tillgivenhet�64.  

 

Ett ords mening blir som synes lätt alltför abstrakt och avskalad men genom referensen 

får meningen substans och existentiell innebörd65. Det är en av hermeneutikens 

viktigaste uppgifter att rekonstruera den kontext, av vilken det tolkade spåret är en del. 

Kännedom om kontext ger stadga åt våra tolkningar66. 

 

Kan man då med det resonemang som förts hittills som grund hävda att hermeneutiken 

ensam är alternativet? Nej. Då vi söker en respondents upplevelse av ett fenomen, mer 

precist av en lyckad förhandling, så kan inte hermeneutiken ses som alternativet. Något 

förenklat skulle man kunna säga att detta beror på att hermeneutiken förutsätter 

tolkningar, och vi vill åt respondentens upplevelse, så fri från tolkningar som det bara 

går. Ju mer vi tolkar � desto längre ifrån respondentens upplevelse hamnar vi. Och för 

att nå denna finns det enligt oss bara ett alternativ � fenomenologin, av vilken en 

utförlig presentation följer i nästa avsnitt i detta kapitel.   

 

Hermeneutiken har dock sin plats i denna uppsats som en konsekvens av att vi inte till 

fullo menar att vi helt lyckats sätta all vår förförståelse och förutfattade meningar åt 

sidan. Vi får här stöd av Alvesson & Sköldberg67 då de menar att forskaren alltid har 

sina egna referensramar som resgods, och att dessa inte går att förbise i 

tolkningsprocessen. Vidare menar Alvesson & Sköldberg68 att detta även är orsaken till 

att en tolkning endast kan vara relativt objektiv, och aldrig absolut. 

 

Att vi anser oss vara inspirerade av hermeneutiken innebär dock inte att vi på något sätt 

överger våra fenomenologiska ambitioner. Heideggers nya version av den 

hermeneutiska cirkeln beskriver kanske bäst det dilemma vi upplever av att stå mellan 

                                                
64 Ödman, Per-Johan, i Gustavsson et al, 2004, s.80 
65 Ödman, Per-Johan, i Gustavsson et al, 2004 
66 Ibid. 
67 Alvesson & Sköldberg, 1994 
68 Ibid. 
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fenomenologin och hermeneutiken: �att förstå förutsätter förförståelse, men 

förförståelsen är samtidigt ett hinder för förståelsen� 69.  

 

Vi har hanterat detta problem genom att endast sätta vår teoretiska förförståelse inom 

parantes. Detta då vi menar att övrig förförståelse är så djupt inrotad i oss att den leder 

till tolkning och förståelse på ett omedvetet, okontrollerbart plan. Karlsson70 menar att 

det egentligen så som han tolkar fenomenologin inte finns något krav på att forskaren 

måste överge sin historiska och kulturella förförståelse.  

 

Vi har valt att ge hermeneutiken en ganska stor plats i detta metodavsnitt. Detta till stor 

del för att ge oss själva utrymme att klargöra det komplexa förhållande till förförståelse 

som vi tvingats anta som en konsekvens av att göra en fenomenologisk studie. 

Hermeneutiken fyller alltså sammanfattningsvis två viktiga funktioner men inte mer i 

denna uppsats. Den första funktionen har att göra med vår kulturella och historiska 

förförståelse. Denna förförståelse hjälper oss att �fylla vissa luckor� i texten. Om 

respondenten exempelvis i en mening säger att han �ringde lund� � så förstår vi mot 

bakgrund av vår förförståelse att respondenten menar Lunds Universitet. Den andra 

funktionen har att göra med den hermeneutiska spiralen vilken används i analysen av 

det transkriberade materialet på så sätt att delar ställs mot helhet, och helhet mot delar. 

Med detta menas alltså att varje �del� av protokollen (originaltranskriberingen) endast 

är fullt förståeliga när de betraktas i ljuset av hela protokollet och vice versa.  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
69 Alvesson & Sköldberg, 1994, s136 
70 Karlsson, 1993 
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3.4 Fenomenologi  

 
Vi har valt att ha med ett omfattande avsnitt om fenomenologi i detta metodkapitel.  

Detta har sin grund i att metoden är uppsatsens hjärta, styr stora delar av uppsatsen, 

samt även har en väldigt tung roll i analysen. Fenomenologin ersätter i denna uppsats 

det kanske mer klassiska upplägget där teori kopplas på empiri i syfte att generera en 

analys vilken sedan leder till slutsatser.  

 

Då vi såg att det inte fanns någon enhetlig definition av begreppet lyckad förhandling 

befarade vi att fenomenets egentliga innebörd endast skulle kunna återfinnas i den 

enskilde individens subjektiva upplevelse. Då vi sökte finna det ultimativa a-historiska, 

a-kontextuella mönstret (som helt saknar påverkan eller beroende av tid, kontext, 

respondent etc.) som eventuellt kan finnas inom varje lyckad förhandling bestämde vi 

oss för att låta fenomenologin sätta sin prägel på uppsatsen.  

 

3.4.1 Presentation av och bakgrund till fenomenologi  

 
Bengtsson71 menar att fenomenologi �låter sig inte formuleras i någon behändig 

definition�. Vidare anser Bengtsson72 att fenomenologin först och främst är en metod, 

och inte bör ses som en idé eller en lära. Karlsson73 definierar en �metod� som en 

procedur i vilken man ägnar sig åt vetenskapliga aktiviteter. Vid tillämpning, kan 

fenomenologin beskrivas som en kvalitativ undersökningsmetod som söker efter ett 

fenomens meningsstruktur74. Meningsstrukturen är enligt Karlsson75 den invarianta 

�tråd� som löper genom alla manifestationer vilket ett och samma fenomen kan anta.   

 

Enligt Bengtsson ska forskaren alltid rikta in sig på saker för någon, inte saker i sig 

själva76. Att en av våra respondenter exempelvis försöker ge ett auktoritärt intryck i 

förhandlingar är inte av intresse. Vi försöker i analysen istället spåra innebörden eller 

meningen av att spela auktoritär i skenet av upplevelsen av att nå en lyckad förhandling. 

                                                
71 Bengtsson, 1991, s.25  
72 Ibid.  
73 Karlsson, 1993, s.57  
74 Atkinson, 1972, i Sanders, 1982 
75 Karlsson, 1993 
76 Bengtsson, 1991, s.27. 



 

 24

Fenomenologin som undersökningsmetod växte fram som en deskriptiv filosofisk 

metod som utmanade det mer vanligt förekommande analytiska/deduktiva synsättet 

inom psykologisk forskning77. Vid en fenomenologisk undersökning är uppgiften att ur 

en deskriptiv ansats söka efter en djupare betydelse av det uttalade fenomen som 

undersöks, både objektivt och subjektivt, eller sagt med andra ord, finna den yttersta 

betydelsen av fenomenet i sig78. Fenomenologins syfte är att nå den rena och 

opåverkade bilden av vad en viss upplevelse egentligen är79.  

 

Enligt Chamberlain80 och Miles81 existerar i dagsläget ingen entydig metodologi för att 

bedriva en fenomenologisk undersökning. Det metodologiska tillvägagångssättet 

anpassas istället efter det specifika fenomen som ska undersökas och efter de teman 

som utkristalliseras ur undersökningen.  

 

Fenomenologi är alltså en metod för att finna grunden eller kärnan till vad som ger det 

undersökta fenomenet dess innersta betydelse och som inte kan nås genom vanliga 

observationer. Denna kärna kallas inom den fenomenologiska terminologin för essens. 

Metoden riktar varken sin uppmärksamhet mot subjektet (personen) som upplever, eller 

mot det av subjektet refererade objekt som upplevelsen förankras i (kontexten), utan 

mot själva upplevelsen av ett fenomen82, i denna uppsats mot upplevelsen av en lyckad 

krisförhandling.  

 

Målsättningen med fenomenologin är att skala bort alla påverkbara variabler som kan 

förekomma och nå direkt till källan som kan härledas som den innersta betydelsen av 

det undersökta fenomenet83. 

 

 

 

                                                
77 Chamberlain, 1974, i Sanders, 1982 
78 Atkinson, 1972, i Sanders, 1982 
79 Se 3.4.1 Allegorin Platons grotta 
80 Chamberlain, 1974, i Sanders, 1982 
81 Miles, 1979, i Sanders, 1982 
82 Sanders, 1982 
83 Sanders, 1982 
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3.4.2 Fenomenologins fyra karaktärsdrag 

 
Fenomenologin har fyra fundamentala karaktärsdrag vilka för att ge läsaren så stor 

behållning som möjligt av uppsatsen bör förklaras och benas ut.  

 

Livsvärldsteorin 

Ett viktigt begrepp inom fenomenologin, ursprungligen myntat av fenomenologins 

fader Edmund Husserl, och här förklarat av Bengtsson, är livsvärlden: �(livsvärlden) är 

den konkret erfarbara verklighet som vi dagligen lever våra liv i och tar för given i alla 

våra aktiviteter� 84. Livsvärldsteorin genomsyrar i större utsträckning alla kvalitativa 

forskningsansatser85. Husserl anser att all forskning bör ta sin utgångspunkt i 

livsvärlden då han ser denna som säker grund för vetenskaplig kunskapsbildning86.  

 

Husserl menar att när vi oreflekterande lever våra dagliga liv i livsvärlden, aldrig kan 

komma åt den ursprungliga �objektiva verkligheten� (se �Platons grotta�, kap 3.2.1), 

utan att då endast människornas subjektiva tolkning eller upplevelse av världen och 

dess fenomen är nåbara (se �Socialkonstruktivismen�, kap 3.2.2) 87.  

 

Husserl menar att: �Livsvärlden är världen såsom vi uppfattar den�88. Karlsson89 anser 

att livsvärlden alltid är tagen för given, i den bemärkelsen att dess existens i sig samt 

dess innehållande objekt (cyklar, bilar, blommor etc.) inte ifrågasätts av människorna 

som lever i den. Ser man exempelvis en skolbuss på väg till skolan så utgår man kallt 

från att det är en skolbuss.  

 

Intentionalitetsteorin 

Enligt denna teori försöker människor ge allting en mening eller innebörd. Det är inte 

den objektiva verkligheten i sig som påverkar oss, utan det är den för individen 

insamlade förförståelse och hur denna i sin tur påverkar vår tolkning som ger 

situationen dess individuella innebörd. Intentionalitetsteorin utgör en del av 
                                                
84 Bengtsson, 1991. s. 45 
85 Sanders, 1982 
86 Karlsson, 1993 
87 I ett försök att påvisa möjligheten till att det existerar en vad Husserl kallade �objektiv verklighet� har 
vi valt att i denna uppsats ha med �allegorin Platons grotta� vilken vi menar också kan förklara varför vi 
aldrig kan komma åt den objektiva verkligheten.  
88 Gunnarsson, 2002 
89 Karlsson, 1993 
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livsvärldsteorin. Livsvärldsperspektivet gör det möjligt för oss att förstå människors 

agerande. Detta för att sedan kunna analysera den intentionala strukturen, som är det 

mönster av innebörder som en individ ser i sin livsvärld.90 

 

O�Connor i Elgström et al.91 ger ett tydligt exempel på hur två människor kan ge exakt 

samma händelse olika innebörd. Ponera att din partner en dag är sen hem från jobbet. 

Efter att ha väntat i flera timmar ökar din oro och du börjar i ditt inre spela upp olika 

scener över vad som kan ha hänt � du börjar ge händelsen en mening. Beroende på 

vilka erfarenheter du har från tidigare delar av ditt liv så kommer du att ge händelsen 

olika mening. Kanske du i ditt inre börjar visualisera att din partner har en affär bakom 

din rygg? Kanske ser du din partner inblandad i en trafikolycka, liggande medvetslös i 

en ambulansbil på väg in till sjukhuset? Oavsett om din tolkning av händelsen, den 

mening du tillskrivit denna, är sann eller inte, kommer det få dramatiskt olika 

konsekvenser för sättet du mottar din partner då denne eventuellt kommer innanför 

dörren en timme senare.  

 

Den del inom den intentionala strukturen som inte skiljer sig åt mellan olika individer, 

utan som uppfattas lika, går under benämningen essens. Essensen är enligt 

Gunnarsson92 det konstanta inom den intentionala strukturen. Om exempelvis tio 

personer beskriver �Anders�, och alla har jättemycket att säga om Anders. Alla dessa 

tio personer har dock i sin lista på Anders egenskaper att Anders är snäll, så kan detta 

ses som essensen i upplevelsen av hur Anders är som person. Essensen är a-individuell, 

a-kontextuell och a-historisk. Gunnarsson93 menar att om man lyckats fånga och 

beskriva den sanna essensen, så ser man att alla upptäckta varieteter av intentionala 

strukturer endast är olika varianter av en och samma essens. Personer kan t.ex. utrycka 

sig på helt olika sätt, men mena samma sak. Självklart råder också det omvända, att 

människor kan säga samma saker men med olika innebörd. Här har man som forskare 

den unika möjligheten att dra slutsatser vilka kan antas ha ett starkt generaliserbart 

värde. Har man som forskare målet att placera alla intentionala strukturer under ett och 

samma essentiella tak kan detta dock få en urvattnad essens som följd.  

 
                                                
90 Lindholm, 2004 
91 O�Connor, 2001, i Elgström et al., 2006 
92 Gunnarsson, 2002 
93 Ibid. 
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Ett exempel på en �urvattnad essens� skulle kunna vara att intervjua tio respondenter 

om exempelvis upplevelsen kring att fatta ett beslut. När man sedan som forskare 

försöker sammanställa de likheter som man funnit i varje enskild respondents 

upplevelse så kanske man upptäcker att det inte finns så många fullkomligt identiska 

inslag. Däremot representerar varje enskild individ intressanta upptäckter och flera mer 

eller mindre starka inslag kan antydas. Där har man som forskare ett val, antingen väljer 

man att sänka abstraktionsnivån något och inkludera fler upptäckter, eller så presenterar 

man bara en essens vilken utgörs av fullkomligt identiska beståndsdelar hämtade ur de 

olika respondenternas upplevelser. En nackdel med det senare alternativet är som sagt 

att essensen kan kännas urvattnad � dvs. att den varken tillför läsaren eller vetenskapen 

något av större intresse och fascination.94 Detta kommer vi hantera genom att i analysen 

presentera intressanta upptäckter som nödvändigtvis inte går igen i alla respondenters 

upplevelser, men välja att inte inkludera dessa i essensen vilken presenteras i 

slutsatserna.  

 

Epoché 

Fenomenologins tredje karaktärsdrag kallas epoché, och innebär att forskarens egna 

förförståelse för det undersökta fenomenet temporärt läggs åt sidan. Husserl95 tog hjälp 

av den matematiska termen brackets, vilket ungefär kan översättas som parenteser, för 

att tydliggöra hur den egna förförståelsen kunde hanteras i undersökningen och gav 

denna fenomenologiska förutsättning uttrycket epoché96. Lubcke97 menar att den 

fenomenologiske forskaren skall utföra epoché på alla sina förutfattade meningar. Med 

detta menas att vi tillfälligt bortser från våra fördomar eller förkunskaper och sätter vår 

teoretiska förförståelse inom parantes. Detta för att kunna gå till sakernas �sanna natur�.  

 

Det positiva med denna ambition (trots att vissa anser att det är konkret ogenomförbart), 

menar Lindholm98, är att man i sämsta fall åtminstone är medveten om risken att bara se 

det ens teorier eller fördomar tillåter en att se.  

 

                                                
94 Sanders, 1982 
95 Husserl, 1931, s.108, i Sanders, 1982 
96 Ibid. 
97 Lubcke, 1991. 
98 Lindholm, 2005 
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Inom fenomenologin försöker man alltså att undvika rena tolkningar av individens 

upplevelse. Idealet är att kunna presentera individens livsvärld fullständigt otolkad. Vi 

menar att vi som författare inte helt sanningsenligt kan mena att vi lever upp till kraven 

på denna punkt. Vår ambition, var från början, likt Husserls99, att ställa vår egna 

förförståelse helt utanför och inte låta den påverka undersökningens riktning. Men efter 

att ha trängt djupare in i fenomenologin i och med litteratur av bland andra Karlsson100, 

Sanders101 och Gunnarsson102, blev vi medvetna om att fenomenologin tillåter oss som 

forskare att använda oss utav kulturell och historisk förförståelse vid våra tolkningar, 

dock ej teoretisk förförståelse. Teoretisk förförståelse skulle i denna uppsats innebära 

bl.a. litteratur om förhandlingsteori.  

 

Inom god fenomenologisk forskning söker man alltså undvika att tolka de upplevelser 

man stöter på. Målet är att presentera livsvärlden såsom den visar sig hos respondenten, 

utan att falla för frestelsen att tolka respektive omtolka. För att detta överhuvudtaget 

skall bli genomförbart krävs det att man placerar sin förförståelse på läktaren, och 

istället försöker träda in i informantens livsvärld.  

 

Eidetisk reduktion103  

Det fjärde karaktärsdraget för fenomenologin är eidetisk reduktion, vilken är den 

process där man genom abstraktion sorterar ut kärnan i betydelsen av det ursprungliga 

upplevda eller den uttryckta händelse som har undersökts. �Eidos� betyder ungefär 

tanke, mening, ge form åt, betydelse åt, och användes av Husserl för att ge uttryck för 

den universella förutsättningen.104 

 

Karlsson105 menar att den eidetiska reduktionen går från fakta till den nödvändiga eller 

väsentliga strukturen hos ett fenomen. Denna struktur är det vilket gör fenomenet till 

vad det är. Denna nödvändiga struktur är en kombination av absolut nödvändiga 

beståndsdelar utan vilka objektet upphör att vara vad det är. Ett bord fortsätter 

exempelvis att vara ett bord oavsett om du byter färg, träslag eller storlek. Men när du 

                                                
99 Husserl, 1931, i Sanders, 1982 
100 Karlsson, 1993 
101 Sanders, 1982 
102 Gunnarsson, 2002 
103 Benämns också som Eidetisk induktion i Karlssons EPP-modell. 
104 Kockelmans, 1967, i Sanders, 1982 
105 Karlsson, 1993 
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tagit bort både ett och två ben, någonstans där riskerar bordet att upphöra i bemärkelsen 

som �bord�. Detta resonemang är självklart också applicerat på en lyckad förhandling � 

när upphör en lyckad förhandling att vara en lyckad förhandling, vilken är den 

nödvändiga struktur som måste finnas kvar?  

 

Den eidetiska reduktionen är alltså en process som tar oss förbi, bakom eller under ytan 

av de konventionella mönstren och strukturerna av tankar, handlingar och objekt som 

omger oss i syfte att lokalisera deras väsentliga gemensamma essens.106  

 
 

3.4.3 Sammanfattande fenomenologisk ordlista 

 

 

 
 
                                                
106 Sanders, 1982 

Livsvärld � Den värld vi lever i och vilken vi erfar med våra sinnen. Livsvärldens

existens ifrågasätts inte. Vi skulle vilja beskriva livsvärlden som den attityd vilken vi

intar när vi utan att reflektera följer med i vardagslunken.   

 

Eidetisk reduktion � Att plocka bort alla, för ett fenomens existens icke nödvändiga

beståndsdelar.   

 

Essens � Ett fenomens väsentliga kännetecken eller beståndsdelar. Det som gör

fenomenet till vad det är.  

 

Epoché � Att sätta förutfattade meningar och förförståelse �inom parantes� i syfte

att förutsättningslöst närma sig ett fenomens �sanna� betydelse.  

 

Intentionalitetsteorin � Teorin menar att vi människor tillskriver varje händelse en

mening eller en innebörd (vilka absolut inte alltid är den �rätta�). Den del inom den 

intentionala strukturen som inte skiljer sig åt mellan olika individer, utan som 

uppfattas lika, går under benämningen essens. 
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3.5 Undersökningsdesign 

 
Sanders107 menar att det finns tre huvudkomponenter i den fenomenologiska 

undersökningsdesignen. Dessa tre är: 

 

1. Fastställandet av begränsningar gällande vad och vem som ska undersökas. 

2. Insamling av data. 

3. Fenomenologisk analys av data.  

 

Det fenomenologiska sättet att designa en studie skiljer sig inte i de två första punkterna 

från traditionella vetenskapliga/normativa forskningsparadigm eller andra kvalitativa 

undersökningsmodeller.108  

 

Den första utmaningen man stöter på vid formgivandet av en fenomenologisk studie 

gäller vad som ska undersökas. Om Husserl�s motto �till saken själv� ska tas ordagrant 

innebär detta att allt som visar sig eller har ett medvetande kan undersökas. De subjekt 

som inte lämpar sig för enkel kvantifiering är dock de mest tacksamma att undersöka.109 

 

Efter att ha fastställt vad som skall undersökas blir nästa utmaning att ta reda på vilka 

som skall utgöra undersökningens subjekt. De personer som skall undersökas är de som 

besitter de för undersökningen relevanta karaktärsdrag/karaktäristika eller de vilka kan 

ge tillförlitlig information om det fenomen man vill undersöka.110  

 

När forskaren har bestämt vem som skall undersökas blir nästa steg datainsamlingen. 

Det finns i huvudsak tre typer av datainsamling som kan användas vid tillämpandet av 

en fenomenologisk undersökningsmetod.111 Dessa är djupgående semistrukturerade 

intervjuer där subjektens, dvs. respondenternas, upplevelse av ett fenomen spelas in på 

band för att sedan transkriberas. Det andra alternativet innebär en dokumentär studie 

där respondenterna i skriftlig form ombeds beskriva sin upplevelse. Detta alternativ är 

                                                
107 Sanders, 1982 
108 Ibid. 
109 Ibid.  
110 Ibid.  
111 Stone, 1978, i Sanders, 1982 
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ensamt ofta inte tillräckligt utan alternativet används enligt Stone112 oftast som ett 

komplement till intervjuer. Det sista enligt Stone113 passande alternativet är deltagande 

observation. Här följer forskaren subjektet i dennes för uppsatsen intressanta situation. 

Forskaren observerar subjektets beteende och kompletterar med intervjuer vilka syftar 

till att ta reda på subjektets upplevelse av det för uppsatsen intressanta fenomenet.114      

 

Vi valde att i denna uppsats tillämpa det första alternativet, dvs. djupgående 

semistrukturerade intervjuer. Det som hade varit allra mest intressant är enligt vår 

mening att få sitta med subjekten i en förhandlingssituation och sedan följa upp med 

intervjuer. Detta skulle dock bli väldigt svårt då respondenternas arbeten inte tillåter 

detta av förklarliga skäl. En annan anledning till att detta upplägg är för uppsatsen 

irrelevant är att det skulle ta för mycket tid.  

 

3.5.1 Förförståelse 
 
Fenomenologin ger som vi hoppas att läsaren lagt märke till vid det här laget, ett 

speciellt förhållningssätt till förförståelse. Vi har därför valt att först presentera kapitlet 

om fenomenologi och sedan först nu avsnittet om förförståelse. Detta för att ge 

möjlighet till en mer användarvänlig disposition. 

 

Gällande förförståelse inhämtad från akademisk utbildning så skiljer sig inte de båda 

författarnas förförståelse åt nämnvärt. Den ene författaren började år 2002 att läsa 

ekonomprogrammet på Högskolan Dalarna, för att sedan avbryta dessa för studier på C-

nivå på Linköpings Universitet. Den andre författaren har sedan 2002 läst fristående 

kurser på Linköpings Universitet. Båda författarnas mål med utbildningen är att erhålla 

en magisterexamen i företagsekonomi.  

 

Vi har som detta avsnitt antyder både ett intresse och teoretisk kunskap inom 

ekonomiområdet vilka vi båda på ett medvetet och omedvetet plan tagit med oss till 

denna uppsats. Vad beträffar ämnet förhandling så kan endast en vag förförståelse 

hämtad ur vår akademiska utbildning antydas. Författarna har heller inte någon bestämd 

                                                
112 Ibid. 
113 Stone, 1978, i Sanders, 1982 
114 Ibid. 
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förkunskap inför ämnet förhandling hämtad från någon annan källa. När det gäller 

förförståelse inom ämnet förhandling och förhandlingsteknik är båda författarna alltså 

relativt okunniga. Forskaren är dock som Alvesson & Sköldberg115 menar, aldrig tabula 

rasa, dvs. ett oskrivet blad, inför ett fenomen. Vi hävdar dock att vi rent teoretiskt ligger 

ganska nära det begreppet när det gäller förhandling.  

 

När det gäller förförståelse vilken författarna erhållit utanför den akademiska arenan så 

menar vi att denna skiljer sig åt. Varje författare har ett unikt förflutet, har växt upp, 

formats och indoktrinerats på olika sätt. Åldersskillnaden författarna emellan leder 

sannolikt även det till olika förförståelse. Vi menar att vi inte kan sätta fingret på hur 

detta exakt påverkar vår förförståelse. Vi ser det dock som en styrka i och med att 

problemen ses ur två olika perspektiv och att sättet att angripa problem ofta skiljt sig åt.  

 

3.5.2 Praktiskt genomförande  

 
Vi har vid det fenomenologiskt praktiska genomförandet i denna uppsats varit 

inspirerade av Karlssons116 humanvetenskapliga metod, vilken han kallar EPP-metoden 

(Empirical Psychological Phenomenological model). Modellen följer fem steg (till 

skillnad från ett mer klassiskt upplägg: teori/empiri/analys). 

 

Steg 1 innebär att man som forskare läser igenom varje enskilt protokoll 

(originaltranskribering genererad av muntlig intervju) till dess att man har ett bra grepp 

om innehållet. När man fått ett �bra grepp� om helheten delar man in protokollet i korta 

stycken � så kallade �meningsenheter� (meaning units). Denna �indelning� utgör Steg 2 

i Karlssons modell.  

 

Steg 3. När uppdelningen är klar, gör man en eidetisk induktion på varje meningsenhet. 

Om den vi intervjuat exempelvis sagt ordagrant �det kan man ju inte göra för då går det 

åt helvete� � så konverteras detta till något i stil med �respondenten upplevde att (denna 

handling) har en klart negativ inverkan på chansen att nå en uppgörelse�.  

 

                                                
115 Alvesson & Sköldberg, 1994  
116 Karlsson, 1993 



 

 33

Steg 4. I detta steg sker en syntesering, ungefär �sammansmältning�, av de 

konverterade meningsenheterna. Synteseringen resulterar i en slags synopsis, det vill 

säga berättelse, vilken Karlsson kallar �situerad struktur�. Vi tolkar denna situerade 

struktur som en avspegling av originaltranskriberingen, man har fått med ungefär 

samma saker fast det är den psykologiska meningen av allt respondenten säger. 

 

Steg 5 är det sista steget i Karlssons117 EPP-modell. I detta steg vill man gå från de 

situerade strukturerna till en generell struktur. De situerade strukturerna jämförs noga i 

syfte att finna de väsentliga kännetecknen i ett fenomen som gör fenomenet till det som 

det är. Detta kallas som sagt fenomenets essens.  

 

Detta är alltså EPP-modellen i Karlssons originalutförande. Nedan följer vår 

undersökningsdesign vilken är klart inspirerad av modellen men skiljer sig åt på vissa 

punkter.  

 

______________________________________________________________________ 

 

Vi började med att intervjua tre respondenter och bad dem redogöra för deras 

upplevelser av en lyckad krisförhandling. Vi ställde frågor angående hur de upplevde, 

kände eller tänkte. Detta resulterade i cirka 80 sidor transkriberat material.  

 

1. Vi tog varje enskild respondents transkribering (protokoll) och läste igenom 

detta till dess att vi hade ett bra grepp om helheten.  

2. Därefter identifierade vi vilka delar av protokollet som vi ansåg kunde göras om 

till så kallade meningsenheter. Sådant som vi ansåg vara irrelevant för studien, 

sådant som inte hade något som helst att göra med deras upplevelser, valde vi 

bort.  

3. I likhet med Karlsson118 konverterade vi i detta steg varje meningsenhet till dess 

bakomliggande psykologiska innebörd.  

4. I detta steg synteserade vi, alltså gjorde en berättelse av de konverterade 

meningsenheterna. För att göra de situerade strukturerna mer läsvärda och 

begripliga, har vi valt att inom parentestecken lägga till viss kontextuell 

                                                
117 Karlsson, 1993 
118 Ibid. 
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bakgrundsinformation. Dessa kallas situerade strukturer och går att återfinna i 

bilaga 1. 

5. I detta steg gick vi igenom de situerade strukturerna och sökte efter 

gemensamma nämnare ur deras upplevelser. Dessa presenteras i kapitlet �Steg 5 

� jämförelse av situerade strukturer� under lämpliga rubriker under och 

kompletteras med citat ur originaltranskriberingen för att öka behållningen för 

läsaren. Efter det att gemensamma nämnare i respondenternas upplevelser 

presenterats, förs ett resonemang om vilka väsentliga kännetecken i fenomenet 

�lyckad krisförhandling� som måste vara med för att göra fenomenet till vad det 

är, dvs. fenomenets essens. 

6. Essensen presenteras.  

 

Det praktiska genomförandet illustreras på följande sida i �Figur 1�.  
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Figur 1. Praktiskt genomförande.  
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3.6 Teknik för empirigenerering 

 
Empirin i denna studie är uteslutande genererad genom halv-strukturerade intervjuer.  

 

3.6.1 Intervju  

 
Kvale119 menar att den deskriptiva intervjun syftar till att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika aspekter i den intervjuades livsvärld. Då vi som forskare var ute 

efter respondentens upplevelser av ett fenomen, i det här fallet en lyckad förhandling, så 

insåg vi snabbt att den behövliga empirin var av klar kvalitativ art. Vi ämnade 

undersöka individens livsvärld. Temat för vår kvalitativa intervju blev därför enligt 

Kvale120 den intervjuades livsvärld och dennes relation till denna. Kvale121 menar att en 

kvalitativ intervju kan liknas vid ett vardagligt samtal. Sanders122 och Karlsson123 menar 

att det är just respondentens spontana utläggning av dennes upplevelse av ett fenomen 

som är det önskvärda i fenomenologiska studier. 

 

Vi valde att genomföra intensiva (djupgående) halvtrukturerade intervjuer. Sanders124 

menar att intensiva intervjuer är en av de bästa datainsamlingstekniker för en 

fenomenologisk forskare.  Kvale125 menar att en intervju med ett tema, fast utan på 

förhand starkt strukturerade frågor kan klassas som en halvstrukturerad intervju. Temat 

under våra intervjuer var lyckade förhandlingar i kris.  

 

Viktigt att nämna är att vi under intervjuerna intagit en vad Karlsson kallar det 

fenomenologisk attityd. Denna attityd kan enligt författaren bäst liknas vid en 

�ointresserad observatör� (disinterested observer)126. Detta innebär att vi inte har brytt 

oss om huruvida det respondenten säger är av relevans, troligt, osannolikt osv., utan 

istället koncentrerat oss på hur subjektet upplever en lyckad förhandling. Denna attityd 

                                                
119 Kvale, 1997 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Sanders, 1982 
123 Karlsson, 1993 
124 Ibid. 
125 Kvale, 1997 
126 Karlsson, 1993, s.50 
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har hjälp oss rikta blicken från beskrivningens kontext, mot istället vilken mening och 

innebörd saker har för respondenten127.  

 

Rent konkret innebar intervjugenomförandet att vi följde en viss mall. Först 

informerade vi intervjuobjektet om att det vi var ute efter var dennes upplevelse av en 

lyckad förhandling. När vi ansett att vårt budskap gått fram lät vi respondenten spontant 

beskriva sin upplevelse av en eller flera tillfällen då denne ansåg sig ha upplevt en 

lyckad förhandling. Karlsson128 menar att man inte ska gå i den enkla fällan att tro att 

fler frågor alltid leder till ett bättre resultat. Vi tog fasta på detta. Vår taktik var att 

istället för att överösa respondenten med frågor som tvingade denne att byta ämne, låta 

respondenten berätta fritt om sin upplevelse och ställda frågor angående denna. Detta 

för att nå djupare. De frågor vi ställde hade alla intentionen att fånga respondentens 

upplevelse. Exempel på inledande delar på frågorna kunde vara: �Vad betydde det för 

dig att��, �Kan du beskriva vad du tänkte��, �Hur kändes det��. Vi anser oss inte ha 

ställt ledande frågor i syfte att medvetet, eller omedvetet, leda in respondenten till ett av 

oss önskat svar.  

 

Intervjuerna utfördes antingen på respondenternas arbete, eller hemma hos 

respondenten. Mer information om varje enskild respondent och dennes arbete 

återfinnes i ett introduktionsavsnitt till Steg 4 � Situerade strukturer. Intervjuerna 

inleddes med att vi presenterade oss för varandra, och gav den andre parten en kort 

introduktion till vilka vi var. Vi förtydligade även ännu en gång att materialet skulle 

ingå som en del av empirin för en magisteruppsats om förhandling på Linköpings 

Universitet. Respondenten blev även ombedd att ta ställning till frågor om anonymitet, 

bandupptagning av samtalet och om det var något annat denne ville framhäva innan 

intervjun började. Alla respondenter godkände att intervjun bandades. En av de tre 

respondenterna valde att vara anonym. Alla respondenter önskade att få ta del av det 

färdiga materialet.  

 
Sanders129 menar att en av de fundamentala reglerna för den fenomenologiske forskaren 

är att fler subjekt eller respondenter inte genererar mer data än ett fåtal. Kvantitet skall 

alltså inte misstas för kvalitet. Det är väldigt viktigt att den fenomenologiske forskaren 
                                                
127 Karlsson, 1993 
128 Karlsson, 1993 
129 Sanders, 1982 
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hänger sig åt djupundersökning av ett begränsat antal individer. 130 Vi anser att vi levt 

upp till detta kriterium. Detta då vi begränsat vårt urval till tre respondenter ur vilka vi 

hämtat verbal information motsvarande cirka 80 sidor transkriberat material. Sanders131 

menar att informationsmättnad i en fenomenologisk studie bör inträffa någonstans vid 

tre till sex individer. Vi har i vår studie trots tidsbegränsningar intervjuat tre 

respondenter, vilket vi anser vara tillräckligt. 

 

Urvalet skedde utifrån det Patton i Stenberg132 kallar för �snowball chain sampling�. 

Metoden, som i andra sammanhang också kallats �snöbollseffekten� innebär att man 

som forskare rådfrågat tillförlitliga personer om förslag på personer att antingen 

intervjua, eller om förslag på personer att intervjua. Vi rådfrågade vår handledare om 

förslag på för uppsatsen lämpliga respondenter och fick då rådet att närvara på en 

seminariedag på Linköpings Universitet där �Folk och försvar�133 bland annat berättade 

om sin verksamhet. På denna seminariedag fann vi, eller fick tips på, respondenter.  

 

Vi valde våra respondenter utifrån kravet att de skulle vara inblandade i aktiviteter vilka 

är relaterade till det undersökta fenomenet (lyckad förhandling i kris). För studien 

innebär det att vi valde personer vilka har en relativt stor erfarenhet av förhandling, och 

att de, även om begreppet kris är något vagt, kan anses förhandla i krissituationer.  

 
De transkriberade berättelserna genererade den data som sedan skulle analyseras. Det 

faktum att vi använde bandspelare som ett substitut till att föra anteckningar, innebar att 

vi kunde leva upp till det fenomenologiska kravet att inte i detta skede tolka eller 

omtolka respondenternas upplevelse.  

 

 

 

 
 

                                                
130 Kvale, 1997 
131 Kvale, 1997 
132 Patton, 1990, i Stenberg, 1999 
133 www.folkochforsvar.se 
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3.7 Uppsatsens kvalitet samt metodkritik 

 
Utöver de resonemang som hittills förts gällande faktorer som är viktiga då man 

bedömer en uppsats kvalitet hade vi här tänkt sammanfatta några kvalitetsmått och 

vilken plats och funktion de har i denna uppsats. 

 

3.7.1 Tillförlitlighet 
 
Om vi kort sammanfattar hur vi tolkar Kvale134 gällande kvalitetsmått. Reliabilitet 

hanterar frågor kring om en studies resultat kan anses som �pålitligt�. Forskarna kan 

exempelvis reducera studiens grad av reliabilitet genom att ställa ledande intervjufrågor 

eller på något annat sätt lägga svaren i munnen på respondenten i syfte att exempelvis 

kunna bekräfta den hypotes den deduktive forskaren försökt bekräfta. Kvale135 menar 

att även om en hög reliabilitet kan anses eftersträvansvärd så riskerar en överdriven 

fokus på att uppnå hög reliabilitet att resultera i ett hämmande av kreativitet och 

föränderlighet.  Då vi anser att vi inte ställt ledande frågor i syfte att få fram ett av oss 

på förhand önskat svar, samt explicitgjort intervjuernas tillvägagångssätt så menar vi att 

intervjuernas reliabilitet kan bedömas som god.  

 

3.7.2 Giltighet/Validitet 
 
Validitet gäller uppfattningen om huruvida en studies resultat över huvud taget kan 

klassas som giltigt. Kerlinger i Kvale menar att �validitet definieras ofta genom denna 

fråga: Mäter du vad du tror att du mäter?�136 Forskarna kan enligt Kvale137 försämra 

studiens validitet genom att exempelvis utföra skeva eller felaktiga tolkningar. Vi anser 

att vår studie har en hög giltighet. Detta grundar vi dels på att vi varit väldigt noggranna 

då vi analyserat och tolkat det transkriberade materialet (se denna process under 

avsnittet �3.5.2 Praktiskt genomförande�), och dels på att vi anser oss veta vad vi mäter, 

dvs. vi anser att vi har besvarat vårt syfte.     

 

                                                
134 Kvale, 1997 
135 Ibid. 
136 Kerlinger, 1979, s.138, i Kvale, 1997, s.215 
137 Kvale, 1997 
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3.7.3 Generaliserbarhet 
 
Vi menar att våra slutsatser stärks upp av det faktum att våra tre respondenter befinner 

sig på olika �förhandlingsnivåer�. En respondent utför sitt dagliga arbete på �personlig 

nivå�, en annan har suttit i centrala förhandlingar inom Sveriges gränser. Slutligen har 

vi vår sista respondent vilken har utfört sitt arbete på en internationell arena med både 

bi- och multilaterala förhandlingar som operationell grund. Vi menar att denna 

diversifierade forskningsmark har en positiv effekt på studiens grad av 

generaliserbarhet. 

 
Det finns flera anledningar till att en forskare med tolkande ansats, t.ex. en 

hermeneutiker, kan ha svårt att generera slutsatser med en hög grad av generaliserbarhet 

(slutsatser med allmän giltighet) . Gustavsson138 menar att en hermeneutisk forskare är 

unik med sin förförståelse och därför också i sin förmåga att se olika nyanser och 

poänger i sina data. Detta leder enligt författaren till att processen svårligen kan 

upprepas med precis samma resultat av en annan hermeneutisk forskare.  

 
Vi ser alltså att det som gör det svårt att generalisera för traditionella kvalitativa studier 

är forskarnas förförståelse samt det ofta begränsade urval ur vilken empirin hämtas. Vi 

har i denna studie satt vår teoretiska förförståelse inom parantes. Vi menar med stöd av 

det resonemang som fördes av Gustavsson139 i stycket ovan att detta ökar studiens grad 

av generaliserbarhet. Samtidigt så har vi jämfört tre respondenters upplevelser och 

skalat bort de aspekter där dessa individers upplevelser skiljer sig åt. Kvar blir essensen 

� dvs. det som går igen i alla respondenters upplevelse. Då Sanders140 menar att 

informationsmättnad kan inträffa redan vid tre respondenter, anser vi att denna essens 

har karaktär av att vara klart generaliserbar till andra former av förhandlingar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
138 Gustavsson et al, 2004 
139 Ibid. 
140 Sanders, 1982 
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3.7.4 Källkritik och referenser 
 

�Berättandets källa innebär däremot att informationen passerar genom ett subjektivt 

medium och därför alltid är utsatt för förskevningsrisker�141. Här resonerar man om 

något som kallas tendenskritik. Tendenskritiken försöker beskriva graden av medvetet 

respektive omedvetet intresse av att förvränga eller vinkla information142. Vid en 

tendenskritisk granskning av våra intervjuobjekt måste vi bedöma misstanken om 

tendens som låg. Denna bedömning gör vi på grundval av att vi inte kan se något 

�vinstintresse� hos respondenterna i att förvränga informationen, samt att 

respondenterna uppvisat väldigt professionella intryck.  

 

Genom att ha korrekta referenser143, trovärdiga källor144 samt genom att explicitgöra 

vårt tillvägagångssätt anser vi oss kunna presentera en trovärdig uppsats av hög kvalitet. 

Vi anser dock att det inte enbart är upp till oss att hävda att uppsatsens kvalitet är hög. I 

detta sammanhang kan vår uppfattning om detta kritiseras för tendens. Vi anser därför 

att det upp till läsaren att bedöma om vi levt upp till de kriterier som vi själva skriver att 

vi gör. Vi anser att uppsatsen har tillräckligt hög transparens för att en sådan bedömning 

skall kunna göras.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141 Alvesson & Sköldberg, 1994, s.124 
142 Kvale, 1997 
143 Alvesson & Sköldberg, 1994 
144 Kvale, 1997 
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Steg 4 � Situerade strukturer 
 

 

 

4.1 Forskningsmark 
 
Här ges en kort presentation av uppsatsens respondenter.  

4.1.1 Bo Jansson, central förhandlare vid SACO-S, Stockholm 
 
Bo Jansson har en bakgrund som lärare i historia och samhällskunskap och var verksam 

på en gymnasieskola utanför Stockholm på 70-talet. Under denna period så engagerade 

sig Jansson i den lokala fackföreningsklubben och blev efter en tid deras ombudsman 

och i denna roll ingick även att förhandla på lokal nivå. Den fackliga 

förhandlingskarriären tog fart på allvar under 80-talet då Jansson fick ansvar över de 

anslutna lärarna. Med tiden växer ansvaret ytterligare och till Janssons ansvarsområden 

kan sedan läggas till statliga affärsverk och försvarsmakten som samtliga har varit 

Janssons motparter under en längre tid som förhandlare vid SACO-S. Jansson avgick 

under oktober -06 med pension men var under tiden innan dess SACO-S vice 

ordförande. Under årens lopp har Jansson suttit med vid ett stort antal centrala 

avtalsförhandlingar och har en gedigen och bred kunskap inom området. I rollen som 

SACO-S förhandlare så har även Jansson agerat på mandat utifrån enskilda 

medlemmars behov och motparten har i dessa fall varit den anställdes arbetsgivares 

centrala ombud i förhandlingen. 
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4.1.2 �Berit�, Socionom vid en Social Förvaltning 
 
Vår respondent har haft önskemål om att hon och hennes arbetsgivare ska behandlas 

konfidentiellt, vilket vi som författare har ställt oss bakom och respekterat. Ambitionen 

hos oss författare har ändå varit att i presentationen hålla en personlig touch som en 

motvikt till det generella empirimaterialet och har därför gett respondenten det fiktiva 

namnet Berit. Hennes arbetsgivare är en kommunal myndighet i en medelstor svensk 

stad, där Berit har sina arbetsuppgifter hos Sociala Förvaltningen. Berit har varit 

verksam i denna yrkesroll sedan 2003 där hon sedan dess upptar en heltidstjänst. I 

Berits arbetsuppgifter ingår det att utreda missförhållanden som drabbar minderåriga 

barn. För att det ska uppstå ett ärende för Berit, krävs det att det antingen kommer in en 

extern anmälan, som kan komma ifrån barnets skola, skolsyster, vårdcentral, närstående 

privatpersoner med mera, och som kan redogöra för barnets situation.  

 

Den andra möjligheten för att det ska kunna bli ett ärende är när barnets föräldrar 

kommer in med en ansökan om hjälp i en situation som de upplever som svårhanterlig. 

Det kan röra sig om t.ex. vårdnadstvister vid en skilsmässa, en sjukdom hos barnet som 

kräver extra resurser med mera.  

 

4.1.3 Hans Corell, fd. rättschef vid Förenta Nationerna, New York 
 
Hans Corell har en haft en lång och gedigen yrkeskarriär inom det rättsliga området. 

Redan som 25 åring tillträdde han som domare i Eksjö tingsrätt, vilket under de tio 

efterkommande åren efterföljdes av domartjänster i Jönköping och Västervik. Efter 

detta så gick uppdraget vidare till att under femton år tjänstgöra på 

justitiedepartementet, varav de nio sista åren som rättschef i utrikesnämnden. Tiden 

efter chefstjänsten på utrikesnämnden blev av en internationell karaktär. De tio 

efterföljande åren tjänstgjorde Corell som Förenta Nationernas rättschef, direkt 

underställd FN:s generalsekreterare i New York. Tjänsten som FN:s rättschef hade 

Corell fram till sin pensionering och agerar idag som konsult och rådgivare inom 

internationella rättsliga frågor hos advokatfirman Mannheimer Swartling i Stockholm. 
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4.2 Situerade strukturer 
 
De situerade strukturerna av respondenternas upplevelser återfinns i enlighet med vad 

som framfördes i �3.5 undersökningsdesign�, i bilaga 1. Respondenten är i dessa 

benämnd �S�, vilket står för �subjektet som upplever�, dvs. Respondenten. Det som 

står innanför parentestecken skall ses som hjälptext för att förhöja läsbarheten för 

läsaren. Detta då den fenomenologiska metoden baseras på en kontextlös miljö.  
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Steg 5 � Jämförelse av situerade strukturer 
 
 

 
 

5.1 Inledning 
 
I detta kapitel presenterar vi en syntes av individernas upplevelse av en lyckad 

förhandling i kris. Detta steg innebär att vi jämför varje respondents situerade 

struktur145 mot varandra i syfte att finna likheter � så kallade essenser. Dessa har sedan 

presenterats under passande rubriker. Subjektet från föregående kapitel benämns här 

�representanten�. Vi upplevde att detta bidrog till en bättre disposition. Detta då 

representanterna �representerar� klienten i förhandlingen. För att öka kapitlets 

underhållningsvärde och göra det mer levande, har vi valt att bifoga citat från 

originaltranskriberingen.   

 

5.1.1 Förberedelser  
 

Bo Jansson 

Förberedelser är väldigt viktigt för förhandlingens slutresultat. Att vara väl förberedd 

bidrar positivt till möjligheten att nå en uppgörelse. När man går in i en förhandling 

                                                
145 Återfinnes i bilaga 1. 
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dåligt förberedd kan man inte närma sig målet att nå en uppgörelse med fullgott 

självförtroende. Ett gott självförtroende kan grunda sig på en noggrann förberedelse.  

 

�Jag brukar likna en förhandling vid en boxningsmatch, en sån här amatörmatch i tre 

ronder: först tränar man ett halvår innan man ska slåss va, och det är 

förberedelsetider, ju mer man lägger ner i förberedelser ju bättre är det ju, eller ju 

bättre argument kan man ju ha, sen träffar man arbetsgivaren och första förhandlingen 

det är ju mer eller mindre den här första ronden då går dom bara och tittar på 

varandra och jabbar lite så här, och känner på varandra, och det är väl så man gör i 

förhandlingar också att man försöker se var positionerna finns, och sen andra ronden 

det är rena förhandlandet va då argumenterar man, då kör man, och sen tredje ronden 

det är då man pucklar på varandra och det är då man når fram till uppgörelsen, det är 

då man ger och tar. Och sen så kommer ju då uppgörelsen, och det är så att 

förberedelse är väldigt viktigt för att bli en bra förhandlare�. 

 

�Berit� 

En ordentlig förberedelse i syfte att kunna gå in i förhandlingen med ett bra underlag är 

väldigt viktigt. Aktionsradien, dvs. handlingsutrymmet, ökar i förhållande till graden av 

förberedelse och kan även ses som förhandlarens mandat och påverkar förmågan att nå 

målet.  

 

Första intrycket inför motparten är av stor vikt och med en noggrann förberedelse till 

sin presentation inför motparten om varför man befinner sig i en förhandlingssituation 

påverkas förhandlingsprocessen i positiv riktning. Många av de förhandlingar som 

upplevs som misslyckade har sin grund i dåliga förberedelser. Tidsaspekten, den tid 

vilken kan avsättas till förberedelser, är en viktig faktor för att kunna utföra de 

förberedelser som man behöver ha med sig in i förhandlingen för att nå den trygghet 

och självsäkerhet som kan upplevas ge ett övertag i situationen. 

 

Att komma dåligt förberedd till en förhandling innebär att man redan från början 

hamnar i ett ogynnsamt utgångsläge. En dålig förberedelse leder ofta till stress samt till 

ett oproffsigt agerande. Detta påverkar attityden som man tar med sig in i förhandlingen 

på ett negativt sätt.  
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Hans Corell 

�Vi gick igenom varenda kvadratcentimeter på botten för att så att säga få klart för oss 

vad vi förhandlade om.� Corell om förberedelserna inför slutförhandlingarna med sovjetunionen 

gällande gränsdragningen i Östersjön 

 

Att kunna få en så heltäckande bild över förhandlingssituationen som möjligt är mycket 

betydelsefullt. Förfogandet över en delegation sammansatt med rätt kompetens för att 

täcka in förhandlingsområdet är en förutsättning för att kunna bedriva framgångsrika 

förhandlingar. Betydelsen av att kunna rådfråga och byta idéer med såväl experter inom 

delegationen, som att ta in information från allmänna intressenter som berörs av 

förhandlingarna, är mycket viktigt för att få en så klar bild av situationen som möjligt. 

 

Att föra en dialog med sin uppdragsgivare och kunna förklara den helhetsbild som man 

har kommit fram till, är en viktig faktor för att uppdragsgivaren ska kunna hålla sig 

informerad och därmed fatta rätt beslut. 

Klara och tydliga instruktioner från sin uppdragsgivare är en viktig del i att kunna 

förhandla framgångsrikt. Vid bilaterala förhandlingar är det speciellt viktigt för små 

länder att kunna visa upp en enad front mot sin motpart och detta ger förhandlaren en 

styrka i sin förhandlingssituation. 

 

En komplett helhetsbild och en samstämmig syn över det önskade 

förhandlingsresultatet är svårare att uppnå inom stora internationella organisationer. 

Detta då dessa ofta består av en komplex sammansättning av olika intressenter. 

Avsaknaden av en uttömmande helhetsbild försvårar förhandlarens förmåga att arbeta.  
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5.1.2 Förpliktelser gentemot klienten 
 

Bo Jansson 

Som representant för en klient eller organisation innebär det att man inkorporerar 

dennes mål till sina egna. 

 

Klienten är representantens uppdragsgivare. Representanten har en förpliktelse att vara 

lojal mot klienten. Ibland görs dock undantag från denna regel. Dessa görs i syfte att 

gynna klientens bästa. Detta kan bero på att representanten ser klientens situation ur ett 

större perspektiv, och därmed också kan lyfta för klienten viktiga detaljer till ett högre 

plan där dennes detaljer minskar i betydelse sett ur större perspektiv.   

 

Målen kan behöva modifieras i syfte att göra dem mer realiserbara. I dessa fall kan 

glappet i målbilden skilja sig åt mellan klient och representant. Det kan då bli aktuellt 

att även förhandla med sin klient i syfte att nyansera dennes mål. Lyckas inte 

förhandlaren med detta, nås ingen samsyn i strategin över att nå målet och chansen till 

en för klienten lyckad förhandlingslösning blir då minimal.  

 

Orealistiska krav från klienten förringas av representanten. I de fall då klientens krav på 

motparten saknar verklighetsförankring kan ett samarbete mellan motparten och 

representanten bli aktuellt. Representantens roll som en seriös förhandlare inför sin 

motpart går i en sådan situation inte att bibehålla. Detta skulle påverka representantens 

integritet negativt. Integritet är en viktig beståndsdel i en förhandlares roll. 

 

�Berit� 

Att skydda och representera klienten är det allra viktigaste i yrkesrollen. Det är av 

största vikt för representanten då klienterna är minderåriga personer och dessutom 

oftast befinner sig i en utsatt situation där de är beroende av sin omgivning.  

 

Representanten har ett mandat från samhället där hennes yrkesroll går ut på att skydda 

minderåriga individer ifrån en otrygg tillvaro där deras föräldrar misslyckas. Berit har 

en stor förpliktelse gentemot klienten som i detta fall är det barn hon företräder.  Att 

tillförsäkra klientens välbefinnande är utredningens mål. 
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�Ja den ultimata lyckade förhandlingen är ju att vi kan enas om att vi kan jobba för 

barnet, jag behöver ju inte vara nöjd�� 

 

Hans Corell 

Att inneha en roll som en internationell förhandlare är att verka utan att synas och att 

tjäna sin uppdragsgivares mål och dennes intressenter. Av politiska skäl och för att 

skapa förtroende och legitimitet bland allmänheten, är det av stor vikt att 

slutförhandlingen görs på en hög politisk eller organisatorisk nivå. 

 

Ett klart och tydligt förhandlingsmandat ifrån sin uppdragsgivare, är a och o i en 

förhandling, men det får inte vara så hårt reglerat att det över huvud taget inte finns 

något förhandlingsutrymme.  

 

Att åtnjuta ett stort förtroende från sin uppdragsgivare, stärker en förhandlares integritet 

och inger ett mått av förtroende i dennes roll. 

 

5.1.3 Samstämmighet i förhandlingens mål 
 

Bo Jansson 

�Det är klart att det är a och o att man har samsyn i målet för då finns det hur stora 

förutsättningar som helst att nå dit. Är man totalt oense om målet så finns det ingen 

chans.� 

 

När representantens och klientens mål samstämmer är chanserna att nå en uppgörelse 

stora, detta dels då de kan uppvisa en enad front inför motparten och representanten kan 

fokusera på detta utan att behöva ta hänsyn till några bimål. Ett bristande fokus kan 

försämra förhandlingsutsikterna. Om förhandlingsdeltagarna uppvisar tecken på att 

besitta en empatisk förmåga blir utsikterna att nå samstämmighet i förhandlingsmålet 

större.  

 

Det är väldigt viktigt att båda parterna visar ett engagemang och framför allt en vilja 

över att nå fram till en gemensam lösning. Om det existerar en klar och gemensam 

uppfattning om förhandlingens slutmål så ökar chanserna markant att parterna når detta 
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mål. Om parterna har enskilda och personliga mål i förhandlingarna så är chanserna att 

nå målet minimala.  

 

�Berit� 

Att se till att parterna kan jobba mot ett gemensamt mål är betydligt viktigare än att 

kunna uppvisa en yrkesskicklighet inför motparten. Genom att skapa känslan av att de 

inblandade parterna arbetar mot ett gemensamt mål skapas en slags öppenhet och en 

ambition att tillsammans lösa problemet. Detta gör också att de inblandade kan släppa 

de sociala barriärer vilka ofta finns i ett ärendes början. För att nå dit krävs dock ett 

engagemang från motpartens sida.  

 

Hans Corell 

I en organisation som består av ett stort antal intressenter kan det förekomma att interna 

uppgörelser sker vid sidan om den pågående förhandlingen. Sådana uppgörelser 

försvårar förhandlarens roll att dels skapa en helhetsbild över situationen. Dels känner 

representanten att om detta kommer till hans vetskap, kan leda till att han tappar 

förtroendet för sig själv. 

 

Motsatsen där det inte finns vare sig några interna eller externa tvister gällande var man 

vill komma i sakfrågan gör förhandlingssituationen betydligt gynnsammare. Finns det 

en vilja hos båda parterna att lösa en tvist så kan det gå mycket snabbt att komma fram 

till ett resultat i frågan. 

 

Problem som kan uppstå i att finna en lösning på ett problem, är mer en orsak grundad 

av de bakomliggande instruktioner som varje parts förhandlingsdelegation har att rätta 

sig efter. Ju fler bakomliggande intressenter som behöver synkronisera sig för att kunna 

enas om ett förhandlingsmål, desto komplexare förhandlingssituation blir det. Detta gör 

att det kan bli väldigt svårt för de inblandade förhandlarna att nå fram till en lösning. 
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5.1.4 Vikten av att inge förtroende hos motparten 
 

Bo Jansson 

�Som förhandlare så måste du gentemot motparten uppvisa ett förtroende, du måste ju 

skapa ett förtroende hos motparten och det gör du ju inte genom att ta fram fem 

årslöner - jag har för mig att jag sa till dom att, ja vad han nu hette, Kurt, han vill ha 

fem årslönen men det är ju en bra bit över era 100 000. Ja just det sa dom då, och så 

garvade vi båda två.� Bo Jansson om att verka trovärdig inför motparten.  

 

Det är viktigt att inta en öppen och ärlig attityd gentemot motparten. Detta är en 

grundläggande förutsättning för att över huvud taget förhandla. Att förhandla handlar 

väldigt mycket om att skapa förtroende. Det är viktigt att motparten känner att 

representanten är ärlig i sitt uppsåt över att försöka komma till en gemensam lösning.  

 

Då motparten känner ett förtroende och en önskan om att samarbeta med representanten 

ligger en lösning nära till hands. Genom att ställa orealistiska krav på motparten 

försämras förutsättningen för att uppträda på ett förtroendeingivande sätt.  

 

�Berit� 

Att skapa ett förtroende är att kunna ge ett kompetent och professionellt intryck inför 

sin motpart. Genom att uppträda på ett förtroendeingivande sätt avdramatiseras mötet 

med motparten. Ett sätt att skapa förtroende är att vara saklig och hålla sig till fakta vars 

äkthet lätt kan kontrolleras och accepteras som saklig av motparten.  

 

Genom att vara saklig nås ett förtroende vilket i sin tur underlättar en positiv dialog 

mellan parterna och synliggör att det finns ett gemensamt mål. När motpartens 

förtroende för representanten försämras, försämras också förhandlingssituationen i stort.  

Att förlora motpartens förtroende påverkar representantens självförtroende negativt.  

 

Motpartens förtroende för representanten minskar då det har förlupit en för 

förhandlingssituationens omständigheter orimligt lång tid. Detta kan då uppfattas av 

motparten som att förhandlingen är av mindre betydelse, representantens 

sakframställning tappar då i värde och representanten måste därför uppta en stor tid 

med att återställa sakframställning värde och därmed också sitt eget förtroende.  
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Att ha en alltför personlig relation till motparten innebär att motparten tappar 

förtroendet för representanten. För att kunna inge förtroende hos motparten måste man 

först uppvisa att man har förtroende för sig själv. Genom att vara medveten om att en 

tidsbrist kan ha påverkat förberedelserna negativt har detta också en negativ påverkan 

på ens egen självbild. 

 

Om representanten upplever att hon har förtroendet för sig själv intakt trots att 

motparten tappat förtroendet för representanten så har hon ändå självförtroendet kvar, 

oavsett vad motparten tycker om henne. Om hon å andra sidan instämmer i motpartens 

uppfattning om henne gällande förtroende, så har hon inte längre sitt självförtroende 

intakt.  

 
�Fast professionalism bara, tror jag aldrig at du kommer nånstans med. Jag tror 

människor känner av det, dom låter sig inte luras av det, har du inte glöden i att 

verkligen försöka förstå, att verklighen vilja att det här ska bli bra, så tror jag aldrig att 

du kommer, då sitter du där och så får du höra allt det, och så sammanställer du det, 

men du har inte förstått ett dugg om vad den andra människan egentligen säger.� Berit 

om förtroende. 

 

Hans Corell 

Att låta schavottera sin motpart i en förhandling, eller visa sig vara för mer än sin 

motpart, är att missbruka sin ställning totalt och får inte förekomma. För att inge respekt 

och förtroende hos sin motpart ska förhandlingen skötas med värdighet och respekt för 

den situation som den andra sidan är satt att förhandla i. För att kunna genomföra detta 

på bästa sätt, ska man som förhandlare sätta sig in i motpartens delegation. Varifrån 

kommer delegationen? Från vilket land kommer de och hur ser det ut där? Är det en 

totalitär stat och i så fall vem från motsidans delegation är det som har direktförbindelse 

tillbaka till sin regim?  

 

Det är viktigt att kunna lyssna och ta in synpunkter utifrån alla intressenter oavsett 

vilken sida de stöder i konflikten, men att som förhandlare ändå vara ytterst noga med 

att behålla sin integritet och fatta egna beslut i linje med sin uppdragsgivares önskemål. 

Detta uppfattas som mycket viktigt för att kunna behålla ett starkt förtroende hos sin 

motpart. 
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Det finns inget behov i en förhandling av att vara omtyckt av sin motpart, men genom 

att vara principfast och trovärdig, kan man ändå åtnjuta motpartens ibland motvilliga 

respekt. 

 

5.1.5 Motpartens betydelse 
 

Bo Jansson 

�� är det en bra motpart, då är det ju jätteviktigt, men alltså det värsta som finns det 

är ju svaga motparter, en motpart som inte vet vad han vill är ju helt omöjligt att 

förhandla med.� 

 

Att förhandlingsparterna har en relation vilken präglas av förståelse är av stor betydelse. 

Förståelsen blir av ännu större betydelse om motparten är stark. En stark motpart är en 

motpart med klart fastställda mål. En sådan motpart är lätt att förstå och förhandla med. 

En svag motpart däremot är besvärligare att förhandla med. En svag motpart är en 

motpart med vag personlig målsättning. Förhandling med en sådan part tenderar att bli 

väldigt komplicerad för att man då inte kan upprätta ett gemensamt mål.  

 

Det är lätt att lita på en stark motpart. Detta beror i huvudsak på att man kan vara säker 

på att denne omsätter ord i handling. Detta gör att motparten också blir lätt att läsa av 

och korrigera sina egna krav gentemot denne. 

 

Att ha en alltför intim relation till sin motpart i den bemärkelsen att man kanske är vän 

till motparten är ett hinder för att genomföra en lyckad förhandlingsprocess. Sakliga 

argument kan lätt skämtas bort i en sådan situation. Alltför starka personliga band 

mellan förhandlingsparterna kan också ha negativa effekter på uppmärksamhet, 

seriositet och andra kritiska kompetenser som är viktiga att ha då man försöker nå ett 

framgångsrikt avslut.  

 

En motpart vilken ger möjlighet till en relation präglad av förtroende i kombination 

med professionalism är en bra grund för en förhandling. Även i situationer där 

motparten på grundval av demografi, genus, kultur etc. kan känna en samhörighet till 

representantens klient, kan underlätta för representantens förhandlingssituation.   
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�Berit� 

Som en kontrast till att gynnsamma synergieffekter kan skapas då motparten uppvisar 

empati i förhandlingssituationen, kan att ett intrång i motpartens integritet upplevas med 

misstro och förakt. Detta bidrar i sin tur till att motparten inte finner något större 

intresse av att lyssna på de sakskäl som representanten är där för att presentera. Denna 

situation är väl känd hos representanten och det blir därmed hennes första uppgift att 

överbrygga genom att försöka vara än mer saklig i sin framställan. En annan sak för 

representanten blir att inte inlemma sig själv i motpartens agerande. Representanten 

måste kunna bibehålla sin professionalism och genom denna attityd kunna vänta ut 

motpartens aggressiva förhållningssätt, för att därefter återkomma till en mer normal 

förhandlingssituation. 

 

Det är trots detta hinder som motparten uppvisar vikigt för representanten att tydligt 

lyckas upplysa motparten om att det föreligger ett problem och att de är dem två som 

tillsammans ska lösa detta.  

 

Hans Corell 

För att inte skicka ut fel signaler eller för att förstå varför motparten kan tänkas reagera 

på ett visst sätt, är det viktigt att lära känna sin motparts eventuella kulturella skillnader 

och/eller behov. Då dessa skillnader samtidigt kan vara förenade med de sakfrågor som 

av motparten uppfattas som viktiga, blir de viktiga att förstå även som förhandlare från 

andra sidan. 

 

Förhandlingar kan uppfattas som besvärliga när de berör regimer som bryter mot 

allmänt accepterade internationella normer. Dessa normer kan gälla allt från hur de ser 

på mänskliga rättigheter, till vanligt förekommande handelsstrukturer. 

 

Ett sätt att kringgå eventuella svårigheter som skapats av den styrande regimen är att 

välja ut en representant som redan har ett gott samarbete eller god kännedom om 

motpartens sätt att förhandla. Det som motsäger ett sådant val av representant är att en 

totalitär regim oftast vill ha full kontroll och insyn i hur förhandlingarna sköts. En sådan 

regim litar inte på de annars brukliga instruktioner som en förhandlare har att utgå ifrån. 
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5.1.6 Vikten av att upprätta ett positivt förhandlingsklimat 
 

Bo Jansson 

En bidragande faktor till att kunna nå en uppgörelse mellan förhandlingsparterna är 

förhandlingsklimatet, dvs. den stämning som råder mellan parterna. Ett sätt att förhöja 

förhandlingsklimatet är att påvisa likheter mellan förhandlingsparterna. Ibland kan det 

krävas ett litet mått av teater och psykologi för att nå ett positivt förhandlingsklimat.  

 

�Berit� 

Ett förhandlingsklimat präglat av stress, hot och tvång har en klart negativ inverkan på 

samspelet mellan parterna � och därmed också chanserna att nå en förlikning.  

 

Förhandlingsklimatet är i förhandlingens initiala del oftast av negativ art vilket kan 

relateras till att motparten är full av vrede.  Som en konsekvens av förhandlingsklimatet 

är det svårt kommunicera. Det bästa i ett sådant läge är att låta motparten få ur sig sin 

vrede och inleda de mer taktiska bitarna i förhandlingen först när klimatet blivit vänligt. 

 

Hans Corell 

�Vi plockade svamp, vi tyckte om att gå i skogen och plocka svamp. Så det blev då nåt 

som vi kunde prata om, för att lätta upp stämningen och samtidigt ha en lite mera 

mindre affärsmässig relation.� Corell om relationen till sin tyske förhandlingsmotpart. 

 

En förhandlares roll består av att hitta ett kommunikationssätt som gör att förhandlaren 

kan umgås med sin motpart och att dessa kan spegla sina respektive instruktioner från 

sina uppdragsgivare för varandra. Att skapa en generellt god stämning mellan de båda 

förhandlingscheferna är av en avgörande faktor för att förhandlingarna ska kunna 

genomföras på bästa sätt. Det uppfattas som nödvändigt att kunna lätta upp den annars 

så allvarsamma och oftast spända stämning som råder under en lång förhandlingsrunda. 

Detta kan ske genom samtal och umgängesformer av mer privat karaktär vid sidan av 

förhandlingarna. 

 

Även om förhandlingarna är hårda så är det viktigt att poängtera att de personliga 

relationerna ska vara goda och att man skiljer mellan sakfrågan och personen som är 

satt att förhandla. 
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En uppkommen kris som beror på faktorer som de båda förhandlarna inte rår över men 

som påverkar deras ömsesidiga förtroende för varandra negativt, kan föra parterna 

närmare varandra rent förtroendemässigt. Detta förutsätter att krisen löses på ett sätt 

som de båda förhandlarna kan känna sig trygga i.  

 

Förhandlingsklimatet måste vara av en sådan karaktär att det klarar en uppkommen 

situation som den tidigare beskrivna. 

 

Även inom den egna delegationen så är det viktigt att uppnå en god stämning och ett 

stimulerande klimat att arbeta i. Att till exempel göra sig rolig över en kollegas förslag, 

är mycket olämpligt och rent förkastligt för det fortsatta informationsutbytet kollegorna 

emellan. Betydelsen av att kunna skapa en laganda där olika idéer och förslag kan testas 

mot varandra är en stor tillgång under en förhandling. 

 

5.1.7 Erfarenhet 
 

Bo Jansson 

Erfarenhet är en viktig del inom förhandling. Då representantens erfarenhet överstiger 

motpartens blir uppgörelsen ofta positiv sett ur representantens synvinkel. Med 

erfarenheten kommer fingertoppskänslan och magkänslan vilken kan vara av avgörande 

betydelse i vissa förhandlingsskeden och även bidra till att öka den egna positiva 

självkänslan. 

 

En stor del av de faktorer som kan påverka förhandlingssituationen och dess utgång 

positivt eller negativt kan med hjälp av erfarenhet förutses och därmed elimineras eller 

nyttjas till sin egen fördel. Den av parterna som besitter den största erfarenheten har 

därmed, allt annat lika, ett visst övertag på sin motpart  

�Berit� 

Brist på erfarenhet är något negativt. Bristande erfarenhet leder till ett dåligt 

självförtroende och en svårighet att agera konsekvent.  
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Hans Corell 

På en hög internationell nivå kan det emellanåt blåsa lite snålt. För att klara sådana 

situationer är det en tillgång att kunna hämta stöd och trygghet från en lång 

yrkeskarriär. 

 

För en utomstående kan en stor internationell förhandlingspresentation upplevas som 

glamorös och känslosvallande. Det behöver inte vara så för en förhandlare som befinner 

sig mitt upp i det och har en lång karriär att jämföra med. 

 
�Jag blir lika upprörd som alla andra när jag läser om misshandel eller något annat i 

tidningarna, men så plötsligt så dyker målet upp för mig i rätten���och så kommer 

gärningsmannen - då blir man som kirurgen, då kommer skalpellen fram: 

sakframställning, åklagaren, första ansvarsyrkanden, erkänna eller förneka, 

sakframställning, har tilltalanden nåt att berätta om?, vittnen, det går så här va (Corell 

knäpper med fingrarna), och då är man helt inriktad på proceduren - hur det ska gå 

till.� Corell om att erfarenhetens konsekvenser 

 

5.1.8 Egenskaper hos en bra förhandlare 
 

Bo Jansson 

En bra förhandlare måste vara ärlig. Ett oärligt uppträdande kan om det avslöjas få 

omfattande negativa konsekvenser för motpartens förtroende för representanten. En 

förhandlare är också trygg i sig själv som person. Detta är den viktigaste egenskapen 

hos en god förhandlare. 

 

En annan egenskap som gynnar en bra förhandlare är flexibilitet och fantasi. Dessa 

egenskaper är främst användbara när förhandlingen låser sig. Det är då viktigt att ha 

tillgång till ett okonventionellt tänkande och en förmåga att betrakta situationen ur ett 

nytt perspektiv. Detta kan innebära att man kan bibehålla eller stärka sitt initiativ och en 

fortsatt stark position i förhandlingen. 

Personkännedom � förmågan att sätta sig in i motpartens situation och/eller 

personlighet är en bra egenskap. Det är också viktigt att ha en öppen attityd gentemot 

motparten, detta bidrar positivt till förmågan att lösa förhandlingar.  
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�Berit� 

Att vara låst i sitt tänkande är något negativt. Ibland kan det bästa vara att göra det mest 

oväntade. Detta kan vid ett låst läge få motparten att reflektera över- och begrunda 

situationen ur en ny synvinkel. Motparten kan få en för förhandlingen positiv reaktion 

av detta. 

 

Att vara en god lyssnare och att anstränga sig för att förstå motparten är viktigt för att 

skapa en dialog som främjar en eventuell uppgörelse. Genom att visa motparten att man 

är intresserad av vad denne har att säga ökar man chanserna att själv bli hörd.  

Professionalism är också viktigt. 

 

Det är också viktigt att kunna tygla sitt temperament för att därigenom kunna behålla 

saklighet och se förhandlingen så objektivt.  

 

Hans Corell 

En bra förhandlare har förmågan att skapa en helhetsbild av den situation som denne är 

satt att förhandla i. Detta kräver dock att förhandlaren kan sätta samman ett team av 

adekvata experter till sin delegation så att denna helhet går att förstå och att rätt beslut 

kan fattas. Det är den gemensamma kunskapen i detta team som ska leda fram till att 

förhandlaren kan nå en så bra uppgörelse som möjligt. 

 

En bra förhandlare som agerar på mandat från sin uppdragsgivare ska inte synas utan 

verka bakom kulisserna och låta sina uppdragsgivare ta åt sig äran över uppgörelsen. 

Detta att verka i det dolda inger förtroende och kännetecknar en bra förhandlare. 

 

5.1.9 Att skilja på sak och person 
 

Bo Jansson 

Genom att i förhandlingarna skilja på sak och person undviker man många av de 

verbala tvister som annars riskerar uppkomma om man tar saker personligt. Man bör 

därför undvika att utsätta sin motpart för situationer där denne riskerar att känna sig 

provocerad då detta kan påverka förhandlingsklimatet negativt. Det kan få väldigt 

negativa konsekvenser att försätta motparten i en situation där denne inte har några som 

helst flyktvägar. Kränker man motparten så att denne känner att dennes heder står på 
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spel så försämrar man klart möjligheten till att nå en uppgörelse. En viktig del av detta 

är att se till att motparten inte känner att den gör bort sig offentligt � det vill säga tappar 

ansiktet. Därför är det viktigt att ge motparten möjligheten till åtminstone en reträttväg.  

 

En motpart i en sådan situation känner sig väldigt pressad och riskerar att hamna i ett 

mentalt tillstånd då denne riskerar att utföra handlingar vilka har en klart negativ 

inverkan på det rådande förhandlingsklimatet. 

 

�Berit� 

Genom att upplysa motparten om att denne inte är aggressiv gentemot representanten 

som person utan mot bakomliggande myndighet lyckas representanten både mildra 

motpartens aggression samt behålla ett välmående och en psykisk stabilitet genom 

förhandlingen.  

 

�Och till slut så sa hon bara � suck och stön � det är ju lagen jag är arg på, det är ju 

inte dig.� 

 

�Att hålla sig kylig och sen dra lagen att vara så jävla fyrkantig att det inte finns några 

som helst vare sig spelutrymmen eller missförstånd att man säger så här ser det ut, 

�skolan har anmälningsplikt, anmäler de inte så begår de ett lagbrott.�� 

 
Hans Corell 

I samtal mellan två förhandlingschefer är det av stor betydelse att inte låta sakfrågorna 

anta en personlig konsekvens mellan parterna. Det är i till exempel svåra frågor, 

förhandlingar med totalitära regimer och uppkomna kriser, som den professionella 

diplomatin sätts på svåra prov. Det ingår inte i förhandlarens roll att ifrågasätta eller 

göra några värderingar av motpartens totalitära uppdragsgivare. 

 

I en förhandling måste parterna kunna bli sams och samarbetet måste fungera för att en 

lösning ska kunna förhandlas fram. 

 

Vid en eventuell schism mellan parterna är det viktigt att snabbt få kontroll över 

situationen. Ett sätt som också tar tillbaka initiativet till den som lägger fram förslaget, 

är att flytta tillbaka fokus på de förhandlande sakfrågorna. 
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5.1.10 Att inte blanda ihop sitt egenvärde med förhandlarrollen - 
Integritet 
 

Bo Jansson 

För att fungera i sin yrkesroll inom denna bransch kan man inte kritisera sin egen insats 

i förhandlingar som tillhör det förgångna. Varje förhandlingsutkomst bör ses som den 

bästa möjliga utifrån den förmåga man hade vid denna tidpunkt.  

 

Representanten antar ett uppdrag, genomför det och lägger det åt sidan. Därefter 

glömmer representanten uppdraget och fokuserar sin kraft och sin energi på aktuellt 

uppdrag. Detta tankesätt hjälper representanten att både må och fungera bra i sin 

yrkesroll. Detta hjälper även representanten att bibehålla sin självkänsla. 

 

I de fallen där representantens klient för med sig alltför orealistiska krav in i 

förhandlingen kommer vetskapen om detta att påverka representantens agerande. 

Genom att representanten accepterar sin klients orealistiska krav underminerar han 

därmed sin egna förhandlingsstatus och integritet som resulterar i ett minskat eller helt 

tappat förtroende för representanten i motpartens ögon. 

 

Som förhandlare måste man värna om sin egen integritet men samtidigt se till klientens 

bästa. Även om man som förhandlare inte alltid kan förhindra att negativa saker 

inträffar, kan man ändå genom att inte ställa sig bakom dem visa på en stark integritet.  

 

�Berit� 

Genom att som representant säga till sig själv att man handlar i institutionens ställe och 

intala sig att motparten upplever vrede mot denna och inte mot representanten som 

person lyckas man undvika att blanda ihop sitt egenvärde men förhandlarrollen.  

 

Genom att inte bli personlig med motparten undviker representanten att bli 

känslomässigt uppjagad av den uppkomna situationen. Detta skulle utöver det redan 

dåliga förhandlingsklimatet förvärra situationen ytterligare. Det finns även en annan 

nackdel med att bli alltför personlig. Detta är att avståndet som upplevs som viktigt för 

att behålla sin integritet krymper och innebär därmed också risken att tappa sin 

yrkesroll. 
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Hans Corell 

�Och som jag sa i Linköping, egentligen när allt kommer till kritan det enda man har 

kvar, det är sin egen integritet och ja, så att självrespekt, har man inte respekt för sig 

själv, då kan man inte begära att andra ska ha respekt för en heller.� 

 

Det är oerhört viktigt att man som förhandlare lyssnar på, och tar till sig den hjälp och 

den information som hela förhandlingssituationen kräver. Samtidigt är det lika viktigt 

att de avgörande besluten fattas av förhandlaren själv. Det är för att uppnå en så bra 

uppgörelse som möjligt, en styrka att veta på vilka grunder och till vilka konsekvenser 

besluten fattas.  

 

Trots att påtryckningar förekommer i förhandlingar på internationell nivå, så gäller det 

när man förhandlar för en opartisk organisation att man lyssnar och tar till sig 

information från alla parter. Detta för att sedan som förhandlare alltid fatta ett neutralt 

beslut som följer de riktlinjer som dennes uppdragsgivare står bakom. 

 

Det kan vara en svår balansgång mellan att skapa goda relationer med sin motpart och 

att inte bli så personligt involverad så att den egna integriteten påverkas. När frågan 

drivs till sin spets, så är det bara den egna integriteten som får avgöra, och den relaterar 

tillbaka till den egna självrespekten mot sig själv som person. 

 

5.1.11 Om att köra fast 
 

Bo Jansson 

 

�� man ska kunna ändra sig, vi pratade ju om vid nåt tillfälle att det är viktigt att ha 

fantasi, som förhandlare, hitta på nya lösningar, har det låst sig så måste man hitta på 

nåt annat.� 

 

I förhandlingar där parterna har kört fast är det viktigt att försöka behålla initiativet 

genom att vara än mer aktiv och effektiv än tidigare. Detta grundas på faktumet att den 

part som �har bollen� står i tur att agera och befinner sig i ett maktunderläge rent 

psykologiskt. Att skicka över bollen till motparten är en effektiv taktik och fungerar 
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som en räddningsplanka då man upplever förvirring över situationen eller då man 

känner att ens argument tryter.  

 

Det finns även situationer då representanten genom sin erfarenhet vet att han har en 

dålig position hos motparten. Det t.ex. kan röra sig om att motparten tappat förtroendet 

för representanten eller vice versa. Då representanten upplever sig som �körd�146 i en 

förhandling kan denne be om att få bli ersatt av en kollega. Detta är en väldigt positiv 

manöver på både individnivå som för själva förhandlingen. Det finns i regel tre 

alternativ att ta till då en förhandling låst sig. Dessa tre innefattar att avbryta 

förhandlingen, att överlåta förhandlingen till en kollega eller att fortsätta förhandlingen. 

Det tredje alternativet är i regel det sämsta. Långa, utdragna förhandlingar innebär ofta 

en psykisk belastning. Främst för klienten. Generellt gäller även att ju längre en 

förhandling drar ut på tiden, desto mer svårlöslig blir den. Detta motiverar varför det är 

viktigt att kunna bryta dödlägen.  

 

�Berit� 

Att köra fast i en förhandling upplevs som något negativt. Detta beror delvis på att 

representanten ofta arbetar under en tidspress vilket har att göra med att klientens 

livssituation och/eller välmående inte är bra. Representanten vill lindra detta lidande 

och upplever som en naturlig konsekvens av detta ett förhandlingsstillestånd som något 

negativt.  

 

Representanten kan genom tidspress, eller vid akuta ingripanden, hamna i situationer 

där hennes förhandlingsmöjligheter blir starkt begränsade eller helt går om intet. Det 

samhälleliga mandat som representanten har till sitt lagliga förfogande kan ändå hjälpa 

henne att uppnå sitt och klientens mål att komma ur en besvärlig situation 

 

När man kört fast i förhandlingarna så kan ett byte av förhandlingsstil ha en 

överraskande och omskakande effekt på motparten vilken hjälper förhandlingarna 

framåt. 

 
 

                                                
146 Citat ur transkriberingen 
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�Och framför allt om man är stressad också, så gör man samma sak, man har ju gjort 

samma grej och man har förhandlat på samma sätt hela tiden, men man kommer 

egentligen ingenstans, man sätter sig kanske och tänker till: om jag gör precis tvärt om 

nu, om jag gör precis det som jag inte gjort nu så får vi se vad jag får för reaktion. 

Tänker jag. Det är klart man inte kan kosta på sig vad som helst men man kan ju i alla 

fall försöka.�  

 

Hans Corell 

I lägen där förhandlingen verkar köra fast är det viktigt för de båda 

förhandlingscheferna att hitta något element som kan uppfattas som av stor vikt för den 

ena parten, men som egentligen är av mindre vikt för den andre. Detta bidrar till att 

kunna komma vidare. Samtal gällande denna process sker enskilt och det är 

psykologiskt viktigt att låta den sida som elementet har störst betydelse för, få 

möjligheten till att lägga fram det som sitt egna förslag.  

 

Detta tillvägagångssätt är ett sätt att lyfta fram små element i en förhandling och göra 

dem mer betydelsefulla och något lättare att hitta en lösning till. Detta gör att 

förhandlingen kan ta ny fart. Lyckas förhandlarna med tillvägagångssättet så genererar 

detta också en positiv psykologisk effekt vilken bidrar till att helhetslösningen kommer 

ett steg närmare. De inblandade parterna ser då att en lösning är i sikte. Detta medför att 

chansen att få vara med i ett vinnande team ökar, vilket i sin tur gör att parterna tar ännu 

ett kliv framåt mot en lösning.  

 

Det finns dock en nackdel med denna teknik och den kan vara att den enskilde 

förhandlaren luras in i en situation, där denne i euforin över att snart nå en lösning, ger 

upp en del i förhandlingen som denne tidigare inte var beredd att släppa ifrån sig. 

 

Att kunna fatta ett avgörande beslut gällande exempelvis om förlängning av den bokade 

konferensanläggningen ska ske eller inte, kan i ett kritiskt läge vara helt avgörande för 

hur situationen uppfattas, och påverkar förhandlingsklimatet i en positiv eller i en 

negativ riktning. 
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5.1.12 Ingen exakt formel på hur man når en lyckad förhandling 
 

Bo Jansson 

Det finns ingen exakt och allenarådande formel på hur en lyckad förhandling ska 

genomföras. Olika förhandlingstekniker har olika grad av effektivitet beroende på 

vilken som tillämpar dem. Vilken förhandlingsteknik som är mest effektiv avgörs av 

hur väl den lämpar sig för förhandlarens personlighet. Även om en viss 

förhandlingssituation kräver en viss förhandlingsteknik är den av en underordnad 

betydelse om inte den valda tekniken passar förhandlarens personlighet. 

 

�Berit� 

Det förekommer väldigt många olika förhandlingssätt bland representantens kollegor. 

Vissa är hårda i sin stil medan andra är mjuka. Bägge sätten att förhandla har dock 

likvärdig effektivitet.  

 

Hans Corell 

Då internationella förhandlingar ofta kan vara väldigt komplexa, kan det vara en bra 

taktik att behandla varje liten del av förhandlingen för sig. Detta för att inte köra fast i 

de mer omfattande frågorna, vilka är av större vikt för parterna.  

 

Att i trängda situationer ta sin motpart åt sidan för enskilda överläggningar är även det 

en teknik som kan påskynda en frågas lösning. Speciellt om det rör sig om 

förhandlingar där man tror sig veta att det finns en �kontrollfunktionär� i motsidans 

delegation. Det kan då vara till sin fördel att kunna samtala utan press från den egna 

delegationens ögon och öron. 

 

Det förekommer att motparten kan uppträda överdrivet inställsamt. Det kan då vara 

aktuellt med ett stämningsbyte för att på så vis sätta motparten tillfälligt ur balans. En 

annan viktig sak är att inte röja sin position, att kunna ha en marginal att gå på till det 

önskade resultatet och att denna marginal inte får ges upp för lättvindligt. Synonymt för 

all förhandling är att psykologi spelar en mycket stor roll i hur en förhandling tar sig ut 

och är ett viktigt hjälpmedel till ett lyckat resultat 
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En förhandling kan sägas vara en dynamisk process som kan bölja fram och tillbaka. 

Det viktiga för att förhandlingarna inte ska avstanna helt är att de båda parterna hittar en 

slags dynamik som driver processen framåt. En sak som kan avgöra utgången är hur 

ofta delegaterna bör träffas för att kunna hålla ett gynnsamt förhandlingsklimat uppe. 

 

5.1.13 Att avsluta en förhandling 
 

Bo Jansson 

Den avslutande delen i förhandlingen är en tillfredsställelse. Avslut bibringar en positiv 

känsla för dem som utför dem. Detta gäller främst vid en hög grad av måluppfyllelse. 

 

Ett avslut ger upphov till en befriande känsla. Förhandlingsprocessen inom den 

offentliga verksamheten är i sin natur mer komplicerad än i den privata sektorn. Inom 

offentlig förhandling måste juridiska aspekter tas i beaktning.  

 

En lyckad förhandling innebär en känsla av lättnad. Det är en förhandling där man 

�kommer i mål�147 och når en uppgörelse. Situationen av att ha ett stort antal 

förhandlingsprocesser öppna samtidigt innebär en psykisk belastning för 

representanten. När en förhandling avslutas innebär det en reducering av denna 

psykiska belastning och en lättnadskänsla infinner sig.  

 

En känsla av personlig glädje och stolthet kan också kopplas till den avslutande delen i 

en förhandling. 

 

När en komplicerad och tidskrävande förhandling når en uppgörelse leder detta till en 

enorm tillfredställelse. En uppgörelse som visserligen kom till skott, men som varken 

var tidskrävande eller invecklad leder inte till någon större känsla av tillfredställelse.  

 

Att få vetskap om att klienten mår psykiskt bra efter förhandlingsavslutet förstärker 

representantens känsla av att förhandlingen har varit lyckad. Om klienten visar 

tacksamheten gentemot representanten upplever denne att han har gjort en altruistisk 

insats för en annan människa. Dessutom så stärker det representanten i sin uppfattning 

                                                
147 Citat ur transkriberingen 
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att han har gjort rätt avvägningar och bedömningar under förhandlingsprocessens 

framskridande. Vilket får en positiv effekt på representantens självförtroende i sin roll 

som förhandlare.   

 

�Berit� 

Representanten ser ett idealiskt avslut på en förhandling som att parterna är överens. 

Det är också viktigt att representanten känner sig förstådd av motparten gällande varför 

representanten valt att ingripa. För att båda sidor är överens om klientens bästa. 

Motparten behöver inte acceptera att denna har gjort något fel i situationen. 

Huvudsaken är att de båda parterna kan se till klientens bästa. 

 

Hans Corell 

�� alltså det är ju en spänning under förhandlingarna, så att när den släpper så blir 

det en slags eufori, när det är över, för att man lever väldigt intensivt med en 

förhandling, och också naturligtvis reaktionerna från omvärlden, hur 

förhandlingsresultatet uppfattas. Och blir det då en väldigt positiv reaktion så är det ju, 

psykologiskt väldigt tillfredställande, jag tänker särskilt på när säkerhetsrådet 

godkände Baghdadavtalet, det var en enorm, både glädje men också lättnad 

naturligtvis.�  

 

En utdragen process som inte upplevs framskrida till några närmanden i frågan, eller då 

motpartens ambition att förhandla fram en lösning kan uppfattas som låg, ser 

förhandling ut att misslyckas. Då det går att fundera över om den andra sidan försöker 

nyttja en utnötningstaktik i syfte att trötta ut motparten, eller då någon sida tappat 

förtroendet för processen och inte längre tar ansvar för att förhandlingarna 

framåtskrider, finns det bara en lösning kvar att tillgå och det är att man drar sig ur 

förhandlingen.  

 

I situationer av typen ovan kan man ställa sig frågan om det kan anses ha varit en 

lyckad förhandling eller ej. Detta beror på hur man ser på saken. Sett ur ett 

resultatorienterat perspektiv kan förhandlingen inte anses som lyckad. Situationen kan å 

andra sidan uppfattas som sådan, att förhandlingen drevs så långt som det var möjligt 

och att avslutet som togs visade på att förhandlaren inte hade befogenheter att dra 



 

 67

frågan längre, och därmed valde att avsluta processen, men att behålla sin egen och sin 

uppdragsgivares integritet.  

  

Att medverka till att hitta lösningar, vara konstruktiv och kunna nå fram till ett resultat, 

är saker i en förhandling som stimulerar, känns viktiga och som påverkar den egna 

personliga tillfredsställelsen.   

 

En lyckad förhandling kan innebära ett stort mått av eufori när den är över, och då 

spänningen som råder under en förhandling släpper. Denna känsla kan sättas i relation 

till den väldigt intensiva förhandlingssituation som det innebär att förhandla i komplexa 

frågor. 

 

Även hur reaktionerna från omvärlden kring det framförhandlade resultatet påverkar 

känslan om det blev lyckat eller ej. En tillfredställelse kan vara att få vara med om att 

lösa en tvist, för att sedan genast kasta sig över nästa fall i agendan. Att hela tiden titta 

framåt mot nästa fråga som ska lösas, kan uppfattas som en positiv drivkraft. 

5.1.14 Ibland ska man inte förhandla 
 

Berit 

I extrema situationer är det inte alltid en fördel att inleda en förhandlingsprocess. Det 

kan där vara bättre att istället agera utifrån det lagliga mandat som ändå ger 

representanten rätten att nå sin måluppfyllelse. Denna taktik leder dock inte generellt 

till någon långsiktig, optimal lösning och är heller inte representantens prioriterade 

taktik för att nå sin klients bästa.  

I dessa fall kan en förhandlingssituation återuppstå mellan representanten och dennes 

motpart efter det att de rättsliga påföljderna har reglerats. 

 

Hans Corell 

I de situationer där man inte kan nå en lösning, är det ändå viktigt att man som 

förhandlare positionerar sig så att man i efterhand kan säga att �så här var det�. När det 

sedan gäller internationella och bilaterala förhandlingar så är det upp till historikerna att 

efterhand kartlägga, vem av parterna som �förlorade ansiktet� i den tappade 
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förhandlingen. Det är därför viktigt att i dessa sammanhang föra in avvikande åsikter i 

de rapporter som sammanställs i efterhand.  

 

5. 2 Sammanfattande diskussion 
 
Vi kommer här att föra en sammanfattande diskussion kring de mest centrala aspekter 

som framkommit i detta steg.  

 

Förberedelse är av väldigt stor vikt för alla tre respondenter. Det är viktigt att kunna 

skapa en bra bild över hur förhandlingssituationen kan komma att se ut och på så sätt 

komma in i förhandlingen med ett adekvat underlag. Alla respondenter upplevde det 

som klart negativt att gå in i en förhandling dåligt förberedd. 

 

Alla respondenter upplever att man som representant för sin klient också har en 

förpliktelse mot denne. Förpliktelsen kommer dock i olika fall och i olika stor 

utsträckning i kläm med representantens grad av personliga integritet.  

 

De tre respondenterna upplever målkongruens parterna emellan som en kritisk faktor. 

Det är viktigt att åstadkomma en situation där alla parter kan jobba mot ett gemensamt 

mål. Detta leder till en öppenhet och en känsla av gemenskap � även till motparten. Alla 

respondenter delar uppfattningen att då en gemensam vision saknas så är utsikterna för 

att nå en uppgörelse minimala. 

 

Det är väldigt viktigt att få motpartens och sin klients fulla förtroende. Förtroende kan 

skapas genom att ge ett kompetent och professionellt intryck samt genom att agera 

sakligt. Det är också viktigt att ha en öppen och ärlig attityd gentemot motparten även 

om kravet på personlig integritet också måste vägas in. För att inge förtroende är det 

också viktigt att behandla motparten med respekt. Behandlar man motparten med 

respekt, behandlar denne en med respekt.  

 

Även om motpartens personlighet har en positiv inverkan på förmågan att nå en 

uppgörelse så bör inte detta ses som en kritisk faktor. Samma resonemang är 
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applicerbart på vikten av att etablera en god stämning under förhandlingen. En god 

stämning underlättar, men är inte nödvändig.  

 

Då en av respondenterna värnade starkt om integriteten, påpekade en annan om vikten 

av att vara väldigt öppen och ärlig. Det råder en balansgång mellan kravet på integritet 

och att samtidigt vara öppen mot motparten.  

 

Även om erfarenhet anses viktigt betonades denna aspekt i väldigt liten omfattning.   

 

Gällande respondenternas upplevelse av positiva egenskaper hos en förhandlare så gavs 

en diversifierad uppfattning: Ärlighet, flexibilitet, fantasifullhet, personkännedom, god 

lyssnarförmåga, empati, professionalism, att inte synas, förmåga att jobba i team. Två 

av respondenterna upplevde att det var väldigt viktigt att skilja på sak och person i 

förhandlingarna. Även två av tre respondenter såg integritet och att inte blanda ihop sitt 

egenvärde med förhandlarrollen som väldigt viktigt. Att inte själv kritisera tidigare 

prestationer alltför hårt samt inte lyssna för mycket på kritiker, var något som hjälpt 

dessa två att må psykiskt bra samt prestera på hög nivå i yrkeslivet.  

 

Alla var överens om att det inte existerar någon exakt och allenarådande formel för hur 

en lyckad förhandling ska komma till skott. En respondent värnade om att vara 

orubblig, en annan om att vara flexibel. En kombination av både mjuk och hård 

förhandling kan antydas. Varje förhandling lever sitt eget liv och blir därför unik. Detta 

kan innebära att samma person ibland måste agera på ett mjukt sätt och ibland på ett 

hårt. Det är klimatet och/eller sakfrågan som är av avgörande betydelse.  

 

Den avslutande delen i förhandlingarna, att komma till avslut, förknippas med  lättnad 

och eufori. En koppling mellan arbetsinsats och intensitet av dessa känslor kan klart 

påvisas.    
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6. Slutsatser 
 

 
 
 

Vi har i denna uppsats haft ambitionen att via en fenomenologisk studie redovisa de 

faktorer som tillsammans utgör och bidrar till att skapa den innersta strukturen hos 

upplevelsen av en lyckad förhandlig i kris. Ur denna struktur har vi sedan valt ut de 

grundläggande komponenter vilka utgör de kritiska beståndsdelar som fenomenet 

�lyckad förhandling i kris� består av. Skulle någon av dessa beståndsdelar tas bort 

skulle fenomenet upphöra att existera. 

 

Vi har som framgår i steg 5 hittat flera nämnare vilka är relativt gemensamma. Vi har 

dock valt att ha en hög abstraktionsnivå på denna slutsats och därför inte försökt skapa 

en essens som utgörs av beståndsdelar som endast delvis löper genom alla 

respondenters upplevelse av en lyckad förhandling i kris. Endast de vilka har ett klart 

samband och förekomst hos alla respondenter har presenterats i denna essens. Vi har 

kunnat konstatera att de fyra gemensamma nämnarna, essensen, i en lyckad förhandling 

i kris utgörs av dessa fyra faktorer: förberedelse, förtroende, saklighet och 

målkongruens mellan parterna.  

 

Vikten av förberedelse när man går in i en förhandling är av väldigt stor betydelse. 

Förberedelser ökar markant förmågan att prestera väl vid en förhandling. Förberedelser 
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ger också ett ökat självförtroende. Förberedelse kan ses som en absolut nödvändig 

grundval för att förhandla effektivt.  

 

Vi kan konstatera att det finns vissa faktorer som tenderar att bidra till att 

representanten lyckats uppträda på ett förtroendefullt sätt. Representanten måste 

gentemot motparten uppvisa ett visst mått av självförtroende och integritet samt agera 

utifrån ett tydligt mandat. 

 

Med saklighet menar vi att representanten stöder sig på korrekt fakta i förhandlingen. 

För att representanten ska kunna framstå som saklig inför motparten krävs det vidare att 

representanten kommer väl förberedd in i förhandlingen, vilket i sin tur bygger på 

förutsättningen att denna haft tid att förbereda sig . Som en tredje förutsättning för att 

agera sakligt ser vi förmågan hos representanten att kunna skilja på sak och person.  

 

Målkongruens är den sista av de fyra gemensamma nämnarna. Vi ser att det är oerhört 

viktigt att representanten och motparten lyckats enas om ett gemensamt mål att sträva 

efter. Att nå ett gemensamt mål beror till stor del på representantens förmåga att dels 

förstå sin motpart, dels att lyckas kommunicera sitt budskap på ett effektivt sätt. Som en 

tredje förutsättning för att skapa målkongruens ser vi att representanten måste företräda 

ett realistiskt mål. Chanserna att nå en lyckad uppgörelse är annars obefintliga.  

 

Essensen i en lyckad förhandling i kris utgörs av dessa fyra faktorer: Förberedelse, 

förtroende, saklighet och målkongruens mellan parterna.  

 

Vi vill med detta kapitels argumentation som grund påvisa att vi lyckats uppnå vårt 

syfte med denna uppsats. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 72

Källförteckning 

Litteratur 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion, Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund. 

 
Atkinsson, M. (1972) �A precise phenomenology for the general scholar�; Journal of 
General Education. 
 
 

Axelsson, P. Josephson, H. (1997) Nordstedts plusordbok. Nordstedts förlag, 

Göteborg. 

 

Bengtsson, J. (1991) Den fenomenologiska rörelsen i Sverige. Mottagande och 

inflytande 1900-1968. Daidalos, Göteborg, 1991. 

 

Berger, P. & Luckman, T. (1966) The social Construction of reality. New York: 

Anchor. 

 

Chamberlain, J.C. (1974) Phenomenological methodology and understanding 
education, i D.E Denton (Ed.), Existentialism and phenomenology in education. New 
York: Teachers College Press. 
 

Elgström, F. et. al. (2006) Skapandet av reklamfilm � sett ur ett NLP-perspektiv. LiU-

Tryck, Sweden.  

 

Fisher, R. & Ury, W. Patton, B. (1992) Vägen till Ja � En nyckel till framgångsrika 

förhandlingar. Liber AB. 

 

Gaarder, J. (1993) Sofies Värld. Rabén & Sjögren. 

 

Gustavsson, B. et. al. (2004) Kunskapande Metoder. Studentlitteratur Lund. 

 

Husserl, E. (1931) Ideas: General introduction to pure phenomenology. New York: 
The Macmillan Co. 
 



 

 73

Jarlsbro, G. (2004) Krisjournalistik eller journalistik i kris? En forskningsöversikt om 
medier, risker och kriser. KBM:s temaserie 2004:1. 
 

Larsson & Nohrstedt (2000) Göteborgsbranden 1998, En studie om kommunikation, 

rykten och förtroende.  

 

Karlson, G. (1993) Psychological Qualitative Research from a Phenomenological 

Perspective. Graphic System AB 

 

Kerlinger, F.N. (1979) Behavioral Research. New York: Holt, Rinehart & Winston 

 

Kockelmans, J.J. (1967) The phenomenology of Edmund Husserl and its interpretation. 

New York: Anchor Books, Doubleday & Co., Inc. 

 

Kvale, S, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund 

 

Lax, D. A. & Sebenius, J. K. (1986) The manager as negotiator. The free press, N.Y.  

 

Lennéer-Axelson & Thylefors (1995) Arbetsgruppens Psykologi. Natur och Kultur, 

Sverige. 

 

Lubcke, P. (red). (1991) Vår tids filosofi. Del 1. Engagemang och förståelse � tysk och 

fransk filosofi. Del 2. Vetenskap och språk � anglosaxisk filosofi. Forum, Stockholm, 

1991. 

 

Lindholm, S. (2005) Vägen till vetensskapsfilosofin, 2005. Academia Adacta AB, 

Lund. 

 

McCormack, M. (1995) Om förhandling. WSOY, Borgå. 

 
Miles, M. B. (1979) Qualitative data as an attractive nuisance: The problem of analysis. 
Administrative Science Quarterly. 
 
O´Connor J. (2001) NLP Workbook, Element. 
 

Patton, M. Q. (1990) Qualitative Evaluation and Research Methods. Sage Publications. 



 

 74

Plato, Warmington, E.H. (editor) & Rouse, P.G. (editor) (1999) Great Dialogues of 

Plato: Complete Texts of the Republic, Apology, Crito Phaido, Ion and Meno, vol.1.  

 

Putnam, L. L. & Roloff, M. (1992) Communication and Negotiation. Sage 

Publications, California. 

 

Quarantelli, E. L. (1998) �Epilouge�, I Quarantelli (red): What is a disaster?. London: 

Routledge. 

 

Rosenthal, U. (1998) �Future disasters, future definitions� I Quarantelli (red): What is 

a disaster?. London: Routledge. 

 

Rosenthal, U. (1998) �Comments on Perrys Comments� I Quarantelli (red): What is a 

disaster?. London: Routledge. 

 

Rosell, L. & Lundén, B. Förhandlingsteknik � praktisk handledning i hur du lyckas i 

både stora och små förhandlingar. Björn Lundén Information AB, MediaPrint, 

Uddevalla. 

 

t�Hart, P. & Rosenthal, U. (1996) Crisis management in Government: Developments 

in theory and practice. Paper, Stockholm Center for Organizational Research, april 

1996. 

 

Sanders, P. (1982) �Phenomenology: A New Way of Viewing Organizational 

Research�; Academy of Management Review, vol. 7, no. 3, p. 353-360. 

 

Stenberg, R. (1999) Organisationslogik i samverkan � konsten att organisera 

samverkan i en imaginär organisation av offentliga aktörer. Akademitryck AB, 

Edsbruk.  

 

Stenberg, R. (2006) Samverkan om räddning.  

 

Stone, F. (1978) Phenomenological approaches to research in education. Conn: 

University of Connecticut, World education Projekt. 



 

 75

Elektroniska källor 

 

Arbetsmiljöverket - http://www.av.se/teman/sam/lonsamhet/ , 070124 

 

Beyondintractability.org, http://www.beyondintractability.org/essay/negotiation/ - 

070117 

 

Conflictatwork.com, http://www.conflictatwork.com/conflict/cost_e.cfm - 070124 

 

UW Faculty Web Server - http://faculty.washington.edu/smcohen/320/cave.htm, S. 

Marc Cohen - 061201 

 

Gunnarsson, Ronny (uppdaterad 2002), Fenomenologi och fenomenologisk metod: 

hemsida med information om forskningsmetodik, tillhandahållen av avdelningen för 

samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademien, 

http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000009.htm - 061129 

 

Folk och Försvar http://www.folkochforsvar.se - 061129 

 

Harvard Law School � Program on negotiation - 

http://www.pon.harvard.edu/education/executive.php - 070115 

 

Mind Tools � Essential skills for an excellent career 

http://www.mindtools.com/CommSkll/NegotiationSkills.htm - 061227 

 

 
 

Intervjuer 

Berit, (Anonym källa), Sociala Förvaltningen - 061204 

 
 
Bo Jansson, SACO-S - 061207 

 

Hans Corell, FN:s före detta Rättschef � 061214 



 

 76

Figurförteckning 
 
Försättsbild � Stockexchange - http://sxc.hu 
 
Figur 1., Seke Löfgren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 



 

 77

Bilaga I � Situerade strukturer 
 

Situerad struktur av respondenten Bo Jansson 
 

Det första fallet som S väljer att presentera rör en enskild klient (lärare) som har 

tvingats till att byta karriär på grund av arbetsbrist i sitt tidigare yrke. Klienten har på 

eget initiativ valt att omskola sig till ett yrke inom S förhandlingsområde (läraryrket) 

och har varit verksam inom detta yrke under knappt 2 års tid. S kommer in i handlingen 

när klienten mycket uppriven ringer upp S och förklarar att hon kommer att förlora 

jobbet. S avväger situationen efter klientens bakgrundsinformation och väger in 

klientens korta tid i yrket och även att klientens undervisning bedrivs vid ett 

specialprogram med som S upplever det mindre motiverade kunskapstagare (elever). S 

gör vidare bedömningen att klienten var osäker över sitt egenvärde och att detta 

utnyttjades av kunskapstagarna i form av en negativ attityd mot klienten. Situationen 

bedöms av S som sådan att klientens närmaste chef (rektorn) ville lösa det uppkomna 

problemet genom att utestänga klienten från sina arbetsuppgifter och därmed återskapa 

lugnet i verksamheten (skolmiljön).  

 

Efter vidare samtal med klienten och hennes kollegor upplever S att hans klient har en 

olämplig attityd i sitt utförande av sin tjänst och att detta bidrog till den spända miljön 

på arbetsplatsen. S tänker tillbaka på sin egen karriär inom yrket och upplever sin klient 

som mindre lämpad för sitt yrke och S känner därvid en stark osäkerhet över hur denna 

tvist ska kunna lösas. 

 

I det här fallet upplever S att hans klient känner sig hotat i sin arbetsmiljö (av eleverna) 

och att en människa i en sådan här situation kan reagera på två skilda sätt. Det ena sättet 

är att fly eller också så går man till attack. S menar att hans klient reagerade utifrån det 

senare scenariot, vilket resulterade i ett aggressivt och högljutt uppträdande inför sina 

kunskapstagare. Klientens uppträdande hade enligt S en negativ inverkan på hur hon 

kunde utföra sitt yrke på ett tillfredsställande sätt. Efter att ha övervägt situationen 

ansåg S att arbetsgivaren inte hade lagstöd för att befria klienten från dennes arbete. S 

bedömde vidare situationen som att det fanns två vägar att gå. Den ena var att stämma 

arbetsgivaren för brott mot gällande kollektivavtal, vilket skulle ha inneburit en del 
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skadeståndspengar till S organisation men ingen direkt hjälp till sin klient. S valde 

istället att stödja sig mot en allmän paragraf för att på laglig väg möjliggöra en 

tvingande förhandling med arbetsgivaren angående sin klients situation. 

 

S begärde att få förhandla kring klientens arbetsförhållande och motparten var chefen 

för S klients hela verksamhetsområde på orten (lokal chef över skolmyndigheten). Att 

motparten var av samma kön och ålder som klienten upplevde S som en positiv 

inverkan på förmågan att nå en lyckad förhandling. S upplevde att motparten kände 

empati för klienten. Enligt S så yttrade det sig i en positiv önskan om att förbättra 

klientens livs-/arbetssituation. 

 

Efter att S hade samtalat med verksamhetschefen framgick det att det inte fanns något 

lagligt stöd för en uppsägning (inget uppsägningsbehov på orten pga. arbetsbrist), vilket 

S klargjorde för sin klient. S upplevde dock att klienten fastnat i ett negativt 

tankemönster (�min arbetsgivare har sagt upp mig�)148 och hade svårigheter att ta till 

sig S budskap. S upplevde att även om det fanns en intention från arbetsgivarens sida så 

saknades juridisk grund för denna intention. 

 

S bakgrundsinhämntning fortgick och vid ett samtal med klientens chef (rektorn) fick S 

den uppfattningen att chefen tolkade klienten som ett störande och tidskrävande inslag i 

sina dagliga arbetsrutiner. Vidare så framkom det att (rektorn) upplevde att han gav 

klienten mycket stöd men att klienten hade svårigheter att göra något konstruktivt av 

detta stöd. De kontinuerliga samtalen mellan S och hans klient fortgick och S 

konstaterade åter för klienten att sakliga/personliga skäl för någon uppsägning saknades 

och att klientens eventuella bristande kompetens inom arbetet var en otillräcklig grund 

för en uppsägning. 

(S gör här ett instick till föregående mening och drar en parallell med sin tidigare 

yrkesroll som lärare).  

 

 

 

 

                                                
148 Citat ur transkriberingen 
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S upplever att delar av S´s formella utbildning saknar pragmatisk relevans och menar 

att delar av kompetensen för detta yrke erhålls enbart genom arbetslivserfarenhet. (S är 

väldigt detaljrik i sin bakgrundsberättelse och lägger stor vikt vid detta vid 

intervjutillfället). 

 

Förhandlingen inleds 

S vänder sig mot förhandlingens motpart och framför budskapet om bristande juridiskt 

stöd för att realisera motpartens önskan (om uppsägning). Motparten accepterar detta 

faktum. S informerar klienten om detta. S upplever här att klienten fortfarande är fast i 

sitt negativa tankemönster och detta förstärks ytterligare med att klienten åter tar upp 

historiska uttalanden från sin chef (klientens upplevda hot om uppsägning från rektor). 

S intygar uttalandets irrelevans. 

 

En stor del av problematiken upplevde S som att det grundade sig på 

kommunikationssvårigheter med sin klient. S upplevde att klienten besatt bristande 

selektiv perceptionsförmåga vilket ledde till upprepade missförstånd parterna emellan. 

S diskuterade med motparten (chefen för den lokala skolmyndigheten) angående 

motpartens juridiska skyldigheter gällande omplacering av klienten. 

 

Vid dessa samtal med S motpart framkom det att chefspersoner (rektorer) på liknande 

arbetsplatser inom samma geografiska område hade avslagit en begäran om att erbjuda 

klienten en ny arbetsplats. Motparten övervägde först att med hjälp av juridiskt lagstöd 

forcera in klienten på liknande tillgängliga arbetsplatser, men bedömde med klientens 

bristande kompetens som grund, att klientens arbets-/livssituation inte skulle kunna 

förbättras på detta sätt. S upplevde därmed att chanserna för att genomföra en eventuell 

omplacering reducerades på grund av att klientens bristande kompetens hade kommit 

till allmän kännedom inom det geografiska område där förhandlingen pågick.  

 

S upplevde att S�s och motpartens mål samstämde och uppfattade det så att motparten 

ville bli av med klienten, men att motparten inte hade något juridiskt stöd för att 

uppfylla den önskan. S å sin sida upplevde att hans klient inte kunde eller ej heller ville 

vara kvar i sin yrkesroll på den här orten. S upplevde och fick gehör från sin motpart att 

de tillsammans var tvungna att arbeta fram en godtagbar lösning för alla inblandade. S 

upplevde att förhandlingssituationen präglades av en ovanligt positiv stämning.  
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Detta grundade S sig på genom en jämförelse med andra förhandlingssituationer som S 

hade varit inblandad i.  

 

S kände att han i denna situation var tvungen att vara helt öppen och ärlig mot sin 

motpart. S upplever detta som en grundläggande förutsättning för att över huvud taget 

förhandla.  

 

Upplevelsen som S hade om sin klient var att hon kände sig kränkt, och att klienten 

kände en motvilja inför att visa sig i offentlig miljö i det geografiska område där 

ärendet utspelade sig. S tyckte inte att klienten behövde utsätta sig själv för den 

offentliga miljön och detta ledde till att klienten blev arbetsbefriad. S upplevde att 

motparten hade uppfyllt alla juridiska förpliktelser gentemot klienten (klienten blir 

arbetsbefriad med full lön). 

 

S upplevde att en utdragen situation (att parterna inte kom fram till en godtagbar 

lösning) skulle medföra mer skada än nytta för de inblandade parterna (klienten mår 

dåligt och arbetsgivaren kan inte i längden betala ut någon ersättning utan en 

motprestation ifrån klientens sida). S anser generellt att ju längre en förhandling drar ut 

på tiden, desto mer svårlöslig blir den. 

 

(S försökte tillsammans med motparten komma på lösningsförlag). S upplevde att en 

formell utvärdering av klientens kompetenser vore en positiv akt. (S ville här ta hänsyn 

till klientens rykte/välmående genom att låta detta test genomföras i ett annat 

geografiskt område). 

 

(Klienten motsatte sig initialt förslaget). S upplevde att klienten såg ett sådant test som 

synonymt med att klienten hade psykiska problem. S upplevde att det var viktigt att 

presentera lösningen så att den var lockande för klienten. S upplevde att detta var 

viktigt för att klienten inte skulle uppleva testet som synonymt med att klienten hade 

speciella psykiska problem. 

 

(Motparten var samarbetsvillig och vidtog föreslagna åtgärder vilka underlättade 

realiseringen av lösningsförslaget). S upplevde sig här kunna påvisa för sin motpart att 

de (S och klienten) var aktiva och ville bidra till en lösning. 
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(I det här läget inträffar en för S oväntad händelse, nämligen att S blir uppringd av 

psykologen, som undrar vad de ska göra med S klient). S upplevde i den uppkomna 

situationen stor förvirring och kände att om (psykologen) med dennes expertkunskaper i 

ämnet inte kunde hjälpa klienten, hur skulle då S kunna göra det.  

 

Nästa upplevelse som kom över S var att detta sannerligen inte var ett önskvärt resultat 

i det fortsatta underlaget för att komma till en förlikning (om en omplacering/nytt arbete 

på annan ort) som S klient behövde. 

(Samtidigt som klienten samråder med S så har klienten även samtal vid sidan om med 

vissa lärarkollegor som hade empati för kvinnan. Detta resulterade i att klienten tryckte 

på om att få gå en ledarskapsutbildning. Vilket arbetsgivaren motsade sig till att 

bekosta, och även S framförde åsikter i stil med att det kanske inte var den mest 

lämpade formen för klientens framtida möjligheter till ett nytt jobb. Klienten hade en 

stark vilja i sak och bekostade själv sin ledarskapsutbildning). S grundade här sin 

bedömning utifrån sin egen erfarenhet (dels från sin egen lärartid och därefter sin långa 

erfarenhet med liknande förhandlingssituationer). S upplevde att ett annat alternativ 

skulle vara mera hjälpsamt för klienten (samtalsterapi). (Efter att klienten hade 

genomfört sin ledarskapsutbildning uttrycker hon följande till S; (�det var det bästa jag 

har gjort�))149. S kände sig härvidlag positivt förvånad. 

(Samtidigt som detta utspelade sig, så hade S fortsatta förhandlingar med sin motpart). 

 

(På en fråga från författarna om det fanns någon deadline i ärendet med tanke på att 

förloppet hade pågått under cirka ett halvårs tid). 

 

S upplevde här att motparten kände empati för klienten (�vi vill inte knäcka en 

människa�)150 och att motparten var beredd att låta förhandlingen ta tid för att nå en 

lyckad förhandlingslösning på problemet. 

 

(I detta skede av förhandlingen kunde motparten säga upp klienten med juridiskt stöd. 

Motparten visade dock barmhärtighet). 

 

                                                
149 Citat ur transkriberingen 
150 Citat ur transkriberingen 
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(S hade informerat klienten om att klienten måste godta och realisera lösningsförslaget 

vilket hade framarbetats av S och motparten. Om lösningsförslaget inte godkändes av 

klienten så kunde detta ge motparten juridisk grund för uppsägning.) Klienten visade 

enligt S förståelse för detta. 

 

(Klienten hade under aktuell tidsperiod sporadiska tjänster/arbetsuppgifter inom 

läraryrket fast i ett annat geografiskt område). 

 

S upplevde att klientens arbete här hade fungerat bra. S var positivt överraskad till detta.  

 

(På en fråga över hur S upplevde de olika inblandades respektive mål i konflikten.) 

 

S upplevde att S, motpartens och klientens mål var samstämmiga (klienten ville inte 

vara kvar i kommunen), dock så upplevde S en osäkerhet kring hur S skulle lösa det 

faktum att klienten kände sig kränkt. En ekonomisk kompensering upplever S inte 

skulle kunna eliminera sin klients känsla av kränkthet. S upplever här istället att 

klienten även vill få en formell ursäkt för att klientens känsla av kränkthet skall 

försvinna.  

 

(S hade under tiden i klientens ovetande förhandlat fram en ekonomisk kompensation 

för sin klient). S upplevde i denna stund att ärendet kunde gå förlorat för sin klient om 

ytterligare tid förlöpte och ville komma till ett avslut medan tid för detta fortfarande 

fanns. (S explicitgjorde för klienten i detta tidsskede möjligheten för klienten att erhålla 

denna ekonomiska kompensation och förklarade samtidigt att klientens nuvarande 

livssituation var negativ sett ur ett arbetsperspektiv). S upplevde här situationen som 

sådan att motparten hade gjort sitt yttersta för att nå en förlikning i ärendet och kunde 

om förslaget avslogs av S klient lämna förhandlingen med en uppsägning och utebliven 

kompensation som följd för S klient. 

 

 

(Författarna ställer i det här läget av berättelsen en del följdfrågor kring det berättande 

exemplet.) 
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(Med tanke på att du även fick gå en balansgång med din klient, hur upplevde du då 

klienten gentemot dig?) 

 

S upplevde här att klienten litade på S sakliga bedömning delvis som en konsekvens av 

S långa erfarenhet av att kunna lösa sådana här tvister på ett för parten bra sätt. S 

upplevde dock ett problem i att klienten sökte sig till andra källor för åsikter om hur 

problemet kunde lösas. S upplevde här klientens ambivalens som en negativ inverkan 

på förmågan att lösa problemet. S förklarade för klienten att andra källors åsikter 

visserligen kunde ha relevans, men att klienten måste välj en, (S åsikt). 

 

(Var målet för klienten att få ut en så stor kompensation som möjligt ifrån sin 

arbetsgivare?) 

 

S menar att klientens mål efter att hon hade insett att någon formell ursäkt inte kunde 

komma i fråga var att få största möjliga ekonomiska ersättning.  

 

(Vid en viss tidpunkt inträdde slutförhandlingarna och de utspelade sig på S geografiska 

ort). S beskriver det som att motparten upplevde det som positivt att komma till S ort. S 

upplever detta för egen del som marginellt positivt för att nå förhandlingsmålet. 

 

(Klientens anställning på aktuell arbetsplats avslutades i och med slutförhandlingarna) 

och en enligt S tillfredsställande ekonomisk kompensering till sin klient utfärdades.  

 

Klienten kände sig trots ekonomisk kompensering psykiskt kränkt av 

förhandlingsmotparten och inte helt nöjd med uppgörelsen. Klienten explicitgjorde 

inför S sin upplevelse av kränkthet som en konsekvens av avsaknaden av en formell 

ursäkt från motpartens sida. S förklarar då för klienten att S aldrig erfarit att 

förhandlingsmotparten utfärdat en ursäkt där ur motpartens perspektiv inte någon saklig 

grund för detta föreligger. S förklarar för klienten att klienten bör se situationen ur ett 

nytt ljus. Hon har fått en bra kompensation och en ny chans till att kunna starta upp en 

ny karriär på en annan ort. 
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S upplever här att han får förhandla med sin klient om det redan framförhandlade 

resultatet. S upplever att han lyckas få med sig sin klient i betydelsen av avslutet och 

detta försätter klienten i ett mer positivt sinnestillstånd över det framförhandlade 

avtalet.  

 

S upplever förhandlingen som mycket positiv, �vi hade fått brottet�.151 S ansåg att 

klienten hade fått en tillräcklig kompensation och ett nekande av klienten här hade 

spolierat det som redan var vunnet. 

 

S upplever förhandlingen som än mer lyckad då det (vid ett senare tillfälle) framkommit 

att klienten mår psykiskt bra samt har ett nytt arbete. S upplever att klienten är tacksam 

gentemot S. S känner att han har gjort en insats.  

S upplever även en tillfredställelse över att processen efter en lång tid lösts. S upplever 

avslutet som �skönt�.152 S uppvisar en omtanke och altruism för klienten. S uppvisar en 

känsla av lättnad över att klienten hamnat i en positiv ekonomisk och arbetsmässig 

situation.  

 

(Författarna ställer här ytterligare några följdfrågor kring exemplet) 

 

(Hur påverkade den utdragna tiden händelseförloppet?) 

 

S beskriver att situationen hade förvärrats och komplicerats ytterliggare om 

förhandlingen tagit mer tid. S upplever tiden som av avgörande betydelse med avseende 

på två faktorer. Dels upplever S att tiden underlättade för klientens förmåga att sätta sig 

in i motpartens perspektiv och för det andra för att motparten kände en sympati för S 

klient, så att ärendet fick ta denna tid i anspråk.  

 

S upplever att motpartens (personlighet) var av stor betydelse i sammanhanget. S 

upplever att motparten kände empati för klienten, samt ansträngt sig för att hjälpa 

klienten. S upplever att motparten hade ett personligt engagemang/vilja som 

möjliggjorde att tid skapades i ärendet för att nå en lösning.  

 

                                                
151Citat ur transkriberingen  
152 Citat ur transkriberingen 
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(Spelade du möjligtvis på det här, att du bedömde att här finns det två likartade 

personer, samma kön och samma åldersgrupp?) 

 

S såg klientens och motpartens demografiska likheter som en möjlighet, S hade 

intuitionen att agera på ett tilldragande sätt i syfte att etablera en effektiv 

kommunikation med motparten. S upplever förhandling ibland som teater och mycket 

psykologi. S upplever att det är ovanligt att han själv �spelar teater�.153 S upplever att 

de bästa förhandlingarna genomförs då S är sin egen okonstlade person. 

 

Ett kort exempel på ett fullt knep 

S upplever den personliga kontakten i en förhandlingssituation som väldigt viktig. S 

syftar att vara adaptiv i syfte att etablera en viss �förhandlingsmodell�.154  

 

(Här erinrar sig S ett exempel på en förhandling som går långt tillbaka i tiden. 

Motparten upplyste S om att de båda �var väldigt kompetenta inom sitt yrke�155 och att 

en lösning skulle kunna nås oproblematiskt. Motparten lyckades sedan förvilla S och ta 

reda på en tidpunkt då S skulle ta flyget hem, och fram till denna tidpunkt kunde därför 

en lösning uppnås, tyckte motparten). 

 

S upplevde att motparten hade låg moral samt att motparten gravt underskattade S 

förhandlingsförmåga. S manipulerade motparten genom att berätta för motparten att 

deadlinen inte längre gällde och att det därmed fanns obegränsat med tid. 

 

(S och motparten nådde inte konsensus om alla punkter i förhandlingen. Vissa delar 

sköts upp till framtida tillfällen). 

 

S upplevde att motparten försökte få S att under tvång skriva på vissa delar av avtalet 

där parterna stod rätt långt ifrån varandra (under tidspress pga. en flygtid att passa). S 

upplevde förhandlingen som �teater, rena jävla tuppfäktningen�.156  

 

 
                                                
153Citat ur transkriberingen  
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
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S upplevelse av olika förhandlingsaspekter  
 

Erfarenhet 

S upplever att S erfarenhet bidrar på ett positivt sätt i processen att nå en lyckad 

förhandling. När S upplever sin erfarenhet som överlägsen motpartens när S ofta en för 

honom lyckad. 

 

Förpliktelse gentemot klient 

S upplever att klientens mål är S mål. S menar att målen kan behöva förändras till att bli 

mer realistiska/realiserbara.  

 

S upplever klienten som S uppdragsgivare. S upplever att S har en förpliktelse att vara 

lojal mot klienten. I vissa fall gör S ett undantag mot denna regel. Detta gör S för att 

gynna klientens situation. S vill att klienten även ska gynnas på det personliga planet, 

och inte bara på det ekonomiska. (S har en större helhetsbild av situationen än klienten) 

 

S upplever att chanserna att nå en lyckad förhandling är väldigt små om klientens mål 

är utopiska eller på något annat sätt orepresentativa för S. S menar att klientens 

orealistiska krav ska mötas med en nonchalant attityd. S kan tänka sig att samarbeta 

med motparten om klientens krav på motparten saknar verklighetsförankring. 

 

Att skilja på sak och person  

S upplever att motparten ofta visar tacksamhet och upplever S som kompetent i sitt 

yrke. S upplever att man ofta kan undvika verbala tvister genom att skilja på sak och 

person.  

 

S upplever det som negativt att provocera motparten. S varnar för att provocera 

motparten så kraftigt att motparten inte har några möjliga �flyktvägar�157. S menar att 

motparten alltid måste ha åtminstone en flyktväg. S menar att man inte får kränka en 

motpart så att denne känner att den förlorar sin heder eller känner att motparten gör bort 

sig offentligt och riskerar att tappa ansiktet. 

 

                                                
157 Citat ur transkriberingen.  
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S menar att en motpart i en sådan situation (pressad situation) kan hamna i ett mentalt 

tillstånd där denne riskerar att utföra handlingar vilka har en grav negativ inverkan på 

chanserna att nå en lyckad förhandling.  

 

Samstämmighet i förhandlingens mål 

S upplever att en klar och delad uppfattning om förhandlingens slutmål markant ökar 

chanserna att parterna når detta mål. S upplever att om parterna har enskilda och olika 

mål i förhandlingen så är chanserna att nå målet obefintliga. 

 

Förhållandet mellan arbetsinsats och personlig tillfredställelse  

S upplever att han kan vara nöjd med en förhandling som avklarats under kort tid samt 

inneburit en låg ansträngning men där målet ändå uppnås. S upplever att han inte kan 

vara lika nöjd i en förhandling som tidsmässigt tagit längre tid, men där man inte nått 

fullständig måluppfyllelse. 

 

S upplever en svår och lyckad förhandling som väldigt tillfredställande. En uppgörelse 

som nåddes utan större ansträngning, men där S nådde sitt mål ger ändå inte S någon 

större positiv känsla av tillfredställelse. 

 

Förberedelse  

S upplever att förberedelser är oerhört viktigt för förhandlingens slutresultat. S 

beskriver en förhandling där han inte kände till bakgrunden om sin klient. S kände sig 

dåligt förberedd. S upplever att han med en dålig förberedelse inte kan närma sig målet 

med fullt självförtroende. S upplevde förhandlingen som misslyckad. S upplevde 

avsaknad av öppenhet och ärlighet mellan S och klienten. 

 

Att inte blanda ihop sitt egenvärde med förhandlarrollen - Integritet 

S menar att man för att kunna klara av psykiskt att arbeta i denna bransch inte kan 

kritisera sig själv för historiska resultat. S menar att han ser varje förhandlingsutkomst 

som den bästa möjliga som han kunde utföra vid denna tidpunkt utifrån den förmåga 

som S hade. 
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S upplever att han tar ett uppdrag, slutför det, lägger det åt sidan, glömmer det och  

börjar sedan på ett nytt. S upplever att detta tankesätt har hjälpt S att prestera samt må 

bra psykiskt i sitt arbete. 

 

S upplever sin klient som �sällsynt dum�158 när klienten ställer orealistiska krav på 

motparten. S känner att han inte kan representera sin motpart när han av moraliska eller 

etiska skäl inte kan företräda motpartens krav. S försöker ändå utrycka detta milt inför 

motparten. S vill kvarhålla chansen till en god relation och ett gott samarbete mellan S 

och klienten och uppträder därför ödmjukt. 

 

S menar att man som förhandlare måste värna om sin integritet och se till klientens 

bästa. Att även om man inte kan förhindra att negativa saker inträffar, åtminstone visa 

att man inte ställer sig bakom dem (genom att skriva under). 

 

Att avsluta en förhandling 

S upplever den avslutande delen av en förhandling som tillfredställande. S upplever att 

avslut då S �bestämmer�159 är sköna. S upplever avslut där S inte bestämmer som 

mindre angenäma. S upplever avslut som en befriande känsla. S uppfattar 

förhandlingsprocessen inom offentlig verksamhet som betydligt mer komplicerad än 

den privata. S grundar detta på att förhandling inom offentlig verksamhet tar hänsyn till 

juridiska aspekter (lagar o förordningar). S upplever den privata förhandlingen som 

�enkel�160.  

 

S upplever en lyckad förhandling som en lättnad. S upplever att en förhandling där S 

�kommer i mål�161 och når en uppgörelse som en lyckad förhandling. S upplever att 

situationen att ha ett antal processer öppna innebär en psykisk belastning vilken lindras 

då antalet öppna processer reduceras. S upplever en lyckad förhandling som en 

lättnadskänsla. S upplever glädje och stolthet över sig själv vilken kan kopplas till 

avslutet. 

 

                                                
158 Citat ur transkriberingen 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
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S upplever fenomenet lyckad förhandling som ett svårdefinierat begrepp. S upplever en 

lyckad förhandling som en process där parterna enat sina intentioner och når en 

uppgörelse. S menar att en lyckad förhandling nödvändigtvis inte behöver vara bra. 

 

 

Egenskaper hos en bra förhandlare 
S upplever att en bra förhandlare måste vara ärlig. S menar att ett oärligt förhandlande 

får negativa konsekvenser om den oärliga parten ertappas. S menar att en god 

förhandlare är trygg i sin egen roll, samt att den viktigaste egenskapen hos en god 

förhandlare är att förhandlaren är sig själv. S upplever att flexibilitet och fantasi är två 

viktiga egenskaper hos en förhandlare. S ser dessa egenskaper som väldigt viktiga vid 

tillfällen där förhandlingen låst sig. 

 

S menar att okonventionellt tänkande, att kunna tänka i nya banor samt att ha en 

förmåga att betrakta situationer ur nya perspektiv är en positiv egenskap. S upplever sig 

ha god personkännedom (förmåga att sätta sig in i motpartens situation eller 

personlighet). S upplever sin förmåga att känna av motparten som god. S upplever att 

han har en öppenhet (öppen attityd) vilken bidragit positivt till att lösa förhandlingar.  

 

S beskriver att det existerar olika metoder/förhandlingstekniker men att många av dessa 

har likvärdig effektivitet i att nå en lyckad förhandling. S menar att man ska använda 

den teknik som passar ens personlighet bäst. 

 

Motpartens betydelse 

S upplever att det är viktigt att förhandlingsparterna har en relation vilken präglas av 

förståelse. Detta är av ännu större betydelse om motparten är �bra�162. S upplever att en 

�svag�163 motpart är negativt. S upplever att en motpart utan kännedom om personlig 

målsättning är svår att förhandla med. S upplever att �starka�164 motparter med klart 

utvecklade mål är positiva att förhandla med.  

 

                                                
162 Citat ur transkriberingen 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
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S upplever att en motpart med kännedom om sina egna personliga mål är en önskvärd 

förhandlingsmotpart. S anser att detta beror på att så då kan lita på att motparten är 

ärlig, alltså �står för vad han säger�.165 

 

S upplever förvirring över hur S ska agera då han förhandlar med en �svag�166 motpart. 

 

S menar att han metodiskt kommer överens om delar av målet med motparten. S menar 

att även om en förhandling officiellt inte är avklarad förens alla dess beståndsdelar är 

överenskomna, så är vissa beståndsdelar alltid underförstått överenskomna. S menar att 

detta ger parterna möjlighet att fokusera på de viktigaste beståndsdelarna av en 

förhandling. 

 

S upplever dock alltför starka band till sin motpart som ett hinder för att nå en lyckad 

förhandling. S anser att förtroende i kombination med professionalism är en bra grund 

för en förhandling. S menar att alltför starka personliga band kan leda till att S tappar 

uppmärksamhet, seriositet och andra kritiska kompetenser som är viktiga att ha då man 

försöker nå ett framgångsrikt avslut. 

 

Vad är en förhandling - förhandlingsprocessen som en boxningsmatch 

�Jag brukar likna en förhandling vid en boxningsmatch, en sån här amatörmatch i tre 

ronder: först tränar man ett halvår innan man ska slåss va, och det är förberedelsetider, 

ju mer man lägger ner i förberedelser ju bättre är det ju, eller ju bättre argument kan 

man ju ha, sen träffar man arbetsgivaren och första förhandlingen det är ju mer eller 

mindre den här första ronden då går dom bara och tittar på varandra och jabbar lite så 

här, och känner på varandra, och det är väl så man gör i förhandlingar också at man 

försöker se var positionerna finns, och sen andra ronden det är rena förhandlandet va då 

argumenterar man då drar man upp då kör man, och sen tredje ronden det är då man 

pucklar på varandra och det är då man når fram till uppgörelsen det är då man ger och 

tar. Och sen så kommer ju då uppgörelsen, och det så att förberedelse är väldigt viktigt 

för att bli en bra förhandlare.�167 

 

                                                
165 Citat ur transkriberingen 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
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Om att köra fast 

S försöker lösa detta (att köra fast) genom att vara proaktiv och öka effektiviteten i 

förhandlingen. S menar att den part som �har bollen�168 står i tur att agera och har ett 

maktunderläge. Den parten har också pressen att agera (föra förhandlingen framåt).  

 

S menar att det är en positiv sak (att skicka över bollen till motspelaren) då S är osäker 

på vad han ska göra (utföra en handling som tvingar motparten att ta nästa steg). 

S menar att det kan vara aktuellt att byta representant om S tappat förtroendet för 

motparten eller vice versa. 

 

S berättar om ett exempel där S känt sig �körd�169 i förhandlingsrollen. S har då ersatts 

av en kollega. S upplever detta byte som väldigt positivt inte bara för sin egen skull 

utan även för att föra förhandlingen vidare. 

 

S upplever att han har tre alternativ när en förhandling låst sig. 
1. Avbryta 
2. Överlåta till kollega  
3. Fortsätta trots att S känner en känsla av meningslöshet. S upplever detta alternativ 
som det sämsta. 
 

Vikten av att inge förtroende hos motparten 

S menar att S måste skapa ett förtroende hos motparten för att ha chans att nå ett lyckat 

resultat. S menar att det inte går att skapa ett förtroende hos motparten genom att ställa 

orealistiska krav på motparten. 

 

Fula knep 

S beskriver termen �ryckpinne�170 (termen innebär att S accepterar motpartens bud i 

stort på villkoret att S får en �extra grej�). Denna har ofta ett större värde för klienten. S 

menar att knepet är bra för att visa klienten att S ansträngt sig. S menar att ryckpinnen 

egentligen inte har något större värde för vare sig honom själv eller för motparten, utan 

mer för S klient. 

 

                                                
168 Citat ur transkriberingen 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
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Då S förhandlar i grupp händer det att S går avsides med en enskild individ ut 

motpartens delegation. S gör detta för att kunna framföra budskap och önskningar vilka 

av formella skäl (regler, etik) inte kan framföras offentligt. Det kan röra sig om saker 

som S organisation offentligt inte kan representera (eller saker som S inte vill visa upp 

för sin organisation). 

 

S kan där ärligt och öppet framföra kritiska mål som S måste nå. S tillåter även 

motparten att �backstage�171 kunna framföra sina mest intima önskningar. S menar att 

en förutsättning för att denna taktik ska vara effektivt i syfte att nå en lyckad 

förhandling är de båda parterna är konfidentiella om vad man enats om. S menar att han 

enbart tillämpar denna taktik då han har förtroende för motparten. Förtroende anses av 

S som en viktig beståndsdel för att nå en lyckad förhandling. 

 

S menar att om denna taktik tillämpas med en person S inte känner förtroende för så 

riskerar motparten att använda detta mot S. S ser taktiken som ett risktagande. S 

upplever att han i denna situation �blottar sig�172. 

  

Ibland ska man inte förhandla 

S upplever att man som förhandlare inte ska inleda en förhandling om man känner att 

chanserna att nå en uppgörelse är väldigt små. S beskriver en situation där S var i ett 

tillstånd av vrede. Detta då motparten enligt S inte bidragit till att föra förhandlingarna 

framåt på en längre tid. S valde att avbryta förhandlingarna till dess att motparten 

visade tecken på större samarbetsvillighet. S upplevde förhandlingen som ineffektiv.  

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                
171 Citat ur transkriberingen 
172 Ibid. 
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Situerad struktur av respondenten Berit 
 

För att S ska kunna aktivera sig i sin yrkesroll så behöver S en formell handling (en 

anmälan ifrån någon myndighet som interagerar med barnet) eller en formell förfrågan 

(från förälder/föräldrar). När S träder in i sin yrkesroll gör S det enligt en formell 

lagtext och utifrån den aktivitet som har förorsakat aktiveringen. Vidare så skaffar sig S 

en bild över situationen enligt de kriterier som S har att rätta sig efter. De kriterier som 

styr S i sitt arbete är i första hand en lagtext (socialtjänstlagen) som grundar sig på 

frivilliga insatser från motpartens (barnets förälder/föräldrar) sida. S�s uppgift är där att 

motivera och ge förslag till åtgärder. Är denna möjlighet uttömd så har S befogenheter 

att enligt en tvingande lagtext (lagen om vård av unga, LVU) ansöka i den för ärendet 

berörda rättsinstansen (länsrätten) för en vidare prövning i ärendet. I det senare fallet 

skickar S underlaget vidare till en överordnande organisation (socialnämnden) som i sin 

tur bedömer om ärendet ska föras vidare till berörd rättsinstans (länsrätten). Därmed är 

ärendet avslutat för S del men kan återkomma efter det att den rättsliga prövningen har 

vunnit laga kraft. 

 

De formella handlingar som S kommer i kontakt med har ett vitt spektra. De omfattar 

hela S berörda arbetsområde (barn i åldern 0-12 år) och beroende under vilken lagtext 

(frivillig/tvingande eller misstanke om brott) som berörd handling faller under så blir 

arbetssättet annorlunda.  

 

I de fall där S misstänker att den formella handlingen kan beröra bitar ur brottsbalken, 

så kopplas övriga rättsliga myndigheter in (polis, åklagare) och ärendet prövas mot 

denna lagtext. Visar det sig kunna leda till ett åtal, hamnar ärendet hos åklagare och S 

hamnar därmed inte i någon direkt förhandlingssituation, utan ärendet behandlas av 

annan myndighet (tingsrätten) och i vissa fall även hos den av S överordnade 

organisationen (socialnämnden). S kan återinträda i en förhandlingssituation efter att en 

viss tidsrymd har passerat och de lagliga påföljderna har reglerats och en lösning för 

tredje part (barnet/barnen) ska utarbetas. 

 

När S får ett ärende presenterat för sig så lägger S en stor vikt vid att samla in 

bakgrundsinformation från en mängd olika källor (närmiljöer som interagerar med 

barnet/barnen, ev. tidigare dokumentation osv.) för att uppnå ett så stort adekvat 
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förhandlingsunderlag (utskriven rapport) som möjligt och som presenteras vid det första 

mötet med motparten. Den formella handling som S tar med sig in i mötet, är hennes 

mandat att föra diskussionen vidare med motparten.  

 

En återkommande situation för S är att ärendet indirekt är ett intrång i motpartens 

integritet, vilket resulterar i en dålig start i dialogen men som ändå kräver att parterna 

inleder ett samarbete. De första två tre mötena går därför till att hitta tillbaka till en 

balans, där motpartens aggressioner mot som de ser det en personlig kränkning kan 

övergå till att återkomma till sakfrågan i ärendet. S är medveten om ärendets respons 

hos motparten och försöker hela tiden att leda in dialogen i ett tredjepersonsperspektiv 

(barnets/barnens situation och vad som är bäst för dem) för att tydligt markera mot 

personangreppstolkningar hos motparten.  

 

De två, tre första mötena menar S, består i att kunna ta emot ilska, frustration och att 

själv behålla en lugn och saklig attityd inför sin motpart. Ilskan tar slut och efter den så 

kommer sorgen hos motparten menar S och ser en förklaring till detta i att S kan behålla 

sin egen kontroll över situationen genom att hålla en korrekt attityd i samtalen. S menar 

att det är efter det tredje, fjärde mötet som motparten reflekterar över att mer ilska inte 

leder någon vart och att ärendets sakfråga kan tas upp till diskussion. Att möta ilska 

med ilska gör bara att denna process drar ut än mer på tiden, är en erfarenhet som S gör 

och ser det som en barriär som måste brytas ned innan samtalet kan leda framåt.  

 

S har med mer erfarenhet inom yrket lärt sig att vänta ut den första barriären av 

motstånd hos motparten. För att S ska kunna avgöra var motparten befinner sig i 

ärendet sticker S då och då in öppna tredjepartsfrågor som berör ärendet för att känna 

av motpartens läge i förhållande till tidigare diskussioner. Frågorna som S ställer är av 

karaktären att de berör ärendet på ett neutralt sätt och går att diskutera runt. I just den 

här samtalsformen tycker S att hon har god vägledning från sin utbildning, där man 

försöker att sätta sig in i motpartens situation av känslor och yttringar som kan avgöra 

den fortsatta dialogen. 
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Ett beskrivande fall över hur Berit når sin motpart 

S drar sig till minnes en svår förhandlingssituation där flera myndigheter samt 

målsägarna var inblandade. En formell handling hade kommit in för behandling hos S 

och det fanns en antydan till ett rättsligt ärende enligt S. Den rättsliga myndigheten 

(åklagare) tyckte ärendet var för vagt för att leda till en rättslig prövning och S fick 

rådet att sammankalla ett möte med den anmälande myndigheten (barnets rektor) samt 

de rörande målsägarna (föräldrarna) för att komma djupare in i ärendet. S sammankallar 

till mötet som sker i den anmälande myndighetens lokaler (barnets skola) och 

deltagarna är chefen för myndigheten, målsägarna samt S.  

 

S tycker sig ha en viss vana vid uppkomna situationer men bedömer det som en 

obekväm situation för de övriga deltagarna och särskilt då för den deltagande 

myndighetschefen som har till att försvara sin formella anmälan. Målsägarna å sin sida 

menar S, har ingen förståelse för varför den anmälande myndigheten finns 

representerad (Varför har de inte framfört det här tidigare till oss; föräldrarnas 

kommentar). S tycker sig ha en stark position jämte de övriga deltagarna på grund av 

sin yrkesvana medan den anklagande myndighetschefens brist på liknande situationer 

enligt S upplever sin position som utsatt, obekväm och hamnar lätt i försvarsställning 

mot de aggressiva målsägarna. Personliga möten av den här karaktären är enligt S 

nödvändiga då ingen annan kommunikationsform är av praxis möjlig. 

 

S betonar vikten av att behålla sitt lugn och att inte låta sig dras med i motpartens 

uppkomna roller såsom aggressivitet, försvarsställning och nervositet. S tycker sig här 

se ett mönster över hur hon brukar agera i dessa situationer. Först är att inte låta sig 

påverkas, att behålla sin kyla, som S tycker är det svåraste. När detta moment är över 

drar S fakta och skyldigheter ur lagtexten i det uppkomna ärendet så att rollfördelningen 

hos de samlande parterna blir klarlagd (skolan har anmälningsplikt vid misstanke om 

oegentligheter som berör skolans elever).  

 

Nästa steg för S är att helst lägga fram en färdig arbetsplan över hur det fortsatta 

samarbetet kommer att se ut. S drar här ett par typiska exempel på planeringsinnehåll 

för de inblandade parterna. Når inte fakta och skyldigheter fram på grund av upprörda 

känslor så är det bara till att dra det en gång till menar S, tills alla parter har fått fram en 

hygglig bild av nulägessituationen.  
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I det här läget har den anmälande myndigheten gjort sitt och den fortsatta dialogen 

bestäms vidare mellan S och de målsägande i möteslokalen. 

 

Mellan S och de målsägande råder det fortfarande ett hinder för fortsatt kommunikation 

i sakfrågan och S löser detta genom att dra sina fakta och lagtexter om och om igen. 

Någonstans vid den fjärde eller femte framläggningen av sitt material sker enligt S 

oftast ett genombrott och motparten börjar intressera sig för innehållet i det uppkomna 

ärendet och parterna börjar här diskutera mer praktiska förhållanden i det fortsatta 

samtalet. Vid de påföljande samtalsmötena (sker i föräldrarnas bostad) kommer 

motparten gradvis närmare i att kunna bedöma innehållet i den skrivna handling som S 

har bifogat dem från det första mötet och en viss samsyn kring ärendets betydelse och 

lagtextens utformning börjar utkristallisera sig. S tycker sig här se en förståelse kring de 

för motparten inblandade rollernas funktion, skyldigheter och rättigheter även om de 

fortfarande kan vara oense i själva sakfrågan (om det har begåtts något fel mot barnet). 

 

S tycker sig använda sig av �fakta och struktur�173 som en taktik till att bemöta 

upprörda känslor. S beskriver detta med att hon använder sig av ett �fyrkantigt 

språk�174, där hon drar lagtexten, skyldigheterna hos de inblandade parterna och 

tillvägagångssättet i den process som har inletts om och om igen.  

 

Ett exempel där Berit inte når fram till motparten 

S berättar här om ett för henne mycket komplicerat fall, som S bedömer som ett mindre 

lyckat försök till en förlikning. I det här ärendet hade en formell ansökan från den ena 

parten i målet inkommit med en begäran om att S skulle agera i hennes yrkesroll. S 

uppger att hon vid denna tidpunkt endast hade varit yrkesverksam i cirka ett år och att S 

kollega som assisterade i detta uppdrag endast hade jobbat i cirka tre månader. S 

sammanställer det inkomna materialet och kontaktar för henne relevanta myndigheter 

för att verifiera och stärka sin bakomliggande information kring ärendet. Uppgifterna 

från myndigheter och den ansökande parten verkade gå isär så S beslutar sig för att 

undersöka vidare. 

 

                                                
173 Citat ur transkriberingen. 
174 Ibid. 
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Uppgifter kom fram så att S uppfattade situationen så allvarlig att ett omedelbart 

ingripande för att skilja de trätande parterna åt var det enda rätta.  

Allt för att i ett första läge omedelbart säkerställa tryggheten för den tredje parten (en 

fyra månaders bebis). För att sedan fortsätta utredningen när den mest akuta situationen 

hade kunnat lösas. 

 

S och hennes kollega får i uppdrag att med laglig rätt omhänderta den tredje parten, som 

fram tills nu har befunnit sig hos den manliga parten i ärendet. Situationen upplevs som 

mycket stressande och kaotiskt av S och sin kollega. En del av detta upplever S och sin 

kollega beror på den ringa yrkeserfarenhet som de upplevde att de hade vid den här 

tidpunkten och den brist till förberedelser som de hade i det akut uppkomna ärendet. S 

upplever att i den här situationen var det inte aktuellt att dra hennes myndighets 

rättigheter och skyldigheter, situationen var alldeles för kaotisk för detta. Trots detta 

uttalande av S så är det just hennes medtagna beslut som S upprepade gånger visar upp 

och som S styrker sig på för att få ett mentalt övertag på den manliga motparten. Denna 

attityd kan tolkas som att S tycker sig hamna i en försvarsställning och vill med formell 

makt återta initiativet över situationen, vilket lyckas efter upprepande försök. 

 

Som svar på författarnas fråga hur S kände sig i denna situation, svarar S att hon 

upplevde att det var fruktansvärt. Oftast säger S, så är ett sådant här ärende en utdragen 

process men i det här fallet så blev allting mycket konkret i och med det snabba 

händelseförloppet. S menar vidare att de under den pressande situationen och den 

tidspress de kände att de befann sig i så argumenterade de inte sakligt i frågan. S 

kollega visade bara upp papperet med det formella beslutet och argumentationen föll 

hela tiden tillbaka till denna formella handling och deras rätt till att agera i enlighet med 

detta. 

 

S förklarar det snabba förloppet med att hon fick ett klart direktiv från sin chef att 

omedelbart agera i ärendet. Anledningen till att S chef ville ha en så snabb aktion kan 

relateras till en samarbetande myndighets platsbrist (behandlingshem för barn) och att 

ytterligare väntetider i ärendet skulle kunna förvärra situationen för den tredje parten 

ytterligare. S ser tillbaka på händelsen och menar att med mer erfarenhet, mer tid och 

ett bibehållet lugn hade kunnat resultera i ett kyligare agerande ifrån S och hennes 
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kollegas sida. Det hade varit bäst för alla inblandade parter, men S upplevde att det 

under de omständigheter som rådde var praktiskt tagit omöjligt att förhandla. 

 

I situationen som uppkom anger S att hon tappade sig själv, kunde inte tänka klart, och 

att den enda tanken S hade var att enligt det formella dokumentet omhänderta den för 

ärendet inblandade tredje parten i ärendet. S resonerade som så att om hon och hennes 

kollega bara lyckades med detta så skulle allting kunna ordna upp sig enligt ett mera 

vant och rutinmässigt förfarande, där tidsaspekten inte blir fullt så kännbar. S menar att 

trots den kaotiska situationen och det mindre kyliga agerande av S och hennes kollega, 

fann de ett stöd i att de agerade utifrån ett skrivet dokument som gav dem rätten till att 

utföra ärendet, som en motvikt till deras bristande argumentation mot de andra parterna. 

 

Nedan följer ett avsnitt där författarna har ställt följdfrågor kring de av S presenterade 

ärendena. Frågorna presenteras omslutna av parenteser för att särskilja dessa från den 

övriga texten. 

 

(Om du skulle få ange en procentsiffra över i hur många ärenden där du tycker dig 

besitta tillräckligt med bakgrundsinformation, vad blir din siffra då?) 

 

S upplever att hon har tillräcklig bakgrundsinformation i cirka 80 % av fallen. I resten 

av fallen där S inte upplever att hon har full koll på ärendet medger hon att 

förhandlingsläget för egen del inte är det mest gynnsamma. S spinner här vidare på 

ställd fråga och tycker att de svåraste förhandlingarna är när hon inte tycker sig ha 

tillräckligt med belägg för att kunna driva sin sak. S upplever även att motparten känner 

ett visst obehag i att dennes förhandlingsmotpart inte inger ett professionellt intryck. S 

menar här att det är viktigt att kunna �hålla masken�175, att använda sig av 

förhandlingstekniker som kan bidra till att S bibehåller kontrollen genom att förhala 

motfrågor, be att få återkomma i frågan mm., vilket kommer till användning i de ibland 

förekommande akuta ärendena med liten förberedelsetid för S. 

 

 

                                                
175 Citat ur transkriberingen. 
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(I de situationer där du känner att du kan ge ett oprofessionellt intryck hos motparten, 

hur upplever du det?) 

 

S nämner här tidsfaktorn och hur hon själv upplever sig som oproffsig när hon vet med 

sig att hon brister i att ha hunnit informera sig tillräckligt inför mötet, som stressande 

och påverkar S i sin attityd mot motparten. Ett sätt för S att komma runt detta problem 

förutom de tidigare nämnda förhandlingsteknikerna, är att flytta fokus till praktiska 

faktorer som t.ex. tids förfrågningar angående nästa möte, telefonkontakt osv. 

 

(Vilka nyckelfaktorer tycker du spelar en avgörande roll för hur den fortsatta 

förhandlingen fortlöper?) 

 

Här anger S en förståelse för hur motparten upplever situationen som en faktor. 

Ytterligare faktorer som S nämner är att motparten ska kunna uppleva S som kompetent 

i sin yrkesroll och även att man som representant för sin myndighet kan avdramatisera 

själva mötet. S menar också att man presenterar fakta och inte fabulerar med ärendet 

som viktiga faktorer. 

 

(Hur når du en avspänd situation med din motpart som leder diskussionen framåt?) 

 

På detta svarar S att hon är väldigt �fyrkantig�176 och menar att människor i kris (till 

kris i Berits fall kan räknas personer som känner sig kränkta i sin föräldraroll, känner 

sig misslyckade och i en del fall även upplever ett socialt utanförskap i samhället, och 

som dessutom riskerar att bli fråntagna deras egna barn) är oftast väldigt �ofyrkantiga�. 

S förklarar dessa båda begrepp med att hon själv återkommer hela tiden till sitt skrivna 

dokument som grundar sig i en lagtext och pratar mycket struktur med motparten. Att 

motparten oftast visar upp ett �ofyrkantigt� beteende menar S är att människor i kris 

visar upp en strukturlös attityd (motparten har inga fasta rutiner för sitt vardagsliv). S 

förklarar för motparten att detta är hennes jobb, som hon bemästrar, berättar noggrant 

vad som kommer att ske, hur fortsättningen kommer att gå till, för att inge lugn och 

förtroende hos motparten. S försöker på detta vis skapa sig en relation till motparten 

och i de fall där ärendet rör en tredje part fokuseras samtalet till denna persons bästa 

                                                
176 Citat ur transkriberingen 
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(barnets/barnens bästa). S utvecklar denna tredjepartssituation till att även lösa 

störningar mellan S och sin motpart, genom att hela tiden fokusera tillbaka till den för 

ärendet diskuterade tredje part och hitta en godtagbar lösning för denne. 

 

(Författarna begär ett förtydligande över hur bakgrundsinformationen kan leda fram till 

en samsyn i frågan?) 

 

S upplever att det är bakgrundsinformationen som ligger till grund för den fortsatta 

dialogen, där S försöker finna en samsyn i sin bild av situationen och den som 

motparten har att reflektera över. Här betonar S vikten av att hela tiden föra en dialog 

runt denna bild och hur S kommer att gå vidare i ärendet utifrån denna bild. Detta 

upplever S som mycket betydelsefullt för hur det faktiska beslutet ska tas emot av 

motparten. I de fall där det har förlupit en del tid mellan själva ärendet tills den första 

kontakten kan hållas med motparten, leder detta till en försämrad förhandlingssituation 

för S. S upplever här att hon behöver återfå lite av sitt i motpartens ögon förlorade 

förtroende och menar att även sitt eget självförtroende i ärendet får sig en törn i dessa 

lägen. 

 

(Författarna ställer här en motfråga som syftar tillbaka till det tidsglapp som kan 

förekomma i en del ärenden som S handlägger och hur denna reaktion gestaltar sig i 

förhandlingen med motparten?) 

 

S återkommer här till det tappade förtroende som hon har hos motparten och att detta 

oftast leder till för S dåliga förhandlingssituationer. S får lägga ner mycket kraft i att 

återfå förtroendet och att det i S yrkesroll är väldigt viktigt att man inte blir personlig. 

Detta med att inte bli personlig menar S är att själv undvika att bli känslomässigt 

uppjagad av den uppkomna situationen, vilket skulle förvärra situationen ytterligare. 

Medveten över att man av tidsbrist har försummat ett ärende påverkar ens egen roll 

negativt menar S och även den respekt, övertag, i maktbalansen som man ändå har som 

myndighetsperson går förlorad. S upplever vidare situationen som prekär och menar att 

hon kan ju inte ursäkta sig för mycket heller. 

 

S gör här en distinktion mellan att själv tappa förtroendet respektive att S har sitt 

förtroende intakt men att motparten i båda fallen har tappat detta förtroende.  
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S upplever att hon har kontroll över situationen om hennes eget förtroende är intakt, och 

det beror till stor del i hur S upplever att sin egen insats till att bakomliggande faktorer 

har skötts till belåtenhet.  

 

Är S däremot medveten om att hon har av tidsskäl eller av prioriteringsskäl varit 

bristfällig i sin informationsinhämtning, så påverkar detta hur S upplever sitt 

självförtroende och sin roll i förhandlingen i en negativ riktning. S upplever här att 

motparten är medveten om att S känner sin position underminerad och denna upplevelse 

därmed kan försvaga S roll ytterligare. S argument tryter och det enda som hon har kvar 

att tillgripa i förhandlingen är att hänvisa till det formella dokument som är medtaget in 

i förhandlingen. Detta upplever S som en återvändsgränd där förhandlingen oftast dör ut 

och ärendet får ett mindre lyckat utförande för de inblandade. 

 

(Hur skulle du vilja att en idealisk förhandlingssituation gestaltade sig?) 

 

 S beskriver här sin vanligaste situation som att det kommer in en formell anmälan från 

en extern myndighet som S ska bereda och informera sin motpart över. Det är så som S 

upplever den inledande fasen till en förhandlingssituation. S skulle här vilja vara 

ordentligt inläst och informerad i ärendet. Vidare så skulle S gärna hinna med ett samtal 

med den anmälande parten, innan mötet med de inblandande parterna inleds för första 

gången. S upplever att detta skulle ge henne den bästa bakgrundsbilden över den 

formella anmälans karaktär och därmed leda till fler och korrektare argument i den 

påföljande förhandlingssituationen. 

 

S skulle även vilja medtaga en kollega. S motiverar deltagandet av en kollega vid 

förhandlingen som en styrka. Då den ena kan föra dialogen och den andre kan 

koncentrera sig på att iakttaga motparten, och även som stöd då S egna argument tryter. 

Kollegan kan då uppträda behjälpligt och fylla ut tomrummet. S antyder här även till en 

trygghetskänsla över att ha en partner närvarande och att detta styrker deras individuella 

positioner gentemot motparten. 
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S vill även känna ett gott självförtroende, uppleva att hon når fram till motparten och 

även ha förmåga till att känna av var motparten befinner sig i ärendet. Att det första 

mötet kan ena parterna i ärendets betydelse, även om parterna kan vara oense i själva 

sakfrågan. Att motparten accepterar det uppkomna ärendet och ställer in sig på att följa 

S direktiv. 

 

(Vad är en lyckad förhandlingssituation för dig?) 

 

 För S är det när parterna kan jobba mot ett gemensamt mål och menar att det är 

samarbetet i sig som är viktigt och inte att S besitter en skicklighet i att kunna föra en 

jovialisk konversation. Att motparten kan släppa in S och att de kan börja prata om 

sakfrågan och att hon ser en strimma av hopp då motparten inser att det föreligger ett 

problem som de är satta att lösa tillsammans. Förmågan att båda parter kan lägga 

personliga murar/spärrar åt sidan. S upplever att hon behöver motpartens engagemang 

för att komma hit, att de alla kan slappna av, våga blotta sig, är viktiga ingredienser 

tycker S i en lyckad förhandlingssituation. 

 

(Finns det några speciella knep som du tar till för att nå en lyckad 

förhandlingssituation?) 

 

På detta svarar S att det hela tiden handlar om att lyssna och förstå sin motparts 

situation. Hur det har kunnat bli så här och varför? Detta menar S gör att motparten 

känner sig betydelsefull, någon tar sig tid med mig och min situation. S upplever här att 

motparten reflekterar över att S tar sig tid till att sätta sig in dennes situation. I och med 

det så infinner sig nästan automatiskt rätt frågor för S att ställa, som kan leda samtalet 

vidare i en positiv anda. Detta med att lyssna och förstå sin motpart samt det underlag 

och den på förhand skissade strukturen runt motparten (professionalismen), som S 

medtager in i förhandlingen, är de verktyg som S tycker gör den till en lyckad 

förhandlingssituation. Det är med dessa verktyg som S upplever att hon har skapat en 

bra relation till sin motpart. 
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Berits bästa minne över en lyckad situation 

S nämner här ett fall där det har kommit in en anmälan från en extern myndighet som 

upplever en för dem en liten udda person i jämförelse med övriga som myndigheten har 

inom sitt ansvar under dagtid (elev vid en skola). S börjar nysta i det här fallet men 

upplever att hon inte kommer något vart även om S anar samma oro som den 

anmälande myndigheten för att någonting inte stod helt rätt till med den här personen 

som anmälan berörde.  

 

S har under ett halvårs tid haft kontakt med extern myndighet, de två motparterna samt 

den tredje parten i ärendet (skolan, föräldrarna samt barnet/eleven) Det enda som hade 

framkommit i ärendet var att den tredje parten ville byta hemmiljö, vilket S upplevde 

som mycket underligt. 

 

S har i det här fallet inte mer än sin intuition, erfarenhet, den externa myndighetens 

uppmärksammande samt den tredje partens något märkliga önskemål att gå på. 

(Författarna konstaterar här att S ännu inte upplever sig ha något stöd i någon formell 

lagtext som annars är brukligt). S samtalar med de två ansvariga parterna (föräldrarna) 

för att hitta någon samsyn över varför den tredje parten verkade ha hamnat lite utanför 

den normala sociala normen i denna åldersgrupp, som hade uppmärksammats av den 

externa myndigheten, utan någon framgång men ändå under ett mycket inställsamt 

tonläge med de berörda. Hela situationen upplever S som mycket märkligt och 

bestämmer sig för att hålla ärendet öppet tillsvidare. 

 

Av en ren slump så hittar S en för ärendet adekvat akt med ett liknande förlopp som 

hänvisade till en tidigare publicerad forskningsundersökning. S upplever materialet som 

relativt vagt och bedömer det som sannolikt att det inte skulle hålla juridiskt. Trots detta 

beslutar sig ändå S för att med detta material som stöd skriva ett formellt dokument om 

ett ingripande från S myndighets sida. Styrkt av det skrivna dokumentet tar S upp en ny 

förhandling med sina motparter. S trycker på att motparterna trots flerfaldiga 

uppmaningar från S sida inte har tagit tills sig kritiken och hotar med att S myndighet 

enligt det medtagna dokumentet kan agera i ärendet om ingen frivillig åtgärd kan 

framförhandlas av parterna här och nu. S erkänner att det var ett �wild card�177 och 

                                                
177 Citat från transkribering.  
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hotet tåldes egentligen inte att synas av motparten, men S upplevde det som sin sista 

chans att komma vidare i ärendet. 

 

S betonar att hennes handling i sig inte var någon rättsvidrig handling på något sätt men 

om det hade blivit ett tvingande ärende (lagen om vård av unga, LVU), så hade det 

förmodligen varit för tunt för en rättslig prövning. S motparten fann sig inför hotet 

tvungna till att samarbeta och den tredje partens vilja att byta miljö kunde genomföras. 

Detta att isoleringen av den tredje parten från S motparter hade brutits, upplever S som 

den största framgången och det som ledde till att nya uppgifter i ärendet kunde insamlas 

via samtal med denna tredje part.  

Dessa samtal visade att S misstankar om missförhållanden mot den tredje parten visade 

sig besannade och ledde till rättsliga påföljder för den ena motparten till S och en 

möjlighet till en omstart i livet för den tredje parten som ärendet gällde. S upplever här 

en stor tillfredställelse i att hon vågade gå på sin intuition, utmana utan något formellt 

lagligt stöd, att den brutna kontakten mellan tredjepart och S motparter fick denna 

person att berätta hur det verkligen förhöll sig samt att den tredje partens liv efter detta 

har blivit lyckosam. 

 

S upplever sin framgång i att även ha nyttjat sig av en annan sorts förhandlingsteknik 

och relaterar här till en tidigare läst kursbok i ämnet. Genom att bryta det tidigare 

förhandlingsmönstret och via sitt skrivna dokument, upplever S att hon lyckades tränga 

igen den fasad som motparten visade upp och gjorde möjligt för S att komma vidare i 

ärendet. Detta att byta förhandlingstaktik och de tidigare uttalandena som gav S en stor 

tillfredställelse, upplever hon som de nycklar som kunde dyrka upp ärendet och därmed 

göra det till en lyckad förhandlingslösning. 

 

I stressade situationer upplever S att det finns en tendens i att tänka i samma banor även 

om det inte leder någon vart i förhandlingen. S ser här en styrka i att man ändå måste 

försöka tänka till och som S uttrycker sig �göra precis tvärtom� för att reflektera över 

vad det ger för reaktion hos motparten. 
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S upplevelse av olika förhandlingsaspekter  
 

Mandat att förhandla 

S upplever att hon jobbar med lagtexter, dokument, struktur med mera och därigenom 

försöker komma till en acceptans hos motparten i hur fortsättningen ska gå till. 

Vidare så upplever S att hennes uppgift är försäkra sig om den tredje personens 

(barnet/barnens) välbefinnande, S upplever detta som utredningens mål. 

 

Ett idealiskt avslut på en förhandling 

(På författarna ställd fråga om allting annat lika hur S vet om hon har uppnått en lyckad 

förhandling.) S besvarar här frågan med att om S upplever att parterna är överens över 

varför S myndighet gör den här utredningen, får motparten till att bli delaktig, att 

motparten kan se att de inblandade parterna gör detta för den tredje partens 

välbefinnande, så upplever S att förhandlingen är lyckad.  

Parterna behöver inte tycka likadant men de ska ha samma mål, att fokusera på den 

tredje partens bästa, är även de pusselbitar som gör situationen lyckad menar S. 

 

Inge exakt formel på hur man når en lyckad förhandling 

Författarna noterar här att S upplever att det finns olika förhandlingssätt mellan S 

(framgångsrikt presterande) kollegor, där en del är väldigt skarpa i sin kritik av 

motparten över vad som de har åstadkommit hittills i förhandlingssituationen, medan 

andra är betydligt mjukare.  

 

Det näst bästa alternativet 

Även om S upplever att hon inte når ända fram i en utredning så upplever S det som 

viktigt att ändå motparten �vaknar till och reflekterar� över situationen och detta tolkas 

av författarna som att S upplever detta som hennes näst bästa alternativ till att nå det 

uppsatta målet. 
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Situerad struktur av respondenten Hans Corell 
 
S gör en distinkt skillnad mellan att förhandla för en stat eller om det gäller att 

förhandla för en internationell organisation. Representerar S sin stat så utgår 

instruktioner från regeringen, och i bilaterala frågor engageras även oppositionen för att 

inga sprickor i statens ståndpunkt ska kunna användas av den andra statens företrädare.  

 

S upplever sig inte ha förhandlat för sin stat i någon krissituation men framhåller en 

viktig gränsdragningsförhandling med främmande stat som mycket betydelsefull och 

viktig i sammanhanget (Sveriges förhandlingar med dåvarande Sovjetunionen angående 

gränsdragningen i Östersjön). 

(Vid förhandlingen fanns det en principöverenskommelse över hur gränsen skulle ritas 

in och förhandlingen gällde hur den exakta gränsen skulle dras mellan de två staterna). 

S som drev förhandlingarna upplever dem som mycket känsliga och av framförallt stor 

ekonomisk betydelse för de båda staternas intressen. (Inför dessa förhandlingar hade S 

sammankallat en mängd olika experter som detaljstuderade det aktuella området).  

 

Betydelsen för S att få en fullständig bild över vilken situation han var satt att förhandla 

i framgår tydligt och upplevs som extremt nödvändig i en förhandlingssituation. S 

framhäver även vikten av att kunna förhandla utifrån klara och tydliga instruktioner 

ifrån sin uppdragsgivare. Vikten av att uppvisa en politiskt enad front, speciellt för en 

liten stat, mot den andra staten, upplever S som en oerhörd styrka i sin 

förhandlingssituation. (Praxis för Sverige i dessa sammanhang är att ärendet dras i 

utrikesnämnden där Kungen sitter med som ordförande och representanter från 

riksdagens partier finns närvarande med ett undantag för Vänsterpartiet). 

 

I de fallen där S har representerat en internationell organisation (chefsförhandlare för 

Förenta Nationerna i internationella rättsliga sammanhang) upplever S situationen som 

annorlunda jämfört med bilaterala förhandlingar. Som förhandlare för den 

internationella organisationen upplever sig inte S förfoga över hela förhandlingsbilden. 

Att S inte upplever sig besitta en fullständigt klar bild över situationen upplevs av S 

som en svaghet i den roll han är satt till att utföra. En organisation som den beskrivna 

består av medlemsstater som alla tycker sig besitta rätten att föra fram just sin stats 

intressen i den uppkomna situationen, vilket S upplever försvårar möjligheten att göra 
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en bra insats vid förhandlingen. S upplever även i dessa situationer att det kan ha 

förekommit underliggande förhandlingar medlemsstater sinsemellan som inte har 

kommit till S fulla kännedom. Sådana underliggande faktorer har därmed bidragit till 

den upplevelse av den mindre heltäckande bild som S tycker sig uppleva till skillnad 

mot den jämförande bilaterala situationen som tidigare beskrevs. 

  

(Med denna introduktion där S två olika förhandlingssituationer och vad dessa innebär 

för S möjligheter att spela sin roll som förhandlare så övergår samtalet till att behandla 

tre olika förhandlingssituationer för den internationella organisationen (Förenta 

Nationerna) som kan relateras till en kris. De tre situationerna är förhandlingar med 

Kambodja om en internationell brottsmålsdomstol -91 (pågår fortfarande), personliga 

förhandlingar med Saddam Hussein inom ramen för olja mot mat programmet -98 och 

förhandlingarna kring Lockerbie misstänkta libyer som skulle ställas inför rätta inför en 

skotsk domstol.). 

 

Förhandlingar med Kambodja 

I förhandlingarna med följande stat (Kambodja) så upplever S de kommande 

förhandlingarna som de mest komplicerade som han har deltagit i. S vill i dessa 

förhandlingar och hur han upplever dem, sätta citationstecken kring begreppet �lyckad 

förhandling�. 

 

(Bakgrunden till förhandlingarna är en begäran om hjälp av FN, från den dåvarande 

vice statsministern i Kambodja i juni 1997. Ärendet gällde upprättandet av en 

internationell brottsmålsdomstol för att i denna domstol döma de röda khmerernas 

ledare för brott begångna under åren -75 till -79, då 1,7 miljoner (20 %) av 

befolkningen avrättades. Förhandlingar med FN hade pågått sedan -91 i fallet men en 

politisk förändring (-95) inom Kambodja hade nu förändrat situationen och ett nytt 

koncept från kambodjanerna hade nu framlagts och som de ville få FN:s godkännande 

över. Det nu omtvistade förslaget var en nationell domstol med internationella domare 

och att få denna domstol sanktionerad av FN. Från FN:s sida fanns det redan från 

förhandlingarna från -91 ett önskemål om en internationell domstol. Men i den nya 

förhandlingssituationen blev S roll i dessa förhandlingar att få till en så pass hög 

standard för den nationella domstolen, så att FN verkligen kunde ställa sig bakom och 
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kunna gå i god för att rättegångar utfärdade i denna domstol har följt internationell 

praxis inom området). 

 

Vid dessa samtal med kambodjanerna upplevde S våldsamma diskussioner i ämnet som 

han inte kan säga sig ha upplevt tidigare. (S jämför här med liknande situationer där han 

har förhandlat på uppdrag av FN, Jugoslavien tribunalen, Rwanda tribunalen, och 

sedermera också förhandlat i Sierra Leone domstolen och varit ansvarig för Rom 

konferensen som behandlade den internationella brottmålsdomstolen). S upplevde i de 

här samtalen att han inte kunde råda sin chef (FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi 

Annan) att godtaga ett avtal som om det gick igenom skulle få FN:s erkännande 

samtidigt som det inte kunde sägas vara en opartisk domstol som följde internationell 

praxis. 

 

(Vad förhandlingarna strandade på var i huvudsak domstolens sammansättning, där 

FN:s krav för godkännande var att en majoritet av domarna skulle vara icke 

kambodjaner, vilket motsatta sidan var ovilliga till. Under förhandlingarnas gång hade 

en kompromisslösning förhandlats fram. Kompromissen som var utarbetade av 

amerikaner gick ut på att använda sig av en så kallad �super majority�. Detta förslag 

skulle innebära att med en sammansättning av fem domare, varav två var kambodjaner, 

skulle det krävas fyra röster mot en för att kunna fatta ett beslut i en dom). 

 

S upplever den framförslagna idén om en �super majority� som ett mycket 

kontroversiellt förslag och att det stred mot hans tidigare erfarenheter över hur en 

domstol ska kunna fatta effektiva och korrekta domslut. (Corell har under åren -62 till -

72 varit verksam som domare i svensk domstol). Förslaget fick även S att inse att 

förhandlingar hade pågått �vid sidan om�, vilket S upplevde som negativt för FN och 

därmed även för sin egen roll, över att hans uppdragsgivare inte kunde visa upp en enad 

front i sak.  

 

S upplever här att han befinner sig under påtryckningar från amerikanerna i frågan 

samtidigt som han är tillsatt för att förhandla i egenskap av att bevaka den 

internationella organisationens intressen (FN). Situationen upplevde S som fastlåst, 

utdragen och författade därför en skrivelse till statens dåvarande vice premiärminister 

(Kambodjas dåvarande vice premiärminister) där kontentan var att om inga framsteg tas 
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i frågan så kommer förhandlingarna att avbrytas från FN:s sida. Det svar som kom på S 

skrivelse, upplevdes av S och av organisationens sekretariat som att motparten (FN) bar 

skuld till den uppkomna situationen. Detta att lämna över skuldfrågan till motparten 

upplever S som en ibland förekommande förhandlingstaktik och en för hans 

organisation extra känslig fråga. (S menar här att en stat i en liknande situation kan 

uppfattas som beslutsam och värna om sina egna medborgares bästa utfall och få detta 

presenterat för omvärlden och dess invånare av deras premiärminister, utrikesminister 

etc. I FN:s fall finns inte denna möjlighet utan skulden hamnar på organisationen som 

helhet och tjänstemännen i synnerhet, och kan uppfattas som en byråkratisk 

organisation utan kraft att komma fram till en lösning.  

 

(S motdrag i den uppkomna situationen blev att föra anteckningar över när 

ankommande och avgående korrespondens genomfördes av respektive part). S upplevde 

i detta sammanhang en anekdot, där ett ankommande brev inkom dagen före julafton 

och S uppfattade genast situationen som en medveten handling från motparten då 

motparten sände brevet vid en oläglig tidpunkt i syfte att senare kunna hävda att FN 

hade haft tillräckligt lång tid på sig i förhandlingarna. (Corell besvarade dock brevet 

och avgångsdatum var daterat till tredje dag jul). 

 

Under de år som S var i pågående förhandlingar med sin motpart (Kambodjas vice 

premiärminister), upplevde han ändå sin personliga relation med sin motpart som 

mycket goda och poängterar här att även om förhandlingarna är hårda så är det viktigt 

att man kan skilja på sak och person.  

(Under ett antal år skedde förhandlingarna delvis genom att bud och motbud 

presenterades via korrespondens). Den utdragna processen som S inte upplevde 

framskred till några närmanden i frågan, utan snarare var en taktik från motpartens sida 

för att nöta ut- och spela på FN:s rykte som förhandlingspartner, resulterade till slut 

efter djupa överläggningar med S chef, (Kofi Annan, dåvarande generalsekreterare för 

FN) att organisationen skulle dra sig ur förhandlingarna. (Vid en presskonferens den 8 

februari 2002 meddelade FN att de hade avbrutit sina förhandlingar med Kambodja). S 

upplever här situationen som sådan att han och organisationen hade tappat förtroendet 

för processen och inte längre kunde ta ansvar för att några lösningar fanns inom 

förhandlingsområdet.  
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S upplever att det fattade beslutet väckte en enorm reaktion (i generalförsamlingen), en 

del medlemmar hörde av sig och menade att de kanske inte hade stöttat (sekretariatet) 

tillräckligt. Men S upplevde samtidigt en oerhörd kritik från främst två stater (USA, UK 

som av egenintressen ville få in en kompromiss och hade följaktligen bedrivit 

förhandlingar vid sidan av). S uppger i sitt svar till denna kritik att han inte upplever att 

FN kan kompromissa om sin integritet och trovärdighet, om organisationen ska vara en 

representant för alla medlemsländer som den faktisk är satt till att vara. (De följande 

månaderna utbröt en hektisk debatt i generalförsamlingen, främst mellan ett par 

tongivande medlemsstater, där man i december 2002 beordrade generalsekreteraren att 

återuppta förhandlingarna. I dessa diskussioner var även chefsförhandlarens roll uppe 

för ifrågasättande, men detta skedde inte). S uppfattade det fortsatta förtroendet i att 

fortsätta som förhandlingschef, som ett medvetet ställningstagande från hans chefs sida 

(Kofi Annan, generalsekreterare, FN) för att visa på integritet och förtroende i frågan 

och att organisationen inte var påverkbar av enskilda medlemsstater.   

 

(Som en jämförelse till de låsta positionerna som utspelades med kambodjanerna tar 

Corell upp de parallella förhandlingarna som pågick med Sierra Leone över hur deras 

liknande situation med brott mot de mänskliga rättigheterna som hade begåtts där under 

ett tidigare styre). 

 

Ett kort exempel från Sierra Leone 

I ett annat exempel som S upplever som ett betydligt mer framgångsrikt 

framförhandlande av en internationell brottsmålsdomstol, var den som förhandlades 

med Sierra Leone. I den här förhandlingen upplever S att det inte fanns några tvister om 

vartåt man ville komma i sakfrågan, utan här gällde det från bådas sida att 

sammansättningen skulle vara en majoritet av internationella domare och saken som 

skulle lösas var mer av en juridisk/teknisk karaktär. (Den här förhandlingen var löst 

under ett och ett halvt års tid och ett avtal slöts mellan parterna i Freetown den 16 

januari 2002).  

 

S framhåller här vikten av att om viljan finns på den förhandlande statens sida, så går 

det mycket snabbt att få fram en lösning som FN kan ställa sig bakom. S förtydligar 

detta ytterligare genom sin upplevelse av att om parterna kan komma överens och se i 

samma riktning, desto större uppfattar S utsikterna till att komma fram till en lösning. S 
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ser ändå en parallell i de två förhandlingarna och den var att i båda fallen så var 

samarbetet delegationerna emellan, mycket gott. Det är mer instruktionerna bakom de 

förhandlande delegationerna som S upplever kan göra en lösning svår att nå, då målen 

eller positionerna av andra skäl upplevs som alltför långtifrån varandra för att en 

lösning ska vara i sikte. S upplever förhandlarnas roller som sådana att de är satta till att 

hitta ett kommunikationssätt där de kan umgås och spegla sina respektive instruktioner 

inför sin motpart. En instruktion kan inte täcka in alla detaljer utan S menar att en 

förhandling går ut på att hitta enskilda element hos de båda förslagen som inte strider 

mot någons övergripande instruktion och jobba vidare med dessa element tills ett avtal 

kan undertecknas. Att skapa en god stämning mellan förhandlingscheferna upplever S 

som en generell sak i en förhandling. Att man kan prata om gemensamma intressen och 

kunna umgås även utanför förhandlingslokalen upplever S som en stor fördel för att 

lätta upp den mer allvarsamma och i många avseenden spända miljö som annars kan 

lägga sig över de båda delegationerna i en förhandling. S tar än en gång upp betydelsen 

av att kunna skilja på sak och person i en förhandling. 

 

Tillbaka till exemplet Kambodja 

I den återupptagna förhandlingen med kambodjanerna upplever S sig som bakbunden 

genom att i resolutioner framföra att vissa detaljer i avtalet skulle uppfyllas. (Corell 

syftar här till resolutioner som han tidigare hade avböjt på grund av att de inte skulle 

framställa FN i frågan som trovärdig och att den kambodjanska domstolen inte ur ett 

internationellt perspektiv hade kunnat framstå som opartisk i sina domslut). S upplever 

här att ( FN:s generalförsamling) lade sig platt i frågan och bland annat gav stöd åt 

införandet av �super majority� (tre internationella domare samt en nationell skulle 

krävas vid en sammansättning av totalt fem domare för att uppnå majoritet i ett domslut 

(USA:s förslag till en lösning)). Ett annat förslag som S upplevde som icke försvarbart 

ur FN:s synpunkt, var antalet nivåer i domstolsförhandlingarna, det skulle i det 

kambodjanska fallet (som var en nationell domstol fast med en majoritet av 

internationella domare) röra sig om tre instanser. (Nationellt så är det praxis med tre 

instanser - tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen för att ta ett svenskt exempel. 

Internationellt så är praxisen två instanser, vilket framgår av artikel 15 i den stora 

konventionen om mänskliga rättigheter. Som ett exempel tar här Corell upp fallen efter 

andra världskriget, där de åtalade först bedömdes som skyldiga varefter de genast 
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avrättades (vid fällande dom som resulterade i dödsstraff) utan att deras sak kunde 

omprövas i en högre instans).  

 

S som hade haft förslaget om två instanser enlig internationella regler i sitt 

avtalsförslag, upplevde att trovärdigheten över att rättsprocessen skulle kunna verkställa 

en fällande dom mot de skyldiga var så utdragen att personerna som var i fråga skulle 

hinna uppnå en naturlig död innan en fällande dom hade kunnat genomföras om det 

skulle finnas tre nivåer i rättssystemet. (De misstänkta var under 70-talet då brotten 

hade begåtts i femtioårsåldern, och nu mer än tjugofem år senare var utsikterna för en 

naturlig död mer sannolik än en fällande dom bedömde Corell). Bland annat frågan om 

antal nivåer samt de resolutionstillägg (mandat att förhandla) som fanns, upplevde S 

skulle skada sin organisations trovärdighet som en opartisk organisation (styrd av att 

förvalta alla sina medlemsstaters intressen). 

 

(Corell lyckas i de avslutande förhandlingarna avtala bort den tredje instansen i 

rättsprocessen, internationella regler skulle alltså få gälla, super majority var en av 

resolutionerna och blev kvar i det slutliga avtalet. Att super majority var kvar i avtalet 

medförde att Corell var tvungen till att finna en lösning som kunde godtagas ur FN:s 

synvinkel. Så här uppfann Corell begreppet �pre trial chamber�. Detta begrepps syfte 

var att om en fällande dom inte kunde komma till stånd på grund av domstolens 

sammansättning, så skulle i alla fall den utländska åklagaren kunna föra fram sin 

framställan mot de anklagade och världens medier skulle kunna komma åt innehållet 

och ge det ett offentligt ljus). 

 

I det beskrivna exemplet upplever S också en annan viktig del i en förhandling och det 

är att man tar till sig alla intressenternas åsikter som rör sakfrågan. Detta att ta till sig 

även utomståendes syn på en förhandlande fråga, upplever S som en viktig del i att sätta 

sig in i hela den bild som tvisten kan ge upphov till. (I det kambodjanska fallet 

framkom det att i deras kultur var sanningen viktigare än att de skyldiga fick en 

verkställande dom). S upplever här att han lyckades tillgodose de drabbade anhörigas 

krav på att sanningen skulle kunna komma fram (genom sitt förslag, �pre trial 

chamber�) även om en fällande dom skulle kunna hindras av den nationella 

brottsmålsdomstolens sammansättning. 
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(I januari 2003 då de avslutande förhandlingarna drog igång, kom Kambodjas vice 

premiärminister för första gången till New York och det var även första gången som 

Corell inte behövde resa till Kambodja för att förhandla. Ett avslut som kunde 

godkännas i FN:s generalförsamling framlades den 6 juni 2003 i Kambodjas huvudstad 

Phom Phen mellan Corell och Kambodjas vice premiärminister). 

 

S ställer sig här frågan om han nu upplevde det här som en lyckad eller en förlorad 

förhandlingssituation. Upplevelsen är kanske inte helt lyckad menar S men bedömer 

ändå situationen som sådan att han lyckades höja nivån på den nationella 

brottsmålsdomstolen i de avslutande förhandlingarna så att FN:s trovärdighet på så vis 

kunde räddas. S upplever det som att de från generalsekreterarens sida har vunnit 

förhandlingen (Corell syftar här till att han rekommenderade generalsekreteraren till att 

avbryta förhandlingen, vilket också gjordes). Att sedan slutresultatet (vilket påverkar 

den totala upplevelsen) som S upplever det är ett sämre alternativ för FN som 

organisation, och något som generalförsamlingen får ta ansvar för. S avslutar detta 

exempel med att påvisa vikten av att i dessa sammanhang föra in avvikande åsikter i de 

rapporter som sammanställs i efterhand över den avslutade förhandlingen. (Samt varför 

S upplevde dessa förhandlingar som de kanske mest komplicerade som han hade varit 

med i). S upplevde svårigheten i att det var så många aktörer som ville få just sina 

intressen genomdrivna i sakfrågan som den avgörande faktorn till denna upplevelse.  

 

Förhandlingar med Irak 

(Följande exempel har sitt ursprung i de ekonomiska sanktioner mot regimen i Irak som 

föregick de krig som sedan följde. Sanktionerna drabbade civilbefolkningen i Irak hårt 

och FN:s säkerhetsråd kunde inte längre stå bakom ett beslut som resulterade i en ökad 

barnadödlighet, svält, sjukdomar och andra umbäranden som går i strid mot de av FN 

stadgade mänskliga rättigheterna. Därför hade det drivits förhandlingar med irakierna 

under tidigt 90-tal om att byta olja (som var förlagt med en handelsblockad) mot mat 

och mediciner till den nödlidande irakiska befolkningen, dock utan att egentligen 

komma fram till en lösning. Under 1995 kom äntligen ett genombrott efter politiska 

påtryckningar i säkerhetsrådet och en mer inställsam hållning från regimen i Irak, som 

gjorde det möjligt att återuppta förhandlingarna där olja skulle få säljas under kontroll 

och bytas mot kontrollerade matleveranser. I januari 1996 blev Corell kontaktad av 

dåvarande generalsekreteraren för FN Botros Botros Gali, att nu var det dags för Mr. 
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Corell att starta upp förhandlingarna kring det memorandum som skulle administrera 

verkställandet av resolution 986, �olja för mat programmet�).   

 

S upplever dessa förhandlingar som mycket intensiva (och det visade sig skulle bli tre 

stycken förhandlingsrundor med över 50 sessioner med den irakiska delegationen innan 

ett avtal kunde skrivas under). (S motpart den irakiska chefsförhandlare, var Iraks 

ambassadör i Paris, som tidigare även hade varit sitt lands FN ambassadör några år 

tidigare). Valet av den irakiska motparten fångade S uppmärksamhet, då ett naturligare 

val från irakiernas sida kanske hade varit att utse rättschefen i Bagdad som deras 

förhandlingschef. Detta på grund av att S sedan tidigare hade en god kännedom och 

bekantskap med denna person, vilket var allmänt känt och S upplevde att detta val hade 

varit mer logiskt om man ville nå en snabb lösning i frågan. Förhandlingarna upplever S 

som mycket besvärliga, då de hade att göra med en regim som bröt mot gängse 

internationella normer i allt från att sälja olja, hur upphandlingen av mat skulle ske och 

till och med i hur kreditbrev skulle hanteras. (All hantering av dessa frågor skulle ske i 

en utomstående regim för att säkerställa kontrollen av att försäljningen av olja verkligen 

gick till förnödenheter till civilbefolkningen).  

 

S upplevelse av olika förhandlingsaspekter  
 

Delegationens sammansättning 

S kommer nu till den oerhörda betydelsen över delegationens sammansättning i form av 

olika experter som krävs. Dels för att förhandlingschefen ska få en så god bild av 

helheten som möjligt, men givetvis även för att kunna hantera alla de frågor som finns i 

stora och komplexa förhandlingar som denna. Utan dessa experter och inhämtandet av 

externt viktig information upplever S att man är chanslös i att bedriva framgångsrika 

förhandlingar. S menar vidare att det är oerhört viktigt att man lyssnar och tar till sig 

den hjälp och information som hela förhandlingssituationen kräver. S fattar själv de 

avgörande besluten men upplever det som mycket betydelsefullt och en styrka i att veta 

på vilka grunder och till vilka konsekvenser dessa beslut fattas utifrån, för att kunna 

göra en så bra förhandling som möjligt. S ser sin delegation som ett team, där allas 

kunskap tas till vara för att kunna fatta de rätta besluten. S upplever det oerhört viktigt 

att sammansättningen av teamet täcker in alla de tänkbara områden runt en förhandling 
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som situationen kräver för att han ska kunna förhandla på bästa sätt. En annan sak som 

S poängterar är att sätta sig in i motpartens delegation. Varifrån kommer delegationen? 

Från vilket land och hur ser det ut där? S är medveten om att i dessa förhandlingar, med 

en totalitär regim, så är det inte säkert att hans motpart är den som har den direkta 

förbindelsen med sitt lands styrelseskick. Vanligare i dessa situationer upplever S det är 

att det finns kontroll och åter kontroll, och att det finns åtminstone en runt 

förhandlingsbordet som har denna funktion hos motparten. 

 

(I samtalen runt en delegations sammansättning och hur förhållandena kan se ut på den 

andra sidan, och i det här fallet en regim som man kan ha svårt att sympatisera med, 

kommer Corell in på den professionalism som ändå måste finnas med i en förhandling). 

 

S uttrycker sig så, att man får aldrig någonsin låta schavottera sin motpart i 

förhandlingen. Ej heller får man tro sig vara för mer än sin motpart, utan hela tiden 

uppträda med värdighet och respekt för motsidans situation att förhandla under. S är här 

tillbaka till betydelsen av att skilja på sak och person och menar att om man vill 

korrigera en totalitär stat, så är det upp till i detta fall (säkerhetsrådet) att fatta de 

besluten. I en förhandling upplever S att man måste bli sams, samarbetet måste fungera, 

för att kunna nå en lösning i problemet. Ibland (Corell syftar tillbaka till Kambodja 

exemplet) upplever S inte att man kan nå en lösning, och att det då är viktigt att man 

positionerar sig så att man i efterhand kan säga att så här var det. Sen menar S att det är 

upp till historieböckerna att förklara, vem av parterna det var som �förlorade ansiktet� 

eller ej. 

 

S upplever att i komplexa förhandlingar som dessa så betar han av bit för bit med sin 

motpart, inom varje delområde av förhandlingen och menar att detta är en väl inarbetad 

metod/teknik som han tillämpar sig av. S använder sig även av metoden att i känsliga 

frågor kunna ta motsidans chefsförhandlare åt sida, för att (och speciellt i detta fall med 

åtminstone en �kontrollfunktionär� med i motsidans delegation) kunna diskutera frågan 

utan press från respektive delegations ögon och öron. 

 

(Även i dessa förhandlingar så fanns det medlemsstater (USA, UK) med ett större 

intresse än övriga i frågan och ville få med så mycket av sina villkor som möjligt i 



 

 116

förhandlingarna. Vilket medförde att representanter från dessa stater uppvaktade Corell 

för att föra fram sina synpunkter i ämnet). 

 

S upplever det som viktigt att lyssna på alla synpunkter, men är ytterst noga med att 

behålla sin integritet. Detta upplever S som absolut nödvändigt för att han ska kunna 

behålla sitt förtroende som förhandlingsledare. Men upplever sig också som staternas 

tjänare via sin organisation och att det därför gäller att lyssna och ta till sig allas åsikter, 

men sedan fatta sina egna beslut eller föra dessa vidare till sin chef (FN:s 

generalsekreterare). S är medveten om att lyckas han inte med dessa förhandlingar (att 

memorandumet för �olja mot mat� programmet godtogs av säkerhetsrådet) så var 

förhandlingarna misslyckade.   

 

Hur förtroendet kan rubbas 

(Mitt i de avgörande förhandlingarna med irakierna, där nästan alla bestämmelser var 

färdiga för ett utkast, uppdagar Corell att amerikanerna har hans text). S reagerar på 

detta med ett stort mått av upprördhet, likaså upplever han sin motparts reaktion på ett 

liknande sätt, när S var tvungen att presentera förhållandet för sin motpart över vad som 

hade inträffat. S upplevde att ingen i de båda delegationerna kunde vara källan till de 

strängt sekretessbelagda uppgifterna. S hade misstankar åt ett håll men vägrade tro att 

det var sant (det visade sig senare i den då avträdde generalsekreterarens memoarer att 

det var han som hade läckt det känsliga materialet vidare till amerikanerna). Det som 

inte fick hända, att materialet kom ut, så upplevde S situationen som sådan att alla 

(övriga medlemsstater) som hade intressen i förhandlingen skulle känna sin rätt att 

lägga sig i förhandlingsprocessen. Om detta inträffade, upplevde S att förhandlingarna 

skulle gå om intet. 

 

(Amerikanerna som i detta läge hade materialet i sin hand, uppvaktade S med 

ytterligare synpunkter om dess innehåll och de tillägg som de begärde måste finnas 

med). 
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Vikten av ett återskapat förtroendet 

S upplever den uppkomna situationen som ytterst besvärande runt förhandlingsbordet, 

samtidigt känner sig S sviken av sin chef (generalsekreteraren) och vill helst inte tro att 

det är sant varifrån läckan har kommit. (S som precis har presenterat den uppkomna 

situationen för sin motpart, tar denne åt sidan för enskilda överläggningar.) Genom att S 

förklarar för sin motpart att det finns en till i rummet som är än mer upprörd över 

situationen (S syftar på sig själv) försöker han återfå förtroende hos motparten. I 

samtalen med sin motpart påtalar S vikten av att inte låta saken anta en personlig 

konsekvens parterna emellan. S upplevde att det var nu som deras diplomatiska 

förmåga ställdes på sin spets, att snabbt få kontroll över situationen och återgå till 

lösningen av sakfrågan. S väljer att som nästa åtgärd flytta fokus tillbaka till sakfrågan 

genom att föreslå att de gemensamt tar en titt på de förslag till ändringar som hade lagts 

fram. (De tillägg till förhandlingarna som amerikanerna hade begärt, visade sig vid en 

granskning vara skrivna av en mindre van avtalsskrivare. Det mesta av innehållet 

uppfattades som bagateller som relativt snabbt kunde lösas på ett smidigt sätt). På grund 

av de något undermåliga tilläggen, så upplever S att de kunde förena sig (S och sin 

motpart) i den smått komiska situationen och därmed även stå varandra 

förtroendemässigt närmare. S upplevde att båda parter återinträdde i förhandlingarna 

stärkta av den tragikomiska incidenten och att de kunde lösa de kvarstående problemen 

i ett ökat samförstånd. 

 

(Ett framförhandlat avtal presenteras för generalsekreteraren i New York maj -95 för ett 

godkännande). S upplever det som rena euforin, den 20 maj -95, när avtalet skrevs 

under och en mycket stor framgång för sin organisation (Förenta Nationerna). (S 

påpekar här även att när programmet satte igång så uppdagades det oegentligheter som 

sätter själva historien och avtalet i en annan dager. Tre FN-tjänstemän blev bland annat 

misstänkta för mutbrott). S upplever detta som mycket olämpligt och negativt för 

organisationens trovärdighet, men framhåller att detta inte ska sättas i samband med de 

lyckade förhandlingar som tidigare hade åstadkommits.   

 

S sammanfattar sina upplevelser kring förhandlingarna med att poängtera att 

förhandlingsklimatet måste vara sådant att det även kan klara av en kris som den 

beskrivna (att materialet läckte ut via FN:s generalsekreterare). Vikten av delegationens 

sammansättning (med nödvändig expertis som är kunnig inom det adekvata 
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förhandlingsområdet) upplever S som en ren nödvändighet, för att resultatet ska kunna 

bli så bra som möjligt. Detta att kunna rådfråga och byta idéer med sakkunniga inom 

delegationen, sätter S stor tilltro och tillit till i sina förhandlingar. 

 

De viktiga förberedelserna 

S upplever det att sätta sig in i hela situationens omfattning inför en förhandling, som en 

mycket viktig del i förberedelserna. Att känna sin motpart, varför denne kan tänkas 

reagera på ett visst sätt, kulturella skillnader och/eller behov, känna till de lokala 

uppträdande koder som finns, är bland annat saker som S upplever som viktiga för att 

inte skicka ut fel signaler till sin motpart. (S berättar här att han inför Irak 

förhandlingarna hade haft långa samtal med en irakisk-kurdisk FN tjänsteman, för att 

komma till insikt med de olika kulturella skillnader som fanns såväl inom landet som 

också de i relation till kulturen i västvärlden). 

 

Att behålla sin integritet 

S upplever det som en balansgång mellan att skapa en så bra relation med sin motpart 

som möjligt och att denna relation inte får bli så personlig att den egna integriteten 

påverkas. Detta att ens motpart är överdrivet inställsam, upplever S som en risk och en 

förhandlingsteknik. S upplever situationen som att motparten i ett senare skede i 

förhandlingen hastigt kan byta förhandlingsstil, för att på detta sätt skaka om S och få 

denne ur balans i ett känsligt läge. Att inte heller röja sin position, att se till så att en 

marginal till det önskade resultatet finns och att inte ge upp denna marginal för 

lättvindigt, är saker som S betonar i sammanhanget. Att använda sig av psykologi i 

förhandlingar upplever S som ett viktigt hjälpmedel till framgång.  

 

Att skapa förtroende och nå ett resultat 

S upplever sin roll av internationell förhandlare som att verka men inte synas och 

förklarar detta med att det alltid sparas små detaljer i ett avtal som regeringschefer eller 

regeringsrepresentanter ska komma överens om inför allmänheten. Detta förfarande 

upplever S som oerhört viktigt för det politiska förtroende och den legitimitet som 

måste skapas i respektive land. S upplever vidare sin roll, som representant för en part, 

och att det är parterna i sig som utåt ska ta åt sig äran till det framförhandlade resultatet. 

Att inte synas upplever S som en bra egenskap som inger förtroende och kännetecknar 

en bra förhandlare. Att medverka till att hitta lösningar, vara konstruktiv och kunna nå 
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fram till ett resultat, upplever S som det viktigaste och det som ger störst personlig 

tillfredställelse med en förhandling. 

 

Att vara trygg i sin yrkesroll 

S upplever att han kanske inte alltid gillas av sina motparter, men upplever att genom 

att vara principfast ändå kunna åtnjuta motpartens motvilliga respekt. På de nivåer som 

S har förhandlat upplever han att det kan blåsa lite snålt emellanåt, men han hämtar sin 

trygghet i erfarenheter som S har fått genom en lång yrkeskarriär (S syftar här på sin 

tidigare domarkarriär i Sverige). S kan uppleva en oro över att ha missat någon detalj 

eller begått ett fel i en förhandling som kan få konsekvenser för hans uppdragsgivare 

eller mot en tredje part (Förenta Nationerna). S bedömer ändå sin situation som sådan 

att han i det stora hela inte har varit orolig, utan trots vissa påtryckningar, har lyssnat, 

tagit till sig informationen, men sedan alltid fattat ett neutralt beslut i enlighet med 

mandat från sin uppdragsgivare (Förenta Nationerna). När saker drivs till en spets, så 

upplever S att det bara är ens egna integritet som man kan lita på, och denna upplevs 

komma från den egna självrespekten mot sig själv. Det händer ibland att S får mindre 

genomtänkta förslag från yngre kollegor, om då S skulle göra sig rolig på sin kollegas 

förslag, upplever S detta som mycket olämpligt och rent förkastligt för vidare 

informationsutbyte kollegor emellan. Vikten av att skapa en laganda där olika idéer kan 

testas mot varandra, upplever S som en stor tillgång. 

 

Förhandling är till stor del psykologi 

(S presenterar här ett exempel där parterna har nått fram till en överenskommelse i ett 

par frågor men har svårare för att hitta en gemensam lösning på de resterande. Frågorna 

som behandlas uppfattas av parterna är i båda lägren som av en mer orubblig 

ståndpunktskaraktär och svåra att ge efter i). 

S upplever situationen som sådan att här gäller det att hitta något element som kan 

uppfattas som mer viktigt för den ena parten, men inte nämnvärt påverkar den andra 

sidans ståndpunkter. Om detta element hittas av S och att detta element inte har lika stor 

påverkan på S sida, upplever han det som psykologiskt riktigt att låta motparten 

presentera detta förslag som sitt egna inför sin delegation. (S har i detta fall diskuterat i 

enskilda samtal med sin motparts chefsförhandlare). S upplever detta tillvägagångssätt 

som ett sätt att lyfta fram små element i en förhandling och göra de mer betydelsefulla 

och på detta sätt lösa upp fastlåsta positioner och föra förhandlingen framåt. S upplever 
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att om tillvägagångssättet fungerar, genererar det såväl en positiv- som en psykologisk 

effekt. S upplever dessa effekter såsom att parterna tycker sig kunna se en lösning inom 

räckhåll och att detta genererar ytterligare en effekt, som är att samtliga vill vara med i 

en lyckad förhandling. Den här sista effekten upplever S påskyndar förhandlingen till 

att gå i mål med en uppgörelse som båda parterna känner sig nöjda med. Det finns dock 

en nackdel med denna teknik och den upplever S som sådan att man själv kan luras in i 

en situation där man i euforin över att snart gå i mål, försakar en egen viktig ståndpunkt, 

då man gör en eftergift i en sakfråga som man tidigare inte var beredd att släppa. 

 

Att fatta rätt beslut i rätt tid 

(S berättar i ett exempel som utspelar sig under hans tid som förhandlare i Europeiska 

säkerhetskommittén, ESK. Förhandlingarna som hölls på en konferensanläggning i 

Genève, drog ut på tiden och anläggningschefen behövde få ett besked på grund av 

platsbrist, om en förlängning av bokningen skulle behöva göras. Denna förfrågning 

ställdes till S vid en gemensam frukost med alla delegaterna närvarande). I detta läge 

upplevde S situationen som att fattade han ett felaktigt beslut här, så skulle luften gå ur 

hela förhandlingsrundan och en lösning skulle inte kunna uppnås inom en överskådlig 

framtid. (S svarar anläggningschefen att någon ny bokning inte skulle behövas göras 

utan det här kommer att lösa sig under den tid som vi har till vårt förfogande). S 

upplevde att han hade allas blickar på sig och att hans svar påverkade delegaterna till att 

få nya krafter till att påskynda förhandlingarna och nå fram till en lösning (vilket även 

skedde på utsatt tid). 

 

Hur S upplever en lyckad förhandling 

En lyckad förhandling upplevs av S som sådan att det är en stor eufori när den är över 

och spänningen som råder under en förhandling släpper. Denna känsla fås då han 

upplever situationen som att man lever med den väldigt intensivt. Även hur 

reaktionerna från omvärlden kommer att reagerar på det framförhandlade resultatet, 

påverkar S upplevelse om det blev lyckat eller ej. S upplever en tillfredställelse i att få 

vara med om att lösa en tvist, för att sedan genast kasta sig över nästa fall i agendan. Att 

hela tiden titta framåt mot nästa fråga som ska lösas, upplever S som en positiv 

drivkraft som han finner stimulerande.  
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Milstolpar som S vill ha med sig in i en förhandling 

S upplever för det första, att han kan sätta sig in i situationen ordentligt, och för det 

andra, att han kan förklara situationen för dem som är satta till att fatta besluten (S 

förhandlar oftast på uppdrag av någon). Att S har ett klart och tydligt 

förhandlingsmandat, upplever S som A och O i en förhandling. Fast detta mandat får 

inte vara så hårt reglerat så att S inte upplever att han har ett förhandlingsutrymme. 

Nästa sak som S upplever som viktigt är att han kan sätta sig in i sin motparts situation, 

och lära sig vem som han har på andra sidan om förhandlingsbordet. Detta med att lära 

känna sin motpart, upplever S som viktigt då det annars är lätt att missförstå betydelsen 

för motpartens ståndpunkter eller i en viss sakfråga. Nästa viktiga punkt som S upplever 

är att han har tillgång till rätt sakkunskap och kan sätta samman sin delegation med rätt 

sorts kompetens som berör förhandlingsområdet. Rapporteringen tillbaka till sin 

uppdragsgivare upplever S som mycket viktigt och även möjligheten att få tillfälle att 

diskutera med densamma upplevs som viktigt. S vill även uppleva att han har sin 

uppdragsgivares stöd och uppbackning i att driva förhandlingen. I vissa sammanhang 

upplever s det även som viktigt att få vara i en rätt anpassad miljö (en konferenslokal 

som är anpassad till de rådande förhållandena). Att få en slags dynamik i förhandlingen 

beroende på hur komplicerade förhandlingar det rör sig om upplevs även det som 

viktigt av S (och nämner här som exempel, hur många gånger man behöver mötas för 

att hålla förhandlingsklimatet levande). 

 

S jämför sina yrkesroller 

S upplever inte sina förhandlingar som överdrivet känslosvallande (som utomstående 

kan uppfatta situationen baserat på stora tv-framträdanden och dylikt) och jämför detta 

med sin tidigare yrkesroll (som domare i svensk domstol). I rollen som privatperson 

upplever S exempelvis misshandelssituationer lika frustrerande som allmänheten, men 

när han sitter i rättssalen blir upplevelsen mer av karaktären av att vara en kirurg som 

går fram med en skalpell och letar lagrum ur lagboken. Upplevelsen för S att vara mitt 

inne i en stor förhandling, upplevs på ett liknande sätt som det tidigare beskrivna. Då 

det i dessa situationer behandlas en fråga i taget tills den slutliga lösningen av 

problemet är uppnått. 

 

 


