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6 Förhandlingar

Inledning
Hela vår tillvaro är fylld av förhandlingar av olika slag. Barnet för-
handlar med sina föräldrar om veckopengens storlek. Ungdomarna
förhandlar om hur länge de får vara ute på lördagskvällarna. Äkta
makar förhandlar om familjeangelägenheter.

Vi förhandlar också i vårt arbete. Det kan röra sig om vår egen
lön, inköps- eller försäljningssituationer, reklamationer, MBL-för-
handlingar osv.

Vad är en förhandling?
Vad är det då för skillnad på den typ av argumentering som vi har
beskrivit tidigare och en förhandling? Ett försök att besvara den frå-
gan lyder så här: Vid ”vanlig” argumentering gäller det att försöka
förändra motståndarens åsikt på kort eller lång sikt. En förhandling
däremot ska leda till ett konkret resultat som kan accepteras av båda
parter. Detta kan uppnås genom att man med övertygande argu-
mentering använder den information som finns inhämtad och
utnyttjar de tillfällen som bjuds.

Prutning är också förhandling
En vanlig förhandlingssituation för turister i Sydeuropa är inköps-
förhandling, eller prutning som vi kallar det i dagligt tal, vid någon
marknad. Låt oss föreställa oss hur denna ”förhandling” kan
gestalta sig. 

Försäljaren (F) håller fram en vacker duk för turisten (T).



6   Förhandlingar

 © Studentlitteratur 147

Studentlitteratur 155x223-Stone-2000-05-05

C

M

Y

K

220mm

223mm

32311 05_06 Alvemark 24 aug 2005 11.17:37     sida 147 av 158

9/12

10/13

11/14,5

68mm

71mm

76mm

F: En vacker hemvävd duk, min herre. Bara 1 000 pesetas.
T: Jag är inte intresserad.
F: Jag förstår inte; en sådan vacker duk! Eftersom det är den sista jag

har ska Ni få den för 750 pesetas.
T: (Skakar på huvudet och går.)
F: (Följer efter) 700 pesetas, min herre.
T: Nej! Jag har sagt att jag inte är intresserad. Den duken kan jag få

billigare på annat håll.
F: 600 pesetas.
T: (Stannar) Får jag se på duken! (Turisten börjar nu bli intresserad.

Han har ju redan lyckats få ner priset från 1 000 till 600 pesetas.)
Sa Ni 600? Ni får 400 pesetas.

F: 500 pesetas, det är mitt lägsta bud. Jag förlorar ändå ett par
hundra på den här affären.

T: (Tänker ”om jag slår till har jag ju lyckats göra en verkligt god
affär”.) All right! 500 pesetas.

När turisten kommer hem till hotellet visar han upp sitt fynd för en
reskamrat. ”Hur mycket gav du?” frågar kamraten.

Stolt berättar vår turist om hur han med raffinerade förhandlings-
metoder lyckats få ner priset från 1 000 till 500 pesetas.

Ridån går ner när kamraten visar upp exakt samma duk, som han
köpt två dagar innan för 400 pesetas.

Vad gjorde då turisten för fel? Jo, han följde inte de mest elemen-
tära reglerna vid förhandlingar, nämligen att införskaffa tillräcklig
information, utnyttja denna och ta vara på de tillfällen som står till
buds. Turisten hade ingen aning om hur mycket duken kunde tän-
kas vara värd och han tog aldrig reda på vilket som kunde tänkas
vara försäljarens lägsta bud.

I det fall då två parter diskuterar ett problem, förhandlar som i
exemplet ovan, framtonas ett motsatsförhållande mellan parterna.
Men å andra sidan har båda intresse av att problemet löses. Försäl-
jaren vill sälja och turisten vill gärna förvärva duken. Efter argu-
mentering ger de sig in på att försöka åstadkomma en kompromiss.
Detta är ett karaktäristiskt drag i en förhandling, vare sig den gäller
vardagliga triviala problem, löneförhandlingar, affärsförhandlingar,
politiska förhandlingar eller andra viktiga frågor.
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Förhandlingsmodell
Vi har tidigare visat hur en analysmodell för argumentering kan se
ut. På samma sätt kan man göra upp en förhandlingsmodell. Denna
får emellertid betraktas endast som generell, eftersom ingen för-
handling är den andra lik. Varje förhandlingssituation är unik. Där-
för måste du komma ihåg att alltid vara väl förberedd, trots att du
kanske tror att du varit med om situationen hundratals gånger tidi-
gare. Men som sagt, situationen upprepas inte. Modellen kan beskri-
vas som i figur 6.1.

Problemet
Utgångspunkten är ett gemensamt problem. I det här fallet kan vi
tänka oss att det är fråga om en lokal löneförhandling mellan före-
trädare dels för tjänstemännen, dels för företaget på AB Industripro-
dukter. De centrala ramarna har redan bestämts vid förhandlingar
mellan PTK och SAF. Vid AB Industriprodukter gäller det främst hur
stort det lokala lönepåslaget, det s k kvalifikationstillägget, ska vara.

Information
Vikten av att vara väl förberedd inför en förhandling kan inte nog
poängteras. Samla in all information som är väsentlig för frågans
belysning. Goda förberedelser är alltid grunden till ett gott resultat.

Även om vi har förhandlat i många år, ska vi inte inbilla oss att vi
kan ta ut någon seger i förskott. Vi kan inte lita på att vi ska vinna
på bekostnad av motpartens misstag.

I vårt exempel samlar tjänstemännen in alla upplysningar som
kan tänkas komma till användning. Det kan röra sig om lönestatis-
tik, förändrade arbetsuppgifter, personalförändringar, företagets
lönsamhet etc.

Vi måste ha överblick över hela situationen för att kunna bilda
oss en egen uppfattning. Därför är det viktigt att redan på förbere-
delsestadiet ha den egna målsättningen klar för sig. Men det räcker
inte. Vi måste även försöka förutse hur motparten kan tänkas reso-
nera, vilket innebär att det är nödvändigt att också försöka ta reda
på motpartens målsättning.
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Argument
Insamling av argument och uppdelning av dessa i huvudargument
och delargument, som i sin tur struktureras efter bevisvärde, sker i
stort sett så som tidigare beskrivits. Kom ihåg, att även om ett par,
tre tunga argument ofta är bättre än tio lättare, skadar det inte att
ha så många som möjligt till hands! 

Vi måste förvänta oss att motståndaren arbetar på samma sätt
som vi gör. Därför måste vi, samtidigt som vi utformar egna argu-
ment, även ha beredskap för de motargument som kan tänkas upp-
komma. 

Figur 6.1  Förhandlingsmodell.
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I vårt exempel kan följande argument och motargument tänkas
förekomma:

Exempel
Vi vill ha ett kvalifikationstillägg på X procent därför att

Tjänstemännens AB Industriprodukters
argument förväntade motargument
1) Företaget har visat 1) Vi måste sätta detta i relation

god vinst. till två tidigare förlustår.
2) Tjänstemännens 2) Det är inget anmärkningsvärt

relativa löneläge förrän neråt 0,94.
är något under 1,0.

3) Vi producerar mera 3) De nya administrativa rutiner
med färre antal som tagits i bruk har underlättat
tjänstemän. arbetet för tjänstemännen.

Genomgång av strategi
Strategi innebär att förhandlarna lägger upp en plan över hur de bör
handla för att nå sina syften. Precis som i förra fasen gäller det även
här att ”se runt hörnet”. Det innebär att vi måste försöka förutse
motpartens drag innan vi sätter oss vid förhandlingsbordet:

– Om vi gör så här …
– … vad gör då motparten? 
– Hur reagerar vi på detta? 

 osv. 

Resonemanget påminner mycket om det som en schackspelare för
under ett parti.

Vi måste också på basis av inhämtad information försöka lista ut: 

Övningsuppgift 6.1

Diskutera övriga lämpliga argument och förväntade motargu-
ment som kan användas vid dessa förhandlingsförberedelser.
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• Vilket är motpartens mål? 
• Vad är det som förenar oss? 
• Vilka svaga punkter har motparten? 
• Vilka brister har vår tänkta argumentering? 
• Brister i motpartens argumentering? 
• Hur långt tänker motparten sträcka sig? 
• Vad är det som står på spel för mig och motparten? 
• Hur kommer motparten att lägga upp förhandlingen? 
• Vilka olika alternativ kan motparten tänkas ha? 
• Vilka olika påtryckningsmedel har vi och motparten?

Huvudstrategi
Vårt studium av motståndaren ligger sedan i botten när vi gör upp
vår huvudstrategi.

Figur 6.2  Försök lista ut hur motparten förskansat sig.
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Alternativ strategi
Det är naturligtvis inte alltid säkert att vår motpart handlar så som
vi har tänkt oss. Av den anledningen är det angeläget att även för-
söka fundera ut motpartens förmodade alternativ. Därför är det
nödvändigt att även ha en alternativ strategi klar. 

Även om vi på förhand har tänkt ut många alternativa strategier,
så är det naturligtvis omöjligt att ha beredskap för alla tänkbara
situationer. Därför måste vi vara flexibla och beredda att ändra stra-
tegi under förhandlingens gång.

Förhandlingsutrymme
I en förhandling måste det alltid finnas ett förhandlingsutrymme.
Det innebär inte nödvändigtvis att man måste pruta på ett bud som
lagts, utan man kan också tänka sig att få något annat i utbyte. En
förhandling innebär i stor utsträckning att ge och ta.

Utgångsbud
Av denna anledning är det viktigt att man lägger ett utgångsbud som
verkligen går att diskutera. Om så inte är fallet, blir positionerna låsta
från början och någon egentlig förhandling kan inte äga rum. 

Låt oss tänka oss in i hur det kan gå till vid en löneförhandling
ute på ett företag. Arbetsgivarna har givetvis intresse av att hålla
nere lönen, och arbetstagarna av att justera den uppåt. Lika väl som
det finns ett tak uppåt, finns det ett lägsta bud som arbetstagarna
inte kan gå under. Någonstans där emellan måste uppgörelsen träf-
fas. 

När sedan ett förslag till lösning läggs fram under förhandlingens
gång, måste man informera motparten om alla de fördelar budet
innebär för denne. Motparten kommer inte att hjälpa till med
detta. Det krävs fantasi och snabb uppfattningsförmåga för att sätta
sig in i motpartens situation, och försöka uppskatta de konsekven-
ser det framlagda förslaget innebär för denne. Vad det innebär för
oss själva måste vi ha klart för oss från början.
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Förhandlingen
Själva förhandlingen, då parterna träffas för att diskutera, tillgår i
princip efter samma mönster som beskrivits under argumentations-
avsnittet. Skillnaden är bara att här gäller det att nå ett konkret
resultat. Förhandlarna måste ta intryck av motpartens argumente-
ring – allting kan ju ses ur olika synvinklar – för att frågan ska få en
lösning. Därför måste båda parter vara kompromissvilliga. Men
vänta med kompromissförslagen tills du märker att du inte kan
komma längre! Släpp det minst väsentliga först, men låt motparten
förstå att det krävs en motprestation! 

Förhandlingens mål är att nå en uppgörelse som ligger inom den
ram som parterna har ställt upp.

Mål
De förhandlande parterna har oftast olika delmål, som i en löneför-
handling kan vara arbetsgivarens strävan att hålla ner, respektive
arbetstagarens strävan att öka lönerna så mycket som möjligt. Men
det måste också finnas ett gemensamt mål, som i det här fallet kanske
är företagets fortbestånd. Detta är en förutsättning för att förhandlingen
ska lyckas, och den första uppgiften är därför att ta reda på målet. När så
har skett, är det dags att finna lösningen på de problem som är orsa-
kade av de olika delmålen.

Lyssna
En god förhandlare är en god lyssnare. Genom att lyssna uppmärk-
samt har vi lättare att uppfatta nyanserna i motpartens argumente-
ring. Det kan ofta vara frestande att omedelbart kasta sig in i diskus-
sionen, men det gäller att lägga band på sig. Ofta kan ett förfluget ord
i stridens hetta förstöra allt man tidigare byggt upp.

Spela inte ut alla kort
Argumenten ska levereras i lämplig följd, men inte alla på en gång.
Spara därför några av de starka korten – helst tills motparten spelat
ut sina.
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Några tips
• Genom att lyssna får man reda på motpartens önskemål. 
• Det är viktigt att sätta sig in i motståndarens ståndpunkt. 
• Argumentera kort och precist. 
• Var flexibel!
• Påvisa fördelarna i ditt bud för motparten. 
• Se problemen ur motpartens synvinkel och rätta argumente-

ringen därefter.

Taktik
De teorier som dragits upp när strategierna utformades ska nu
omsättas i praktiken – vilket inte alltid är så lätt, eftersom en för-
handling sällan följer ett givet mönster. Det är därför en given för-
del om man har gjort upp förslag till alternativ i förväg, så att för-
handlingen i så stor utsträckning som möjligt följer våra planer.

För att vi ska kunna följa vår uppgjorda strategi är det viktigt att
vi för debatten och hela tiden ligger steget före vår motpart. Men det
är också viktigt att detta överläge inte utnyttjas så att motståndaren
”tappar ansiktet”. Ingen ska känna sig som den definitiva förloraren
i en förhandling.

Genom att på ett tidigt stadium klara ut sådant som inte är kon-
troversiellt, kommer vi snabbt in på kärnfrågorna. Vi tar sedan en
sak i taget och prickar av punkt efter punkt tills vi når en uppgö-
relse.

Vi kan själva bana väg för en uppgörelse genom att visa kompro-
missvilja och ge efter på våra ursprungskrav. I en förhandling måste
man, som vi tidigare påpekat, ge och ta. Hur stor den egna prutmå-
nen är beror givetvis på hur viktig frågan är för oss och vilken
inställning motparten har. Men gör man alltför stort avkall på sina
utgångsbud kan detta tydas som att ursprungskraven varit oseriösa,
och det kan bli en black om foten vid kommande förhandlingar.



6   Förhandlingar

 © Studentlitteratur 155

Studentlitteratur 155x223-Stone-2000-05-05

C

M

Y

K

220mm

223mm

32311 05_06 Alvemark 24 aug 2005 11.17:37     sida 155 av 158

9/12

10/13

11/14,5

68mm

71mm

76mm

Uppgörelse
När vi nått en uppgörelse är det viktigt att kontrollera att båda par-
ter har uppfattat besluten på samma sätt. Vanligt är att ett förhand-
lingsprotokoll skrivs ut och undertecknas av båda parter så att man
undviker eventuella missförstånd. 

Båda parter bör i en positiv anda se till att överenskommelsen
verkligen följs, även om någon part inte skulle vara helt nöjd. För-
handlingar är en del av vår tillvaro, och det tjänar ingenting till att
visa upp några sura miner. Nästa gång är det kanske vi som har
anledning att känna oss mest nöjda.

 

Övningsuppgift 6.2

Förutsättningar
Företaget AB Industriprodukter som har 400 anställda, varav
100 tjänstemän, tillverkar elkomponenter för hemmamarkna-
den. Omsättningen är 100 miljoner kronor och vinsten förra
året var 8 miljoner kronor efter skatt, avskrivningar och bok-
slutsdispositioner. De två åren dessförinnan hade företaget en
förlust på 2 respektive 3 miljoner kronor. Framtiden är något
oviss, trots uppåtgående konjunkturer, eftersom importen av
elkomponenter från Japan har ökat. För att möta konkurrensen
finns planer på en omfattande utbyggnad. Aktieutdelningen
föreslås vid årets bolagsstämma ökas från 5 kronor till 5,50 kro-
nor per aktie.

Antalet tjänstemän har de två senaste åren minskat med åtta,
eftersom en ny minidatoranläggning för administrativa rutiner
har installerats.

Flextid för tjänstemännen har diskuterats, men ännu inte
genomförts.

Förhandlingar om att få ”köpa till sig” kortare arbetstid under
sommarmånaderna juni–augusti har förts, men parterna har
inte kommit överens.

Trots relativt god tillgång på arbetstillfällen på orten är perso-
nalomsättningen vid AB Industriprodukter låg.
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Lunch, som subventioneras med 5 kronor, intages i företagets
matsal. Den interna företagsutbildningen är omfattande.

Tjänstemännens löneläge ligger något under genomsnittet.
Relativa löneläget är 0,98 (genomsnittet anges till 1,00).

De centrala förhandlingarna har gett ett generellt påslag på 4
procent och en pott på 1 procent för individuell fördelning.

Vid AB Industriprodukter förbereder man nu de lokala löne-
förhandlingarna och företaget bjuder, med hänsyn till omstän-
digheterna, tjänstemännen 0,5 procent i kvalifikationstillägg.*
Tjänstemännen däremot tycker att företaget är alltför pessimis-
tiskt, och anser att det finns utrymme för 1,5 procent i kvalifika-
tionstillägg.

LO-kollektivet, som just avslutat sina förhandlingar, fick 20
öre/timme över avtalet.

Uppgift
Dela upp gruppen i företags- och tjänstemannarepresentanter,
och genomför ett förhandlingsspel som avslutas med en uppgö-
relse. Ta god tid till förberedelse!

Utse en observatör, som ska leda den efterföljande diskussio-
nen om förhandlingens uppläggning och genomförande.

* Kvalifikationstilläggets storlek kan anses vara ett mått på tjänstemän-
nens kunnande, och ska sättas i relation till löneläget jämfört med
andra företag i branschen, företagets ekonomiska utveckling, betal-
ningsförmåga samt tillgång och efterfrågan på arbetskraft.
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Sammanfattning
Skillnaden mellan en förhandling och ”vanlig” argumentering kan
sägas vara att en förhandling ska leda fram till ett konkret resultat.

En generell modell för förhandlingar innehåller följande kompo-
nenter:

Problemet

Förberedelser

– Faktainsamling. Information.
– Insamling och strukturering av argument.
– Genomgång av strategi.
– Formulering av utgångsbud.

Förhandling

Uppgörelse

För att lyckas i en förhandling krävs först och främst att man är väl
förberedd, har klart för sig den egna målsättningen och försöker lista ut
motpartens målsättning. Målet för en förhandling är att nå en uppgö-
relse, som ligger inom den ram parterna har ställt upp. Det är därför
viktigt att båda parter är kompromissvilliga.


