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Sammanfattning 
Vikten av att vara en god förhandlare har på senare tid blivit ett populärt ämne att 
såväl studera som att skriva om. Det finns en uppsjö av handböcker med strategier 
och taktiker som har till syfte att hjälpa människor att bli bra förhandlare. Kvalitén i 
böckerna varierar men mängden visar ändå på att förhandlingsspelet är ett 
omdiskuterat och populärt ämne.  
 
Det kan finnas olika syften till varför en part väljer att förhandla. Det kan röra sig 
om att förändra en nuvarande situation, skapa en helt ny eller bevara en situation 
som den är. Oavsett vad parterna förhandlar om finns det många faktorer som kan 
påverka förhandlingsspelet. Vissa faktorer är parterna medvetna om och andra inte.  

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur parterna bör förhålla sig till varandra 
vid förhandlingar om anställningsavtal. Uppsatsen innehåller en beskrivning av 
mekanismen kring avtalsförhandlingen och definierar de faktorer som arbetstagaren 
initialt inte är medveten om men som kan påverka utfallet. Uppsatsen består även 
av en redogörelse av de rättsliga normer i form av AvtL, LAS och MBL som 
påverkar anställningsförhållandet. Uppsatsen bygger på en fiktiv avtalssituation 
mellan arbetstagaren Maja och arbetsgivaren Robert. Förhandlingen slutar med att 
Robert ger ett ultimatum som Maja tvingas acceptera trots att hon inte är nöjd med 
det. Utifrån denna situation presenteras förhandlingsstrategin BATNA och ett antal 
förhandlingstaktiker för att belysa hur Maja istället skulle agerat i 
förhandlingssituationen. Uppsatsen är uppbyggd med denna struktur för att hjälpa 
läsaren att förstå innehållet genom en kontext med ett realistiskt händelseförlopp.   
 
Undersökningen konstaterar att de viktigaste omständigheterna som påverkar 
förhandlingsspelet är att, anpassa förhandlingsstil efter situation och den du 
förhandlar med, se till att parterna har gemensamma referensramar samt att det 
finns en medvetenhet om motpartens värdegrunder. Det konstateras främst att felet 
Maja begick var otillräckliga förberedelser inför förhandlingen. Uppsatsen 
bekräftar också att taktiker och strategier kan hjälpa en avtalspart att bli en bättre 
förhandlare och att förhandlingsspelet faktiskt spelar roll på avtalets utformning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förkortnings- och definitionslista:  
 

• AvtL - Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område 

 
• LAS - Lag (1982:80) om anställningsskydd 

 
• MBL - Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

 
• Actio – att övergå till handling  

 
• ”BATNA” – Best Alternative To a Negotiated Agreement 

 
• Dispostitio – att skapa ordning 

 
• Elocutio – att finna orden  

 
• Ethos – karaktärens vikt 

 
• Intellectio – att förstå uppgiften 

 
• Inventio – att söka uppslag 

 
• Memoria – att lägga på minnet  

 
• Logos - talets makt 

 
• Pathos – känslornas spel 

 
• ”Win-win agreement” – båda parter vinner 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
Avtal är uppbyggt på anbud-och acceptmodellen. Parterna i ett avtal träffas när en 
anbudsgivare ger ett anbud som tas emot av en person genom accept. Begreppen 
anbud och accept är därför grundläggande i samband med avtalsslutande. Anbud 
och accept är exempel på rättshandlingar och rättsliga viljeförklaringar.  I 
förarbeten till avtalslagen definieras begreppet rättshandling som ”varje 
viljeförklaring som har till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett 
rättsförhållande.” Till denna definition hör även de viljeförklaringar som har till 
syfte att behålla ett rättsförhållande. Ett anbud och accept är exempel på en sådan 
viljeförklaring som syftar till att grundlägga ett rättsförhållande, nämligen avtalet. 1 
Viljeförklaringen kan också vara ett sätt att åstadkomma en förändring av det 
faktiska förhållandet mellan parterna. Att istället för att vilja behålla 
rättsförhållandet kan parten använda viljeförklaringen i syfte att plantera in 
uppfattningar hos motparten. Viljeförklaringen kan vara att man vill påverka 
förutsättningar för att det i framtiden ska bli ett avtal. 

 
Den funktion hos avtalet som på något sätt ska garantera ömsesidighet, frivillighet 
och samverkan mellan parterna vid avtalets tillkomst är något som ifrågasatts. 
Avtalet kräver accept vilket betyder ett samtycke och förening av två parters 
samstämmiga viljeförklaringar. Avtalets bindande kraft har alltså grundats på den 
fria viljan att ingå avtalet. De finns även ogiltighetsregler gällande tvång och 
obehörigt inflytande vid avtalsingång, som anses olagliga enligt AvtL 3 kap. En 
lagregel som belyser det faktum att bara för att ett avtal kommit till stånd finns det 
ingen garanti för hundra procentig ömsesidighet mellan parterna. Ingåendet av ett 
avtal kan innebära att en part underkastar sig en befallning från motpartens sida. 
Det kan därför ses problematiskt med en rättsregel som till stor del bygger på en 
sådan viljeförklaring.  

 
Det kan dock uppstå problem vid försök att definiera vad som krävs för att en 
viljeförklaring ska föreligga. Traditionellt brukar viljeförklaringsbegreppet 
analyseras på ett teoretiskt djupgående sätt med utgångspunkt i hur begreppet 
”vilja” ska definieras. Hänsyn tas även till hur den viljan bildar en viljeförklaring. 
Lehrberg identifierar ett klart fall där en viljeförklaring består av tre centrala 
omständigheter. Den första är en vilja eller en avsikt hos angivaren som förklarar en 
önskan att rättsligt binda sig på dessa villkor. Den andra utgörs av själva 
förklaringen som ska ge ett korrekt uttryck av denna vilja.  Den slutliga 
omständigheten består av det intryck som förklaringen gör på mottagaren som då 
får klarhet i vad anbudsgivaren vill kommunicera. Lehrberg kallar dessa delar för 
grundelementen i ett anbud och accept vilket också gör dem till grunden i hur ett 
avtal kommer till. 2 Det går dock att ifrågasätta Lehrbergs resonemang kring att det 
bara finns en typ av intryck som är tillräckligt omfattande för viljeförklaringen. Det 
borde egentligen finnas tre typer av intryck. För det första har förhandlaren en 
uppfattning om sin egen åsikt. Dessutom en uppfattning om innehållet i sin 
motparts intryck. Det kan även finnas en tredje part vars åsikter påverkar 
förhandlarens intryck. Vidareutveckling av följande resonemang följer under 
uppsatsens diskussionsavsnitt. 

                                                
1 Lehrberg, ss.81-83        
2 Lehrberg, ss.81-83 
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Avtalets mest grundläggande funktion är att binda parterna. Avtalet skapar en 
sammanknytning av parterna i en rättslig relation, ett så kallat rättsförhållande. 
Avtalen är bindande och då även rättsligt sanktionerade även om det inte framförs 
uttryckligen i avtalet. I de avtal som däremot inte är avsedda att vara rättsligt 
sanktionerade måste detta framgå av avtalet eller åtminstone av dess 
omständigheter. Innebörden av att ett avtal är rättsligt sanktionerande är att 
rättsmaskineriet, domstolar och andra exekutionsmyndigheter, står till en 
avtalsparts förfogande genom att tvinga dennes motpart att följa avtalet eller 
åtminstone tvinga att ge ersättning om så inte sker. Enligt Adlercreutz och Gorton 
framstår de rättsliga sanktionerna som en ganska opraktisk utväg. Att dra tvisterna 
till domstol är oftast en långsam process och kan innebära negativ publicitet för 
båda parter. Vid tvister som gäller kommersiella avtal intas ofta en skiljeklausul 
mellan parterna där det avtalats om att lösningen ska ske genom skiljedom. Det är 
en lösning som ofta är snabbare och diskretare men ofta betydligt dyrare. Vidare 
kan det också förekomma medling mellan parterna men det övervägande antalet 
tvister mellan parter löses dock av dem själva efter förhandlingarna.3  
 
1.2 Problematisering  
Ett av målen med ett avtal är att ge uttryck åt en överenskommelse mellan 
avtalsparterna. I avtalet regleras deras inbördes relationer i den specifika situation 
som avtalet rör. Meningen med avtalet är således initialt att binda parterna vid sina 
överenskommelser. Avtalet har dock en annan uppgift i att reglera parternas vilja 
och motverka att problem uppstår under eller efter avtalsperioden. Det mest 
gynnsamma avtalet är det som även innehåller regleringar av konflikter som kan 
tänkas uppstå i framtiden. Vid avtal är det viktigt att sträva efter klarhet och 
tydlighet. Dessa faktorer är nödvändiga för att undvika dolda fel. 4Däremot går det 
inte att bortse från det faktum att det är svårt att förutse alla problem som kan 
uppkomma under avtalsperioden. Misstagen kan vara svåra att identifiera och 
således svåra att förebygga. Avtal som ingås innan man tänkt igenom alla aspekter 
kan för båda parter i längden bli både kostsamma och tidskrävande. När parter ska 
förhandla fram ett avtal som är så optimalt och förmånligt som möjligt kan ibland 
denna insikt hamna i skymundan. Fokus hamnar istället på parternas vilja att uppnå 
sina uppsatta mål med förhandlingen. Det är därför lönsamt att oavsett 
avtalssituation ha förståelse för förhandlingsspelet och bemästra tekniker kring den. 
Inte bara för att få ett optimalt utfall som möjligt utan också för att undvika misstag 
längre fram.5 De lagar som påverkar förhandlingsspelet utgör ett ramverk med de 
regler som parterna måste förhålla sig till. Det är därför viktigt att parterna har 
förståelse om dessa lagar och tillhörande sanktioner. Undersökningen beslyser de 
problem som kan bli aktuella vid en förhandling om ett anställningsavtal. 
Uppsatsen innehåller även förslag på hur situationen mellan Robert och Maja 
kunnat hanteras på ett bättre sätt. Detta för att ge kunskap till läsaren, om denna 
hamnar i en liknande situation.   
 
1.3 Syfte och frågeformulering  
Uppsatsen ämnar undersöka hur en arbetstagare bör förhålla sig till sin arbetsgivare, 
och tillika avtalspartner, vid förhandlingar om anställningsavtal. Syftet är att genom 
                                                
3 Adlercreutz & Gorton, s. 26 
4 Nelson-Bülow, s.14-15 
5 Nelson-Bülow, s.16 
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att ta del i förhandlingsspelet klargöra utgångspunkter i förhandlingen som 
underlättar att avtal sluts. Uppsatsen ska bestå av en beskrivning av mekanismen 
kring avtalsförhandlingen och definiera de faktorer som arbetstagaren initialt är 
omedveten om men som kan komma att påverka utfallet. Syftet med uppsatsen är 
att ge kunskap och insikt om förhandlingsspelet vid den givna situationen och ge 
bättre förutsättningar för parterna att träffa avtal som är gynnsamma.  

 
Uppsatsens frågeställningar är följande:  

• Hur påverkar en förhandlingsstrategi den givna förhandlingen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare? 

• Kan förhandlingen påverkas av retoriska aspekter?  
• Vilka påverkande faktorer går att urskilja vid det givna avtalsförhållandet? 

 
1.4 Avgränsning  
Uppsatsen avgränsas till att undersöka förhandlingsspelet från ett utomstående 
perspektiv med utgångspunkt i arbetstagarens förhandling. Det finns ett flertal 
andra förhandlingssituationer som är intressanta att undersöka men denna uppsats 
är avgränsad till förhandlingen som presenterade inledningsvis.  Avtalssituationen 
kommer bestå av en arbetstagare och arbetsgivare inom den privata sektorn som 
inte haft en affärsmässig relation sedan tidigare. Eftersom det inte finns någon 
relation mellan parterna behöver inte analysen ta hänsyn till omständigheter som 
påverkar en redan befintlig relation. Fokus kommer vara på den retoriska påverkan 
på förhandlingen. Denna avgränsning anses nödvändig för att en djupare analys ska 
kunna genomföras på förhandlingsspelet 
 
1.5 Disposition  
Uppsatsen inleds med ett fiktivt scenario som presenterar en generell 
avtalssituation, för att sedan fortsätta i en diskussion kring förhandlingsspelets 
påverkan på avtalets utformning. Uppsatsens utgångpunkt är den fiktiva 
avtalssituationen och de faktorer som påverkar just den förhandlingen kommer 
således att belysas.  

 
För att underlätta för läsaren om uppsatsens innehåll kommer ämnesavsnitten bygga 
på de olika stadier som en förhandling genomgår. Förhandlingen mellan Robert och 
Maja pågår under en timme och under ett tillfälle. Uppsatsens inleds med ett avsnitt 
som innehåller retoriska infallsvinklar på avtalsparterna som medvetet eller 
omedvetet kan komma att påverka förhandlingen. Vidare följer ett avsnitt om de 
rättsliga aspekter som påverkar ett anställningsavtal. De lagrum som behandlas i 
uppsatsen är Lagen om anställningsskydd, Lagen om medbestämmande om 
kollektivavtal samt löftesprincipen och förklaringsmisstag som är en del av 
Avtalslagen.  
 
Därefter följer ett avsnitt som utgår från tiden innan förhandlingen. Här presenteras 
en strategi som avtalsparten kan ta hjälp av i sin planering. Vidare följer ett avsnitt 
baseras på tiden där själva förhandlingen äger rum mellan Maja och Robert. Här  
följer en beskrivning av förhandlingstaktiker samt retorikens actio och dess 
påverkan på förhandlingsspelet. 

 
Avslutningsvis följer en diskussion om förhandlingsspelet och de faktorer som 
genom undersökningen har identifierats som påverkande. Uppsatsen är uppbygg 
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med denna struktur för att hjälpa läsaren att förstå innehållet genom en kontext med 
ett realistiskt händelseförlopp.   
 
1.6 Majas nya anställning 
Maja är bra på sitt jobb. Hon visste redan som tonåring att samhäll-ekonomi var 
linjen hon skulle gå på gymnasiet och hela tiden var hon flitig med siktet inställt 
mot att gå ekonomiprogrammet på Uppsala Universitet. Hon har alltid vetat att hon 
ville bli ekonom och trots att siktet ibland skymdes av allt som Uppsalas studentliv 
hade att erbjuda gick hon ut med bra betyg, fast besluten om att få ett bra jobb. 
Maja ägnade hela sommaren åt ansökningar och fick komma på flera intervjuer. 
När hon blev erbjuden en tjänst som revisor på revisionsbolaget PcW tackade hon 
ja. Hon trivdes på företaget från dag ett och nu sex år senare har hon en omfattande 
kundkrets och framstående roll i företaget. Hon tillhör revisionsavdelningen, vilken 
som består av 100 medarbetare uppdelade på fem olika arbetslag.  

 
Maja har alltid trivts bra i sin roll men har ett tag känt att hon behöver en ny 
utmaning. När en plats öppnas upp som gruppchef för ett av arbetslagen tvekar hon 
inte att söka. Ansökningen ska vara inne först den 31 mars men Maja skickar in sin 
ansökan redan samma kväll. Februari går och ju längre in i mars hon kommer desto 
mer känner hon att hon verkligen vill ha det här ledningsjobbet. Hon hör ryktet i 
korridoren om att det är många som känner likadant och hon förstår att 
konkurrensen är hård. När samtalet kommer om att hon gått vidare i 
rekryteringsprocessen känner hon sig genast nervös. Hon har alltid tyckt att 
anställningsintervjuer är olustiga och stämningen brukar vara tryckt. Personen som 
ska hålla i anställningsintervjun heter Robert. Maja vet inte vem det är men tydligen 
är han chef för HR divisionen.  

 
Intervjun går bra och Maja får en vecka senare veta att hon blivit erbjuden jobbet. 
Glad och förväntansfull blir hon kallad till ännu ett möte med Robert för att skriva 
på det nya anställningsavtalet. Maja såg fram emot att både lönen och förmånerna 
skulle bli betydligt bättre nu när hon är en ledningsposition i företaget. Mötet blir 
dock inte alls som Maja förutspått. Redan när hon kommer in i rummet känner hon 
hur Robert med bestämd ton lägger fram anställningsavtalet och ber henne att 
skriva på. De samtalar lite om tjänsten och han gratulerar henne till denna 
fantastiska karriärmöjlighet som hon nu står inför. Maja nickar samtidigt som hon 
börjar läsa igenom avtalet och förvånas över hur likt det är hennes befintliga avtal. 
Visst, hon får 3000 kronor mer i lön varje månad men det känns som en relativt 
liten summa med tanke på att hennes ansvar och arbetstider kommer skjuta i 
höjden. Borde då inte lönen göra samma sak?  

 
Tankarna börjar snurra hos Maja, hur ska hon göra nu? Det här anställningsavtalet 
är hon inte alls nöjd med. Hon vet ju att hennes kollegor i samma position fick 
betydlig bättre erbjudanden när de började. Maja vill ha en löneförhöjning med 
6000, hon vill även höja sitt friskvårdsbidrag med 1000 kr till 4000 och hon vill, 
precis som de andra gruppcheferna, få tillgång till en iphone med tillhörande 
abonnemang. Förstå Majas förvåning när hon inte varken erbjuds friskvård eller 
företagsfinansierad mobiltelefon utan bara en förhållandevis liten löneförhöjning.  

 
Vem var egentligen den här Robert och vem trodde han att han var? Innan hon hann 
tänka mer hör hon sig själv säga: ”Det här är ju jätte dåligt!” Robert lyfter blicken 
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och ser både förbryllad och irriterad ut. ”Jaså det tycker du?”. Maja känner sig illa 
bemött av Roberts nonchalanta sätt och arga ton och får då luft under vingarna. 
Därefter följer en lång utläggning när Maja påpekar sitt missnöje och misstaget 
Robert gjort genom att inte erbjuda henne ett bättre anställningsavtal. När hon till 
slut tystnar ställer sig Robert upp och säger lugnt. ”Så här är det, om du inte vill ha 
det här jobbet så finns det 20 andra på det här företaget som skulle bli överlyckliga 
och tacksamma. Det här är det jag har att erbjuda. Acceptera eller inte, mig kvittar 
det.” Luften under Majas vingar försvann lika fort som den kom. Hon vill ha det 
här jobbet och får panik av tanken att det kanske inte längre är hennes. Hon inser att 
hon inte har någon chans här. Nedslagen och besviken fattar hon pennan och 
signerar avtalet. 

 
2. Förhandlingens retorik  
2.1 Förhandlingsprocessens retoriska struktur 
Retoriken har sedan det antika Grekland varit ett studerat ämne. Talarläran, eller 
retoriken som det idag kallas, undersöker främst hur man talar övertygande i 
offentligheten. Retorikens utgångspunkt handlar om att anpassa sitt tal efter syfte, 
situation och publik. Lennart Hellspong menar att samma grundregler gäller för all 
målinriktad kommunikation. Det retoriska perspektivet kan och bör även användas 
på en förhandling, trotts att retoriken ursprungligen utgår från en talare som håller 
en monolog för sin publik. Hellspong menar dock att den klassiska talarläran ska 
utvidgas till en ”samtalsretorik” som i högsta grad är användbar vid 
förhandlingsdialoger. 6 
 
Retoriken ser talet som en helhet och det är viktigt att inte bara ta hänsyn till vad 
talaren säger utan det är fler faktorer som har betydelse. Detta kan exempelvis vara 
talarens utstrålning genom dennes röst, hållning och gester. Även utomstående 
faktorer såsom platsen, tiden och var motparten tror, vet, känner och vill spelar 
också in på hur utfallet av talet blir. Även en förhandling måste ses i ett 
helhetsperspektiv. Det är inte bara argumentationen som ligger till grund för en god 
förhandling menar Hellspong. Lika viktigt är att parterna känner att de kan lite på 
varandra, att det finns en bra stämning mellan dem. De bör delar vissa allmänna 
tankar som fungerar som en bra ram för deras värderingar. Förhandlingsparterna 
måste även visa varandra respekt och att det de säger och gör riktar sig och bidrar 
till att nå det gemensamma målet. 7 
 
Retoriken delar in förhandlingsprocessen i sex olika delmoment. Inledningsvis 
intellectio (att förstå uppgiften), inventio (att söka uppslag), dispostitio (att skapa 
ordning) elocutio (att finna orden), memoria (att lägga på minnet) och slutligen 
actio (att övergå till handling).   
 
När en part ska förbereda en förhandling bör denne börja med att analysera 
förhandlingssituationen och allt som kan påverka samspelet mellan parterna. 
Hellspong presenterar grundläggande frågor som ska hjälpa parten att förstå den 
stundande förhandlingen. Den första frågan handlar om parternas behov. Vilka 
behov får parten att vilja förhandla? Har personen en lämplig motpart? Vad har 
förhandlingen för mål, vad vill parten uppnå med förhandlingen? Vad finns det för 

                                                
6 Hellspong, s.59 
7 Hellspong, ss.62-63 



 6 

svårigheter som kan sätta käppar i hjulet och vad finns det för möjliga lösningar på 
de problemen? Hellspong menar att parten bör inleda sin planering med att 
inventera sitt eget behov i försök att minska risken för att förhandla ogenomtänkt. 8  
 
Intellectio innefattar informationsinsamling om motparten där informationen syftar 
till att få lärdom om motpartens person och förhandlingsätt. Genom att förstå sin 
motparts intressen är det enklare att bemöta denne på det sätt som skapar en lyckad 
förhandling. Det är även viktigt att i planeringen ha en tydlig målbild. Målet ska 
bestämmas utefter den egna partens behov men också med hänsyn till bedömningen 
av motpartens behov. Detta i kombination med en inventering av förhandlingens 
syfte, eventuella svårigheter samt möjligheter, gör att parten har information och 
förståelse för vad som ska förhandlas. Intellectio kan sammanfattas som den 
förhandlingsplan som underlättar genom att parten går in förberedd i en förhandling 
med en medvetenhet om vad och hur de ska förhandla. 9 
  
Det andra steget i förhandlingsprocessens är inventio. Det är den fasen i processen 
där parten finner material för sin argumentation. Genom att söka efter teman och 
tankar kring olika resonemang ska parten välja de argument som passar bäst utifrån 
förhandlingens syfte, situation och motpart. Att använda inventio i samband med en 
förhandling anses svårare än när det används för skapandet av ett tal som ska 
framföras inför en publik. Det är besvärligare att kontrollera och anpassa sin 
argumentation när det finns en aktiv motpart. Hellspong menar därför att parten 
måste vara öppen och flexibel inför olika scenarion. Det första en part därför bör 
göra för att uppnå inventio är att välja perspektiv. I en förhandling går val av 
perspektiv och syfte hand i hand och de kan exempelvis vara ekonomiska, juridiska 
eller ekologiska perspektiv. Ett ekonomiskt perspektiv innebär att förhandlingens 
utfall ska generera maximal ekonomisk vinst. Ett juridiskt perspektiv kan till 
exempel vara att syftet med förhandlingen är att inte bryta mot lagen. Perspektivet 
kan även vara ekologiskt med syfte att främja en hållbar utveckling.10 
 
Det tredje steget i förberedelsen är dispositio och i det stadiet ska parten ordna 
innehållet och skapa en tydlig struktur. Vanligtvis inleds dispositio med att parterna 
bekantar sig med varandra samt har en genomgång av förhandlingsordningen. 
Därefter avverkas förhandlingsfrågorna löpande för att summeras i en bedömning 
av ett eventuellt utfall. Parten kan välja att planera förhandlingsupplägget 
tillsammans med sin motpart eller försöka driva en egenplanerad dispositio. 
Inledningsvis ska parten sträva efter att bygga upp en relation med motparten som 
sedan fördelaktigt ska bekräftas i slutet av förhandlingen. Hellspong menar att 
relationskapandet gynnar såväl den nuvarande förhandlingen samt grunden för ett 
framtida samarbete. I slutet av förhandlingen är det viktigt att upprepa det parterna 
kommit överens och understryka att de gemensamma besluten ska genomföras. 11 
 
Parten måste också planera förhandlingens språkliga form vilket innefattas i 
retorikens fas elocutio. Att välja rätt ord och rätt nivå på språket är förhandlarens 
viktigaste redskap när den ska övertyga sin motpart. Alla människor har olika 
språkstilar och därför olika förutsättningar för att en förhandling ska fungera som 
                                                
8 Hellspong, ss.71-73 
9 Hellspong, ss. 73-81 
10 Hellspong, ss.85-86 
11 Hellspong, ss. 111-124 
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en problemlösare. Hellspong presenterar några olika språkstilar bland annat den 
formella stilen, en stil som lyfter fram formella regler samt den informella stilen 
vilken istället används för att undvika en stelbent och byråkratisk behandling av en 
fråga. Förhandlaren kan även välja en personlig eller opersonlig stil. I den 
personliga stilen använder förhandlaren sina egna erfarenheter som underlag för att 
lösa problemet som förhandlas. Samtidigt kan den användas som en bedömning av 
parternas karaktärer som påverkar den stundande överläggningen. En opersonlig stil 
är fördelaktigt i situationer där starka personliga konflikter skulle komma att 
försvåra en förhandlingsuppgörelse. Sådana situationer uppkommer när 
förhandlingen rör frågor där personliga inställningar och värderingar inte går att 
ignorera. Förhandlaren kan också välja en objektiv stil som främjar en förhandling 
där lösningen ska baseras på en förnuftig bedömning av den föreliggande 
situationen utan risk för irrationella känslor som förstör. Dess motsats, den 
emotionella stilen, kan däremot gynna det starka engagemang som ibland kan 
krävas för att föra en fråga framåt. Slutligen presenterar Hellspong den abstrakta 
och den konkreta stilen. En abstrakt stil underlättar en övergripande bild av de stora 
linjerna i frågan och dess allmänna principer för att för en generell förståelse för 
förhandlingen. Den konkreta stilen kan däremot motverka att utfallet av 
förhandlingen bli dålig för att den principiellt är rätt men bortser från de speciella 
omständigheterna i det enskilda fallet. Elocutio innefattar även olika 
förhandlingstaktiker som ska vara till hjälp för parten under förhandlingen.12 Dessa 
behandlas nedan i avsnitt 5.1.   

 
När en part planerar en förhandling måste denne tänka på hur information inför, 
under och efter förhandlingen lagras. Detta kallar retoriken för memoria som 
betyder att lägga på minnet. Även memoria delas in i undergrupper där den första 
delen är memorering där du lär dig något för ett visst syfte. Parten finner stöd till att 
minnas genom mönster som ger minnet ett sammanhang, av bilder som gör minnet 
levande och berättelser som sätter ihop spridda delar till en sammanhängande 
helhet. Memorians andra del består i erinring, det betyder att man använder 
spontana minnen om tidigare erfarenheter av andra förhandlingar för att lättare 
minnas den nuvarande. Den tredje delen består av dokumentering som hjälp dig att 
minnas. Hellspong poängterar vikten av att dokumentera informationen både innan 
och efter förhandlingen.  Det hjälper parten att ha ett underlag inför förhandlingen 
samt att minnas förhandlingen efteråt. 13  
 
Det sista retoriska begreppet i förhandlingsprocessen innebär genomförandet av 
förhandlingen. Retoriken talar om actio där parterna möts som fysiska individer i en 
konkret situation. En ytterligare beskrivning av actio finns under avsnitt 5.2.  
 
2.2 Ethos, Logos och Pathos  
Retoriken handlar i grunden om att finna den argumentation som är mest lämpad 
för att övertyga motparten. Förhandlaren ska inte eftersträva att övertala motparten 
utan det är argumenten ska leda till övertygelse, vilket gynnar båda parterna då det 
skapar en känsla av samarbete där ingen upplever sig åsidosatt. Retoriken har 
identifierat tre olika typer av argumentation som syftar till att övertyga. Dessa 
argumentationstekniker är i följande ordning ethos-, logos- och pathos-argument 

                                                
12 Hellspong, ss. 125-140 
13 Hellspong, ss.141-148 
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och bästa effekten får parten genom att prioritera argumentationen i denna ordning. 
Observera dock att argumentationen, likt modellen nedan, ska utformas så alla 
argument vägs jämnt. 14  
                                                                Ethos 

    
 
 
 
 
 
                   Logos                                                                    Pathos 
 

Ethos är argument som handlar om hur talaren väljer att framställa ”jaget” och en 
argumentation som bygger på förhandlarens person och karaktär. Genom att inleda 
förhandlingen med ethos-argument visar förhandlaren sin valda karaktär och sätter 
då tonen för resten av förhandlingen. 15  

 
Hellspong menar att en talares ethos kan vara både positivt och negativt. Ett ethos 
kan väcka förtroende och respekt hos motparten men också framkalla misstro och 
misstycke. Om motparten sedan tidigare har en uppfattning om partens ethos från 
en tidigare förhandling bär parten med sig det in i den nuvarande förhandlingen. 
Ethos behöver dock inte vara bestående utan kan ändras under förhandlingen gång. 
Förhandlaren kan inleda med en argumentation som bygger upp ett betydligt 
starkare ethos och sedan välja att avsluta sitt anförande med en mjukare karaktär, 
eller vice versa. Allt beroende på vad parten anser vara mest lämpat för att övertyga 
motparten.16  
 
Vissa delar av ethos-argumentationen är extra betydelsefulla vid förhandlingar. 
Dessa kallas för förhandlingsdygder och innefattar egenskaperna kompetens, 
klokhet, rättvisa, kompromissvilja och välvilja, ärlighet, mod, tålamod samt 
rådighet. Partens kompetens inbegriper såväl förhandlingsskicklighet som 
sakkunskap i den särskilda sakfrågan. Klokhet betyder ett gott omdöme om 
förhandlingens mål och medel för det tänkta samarbetet mellan parterna. Viktigt är 
också att genom sitt ethos visa rättvisa genom respekt för sin motpart och dennes 
intressen. Förhandlaren ska också visa på kompromissvilja och välvilja genom att 
kunna avstå från något av sina egna mål för att ett av motpartens mål ska bli 
realitet. Ytterligare förhandlingsdygder vid byggande av ethos är ärlighet och mod. 
Att parten inte låtsas eller döljer något för sin motpart med förhoppningen att vinna 
kortsiktiga fördelar. Samtidigt ska parten visa mod att våga ta risker och visa 
handlingskraft för att få igenom det parterna kommit överens om. Slutligen bör 
partens ethos innehålla tålamod att inte ge upp och rådighet att vara uppslagsrik och 
se lösningar på problem. 17 
 
Ethos anses även viktigt ur ett etiskt perspektiv. Den förhandlingsmoral och de 
etiska krav som ställs på en förhandling, oavsett om de är uttalade eller inte, 

                                                
14 Lindqvist Grinde, ss.29-30, 55 
15 Lindqvist Grinde, ss.29-30, 55 
16 Hellspong, s.183 
17 Hellspong, ss.184-192 
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förutsätter att båda parterna har en ärlig vilja att uppnå och acceptera en uppgörelse. 
Om välvilja inte finns kommer det uppstå spänningar mellan parterna. En 
förhandlare måste kunna hanterar den moraliska biten för att en förhandling ska bli 
lyckad. 18  
 
Till skillnad från ethos där fokus ligger på förhandlares karaktär har 
logosargumentationen sakliga och logiska utgångspunkter. Grinde benämner logos 
som ”de rationella argumenten som baseras på fakta”. Övertygelse sker genom 
fakta, förnuft och realism. Logos jämförs med begreppet logik men dess innebörd 
är mer komplex då betydelsen är betydligt mindre entydig och formell. Logos-
argumentet underbyggs genom att hänvisa till en allmän princip eller genom att 
anföra ett exempel. Oavsett var förhandlaren finner bevis för sin 
logosargumentation är den alltid saklig och faktabaserad. 19 Hellspong tycker likt 
Lindqvist-Grindes att logos står för människans rationalitet men hans beskrivning 
av logos innehåller ett större fokus på språket och tanken bakom argumentet. Han 
menar att förnuftighet är direkt knutet till partens kultutförmedlade språk. 20 
 
Slutligen ska en god argumentation underbyggas med pathos-argument, som 
grundar sig på de känslorna som anförandet framkallar hos lyssnaren. Det är viktigt 
att förhandlaren i sin planering inför förhandlingen tar hänsyn till känslornas 
betydelse. Framförallt för att kunna förstå anledningen till det slutliga utfallet. För 
att övertygelsen ska bli fullständig ska motparten inte bara bedöma 
argumentationen som korrekt utan ska också beröras av sakfrågan. Det är ofta 
känslorna och inte förnuftet som i slutändan styr våra beslut. Pathos begreppet 
innehåller dels förhandlarens förmåga att framkalla känslor hos sin motpart genom 
ethos- och logosargument men också övervägningen om hur mycket av de egna 
känslorna som ska visas inför motparten.21 
 
Hanteringen och framställningen av känslor har inverkan på förhandlingsförloppet. 
Anledningen till att känslor väcks och visas upp ska alltid vara för att engagera 
parterna till ett samarbete. Tre viktiga faktorer gällande utformningen av pathos-
argument har identifierats. Den första är känslornas art, dessa ska bädda för 
samförstånd och inte motsättningar. Den andra är känslornas styrka. Är känslorna 
så starka att de måste tas hänsyn till eller är det mer gynnsamt att bortse från dem. 
Den tredje frågan handlar om känslornas öppenhet. Att välja att visa känslorna eller 
behålla dem i det fördolda har inverkar på hur vi kommunicerar och därmed också 
på hur vi förhandlar. Det är viktigt att i en förhandling vara medveten om sina egna 
pathos-argument samt om sin motparts. Det gör det möjligt att avgöra om 
argumentationen är ärliga eller inte. 22 
 
Det faktum att människan styrs av ethos, logos och pathos är inget som retorikerna 
anser dåligt. Denna medvetenhet om människans kommunikation och beteende 
borde istället bidra med ett reallistiskt förhållningsätt. Insikten att människor 

                                                
18 Hellspong s. 193 
19 Lindqvist Grinde, ss. 79-80 
20 Hellspong, ss.171-173 
21 Lindqvist Grinde, s.80 
22 Hellspong, ss.197-206 
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påverkas av talarens karaktär, rationella argument och känslor ska beaktas och ses 
som en fördel för alla som vill övertyga andra om sin ståndpunkt.23  
 
3. Rättsliga regler  
3.1 Regler av en tvingande natur 
Det finns olika normer och lagar som på ett eller annat sätt styr 
anställningsförhållandet. Inom lagstiftningen finns det flera lagar som reglerar 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. De normer som innehåller 
bestämmelser gällande parterna på arbetsmarknaden uppträder främst i form av 
kollektivavtal. Ytterligare normer avser personliga avtal som innefattar 
överenskommelser som direkt rör förhållandet mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Vid sidan av dessa återfinns normer om utfyllande regler i rättspraxis, 
sedvanor i branschen eller handelsbruk på arbetsplatsen. Samtliga normer är dock 
inte reglerade i lag eller kollektivavtal vilket inte aktualiserar de givna 
rättsverkningarna. Överträdelse av lagregler och kollektivavtal leder dock till 
rättsverkningar, främst ett allmänt skadestånd. 24 

 
Kontraktsrättslig lagstiftning kan vara antingen indispositiv eller dispositiv. Den 
dispositiva lagstiftningen avser de rättsregler som det bortses ifrån när avtalsparter 
träffat avtal med annat innehåll. En dispositiv lag som finns i den arbetsrättsliga 
lagstiftningen är exempelvis semesterlagen. I övrigt är näst intill alla regler som rör 
förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare indispositiva vilket betyder att 
reglerna inte kan avtalas bort. Detta markeras i lag genom en bestämmelse om att 
avtal och avtalsvillkor som avviker från lagen är ogiltiga, om inte annat framgår i 
den specifika lagen. Det är i det flesta fall den part som reglerna avser att skydda 
som också har bevisbördan och måste väcka talan för att få sina rättigheter hörda. 25 

 
Arbetsrätten är regelmässigt ensidigt tvingande, det är endast avtal som är till 
nackdel för arbetstagaren som är ogiltiga. Detta återfinns exempelvis i LAS 2§2st 
som fastställer att avtal som upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter 
enligt lagen är ogiltiga. Paragrafen innehåller inte någon fullständig bedömning av 
arbetstagarens rättigheter utifrån de förmåner som ges genom anställningsavtalet. 
En bedömning ska istället göras genom att varje avtalsvillkor enskilt ställs i relation 
till lagregeln. Uppskattningen om vad som är till nackdel för arbetstagaren ska 
göras rent objektiv utan hänsyn till vad just den personen anser vara bäst. 
Utgångspunkten är att anställningsavtal som strider mot lagregler ska bestå men att 
rättsverkningarna ska korrigeras. Det betyder i praktiken att om ett 
anställningsvillkor strider mot en tvingande regel lämnas villkoret utan hänsyn och 
den tvingande regelns innehåll träder in i dess ställe. Om arbetstagaren ingår ett 
avtal där villkoren är delvis bättre och delvis sämre än som följer av lag så gäller 
normalt de villkor med bättre förmånerna. I undantagsfall kan dock de ogiltiga 
avtalsbestämmelserna vara av sådan betydelse för avtalet i övrigt att det inte 
skäligen kan krävas att det ska gälla med oförändrat innehåll, utan förmånen bör 
istället jämkas. 26 

 

                                                
23 Lindqvist Grinde, s.57 
24 Källström & Malmberg, s.162 
25 Källström & Malmberg, s.163 
26 Källström & Malmberg, ss.163-164 
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3.2 Lagen om anställningsskydd  
I det flesta länder finns lagstiftning som reglerar anställningsskyddet. Den svenska 
lagstiftningens regleringar betyder att arbetsgivare föreskrivs restriktioner gällande 
möjligheten att säga upp personal, utnyttja tidsbegränsade anställningar samt 
hindras från att göra andra aspekter av anställningsförhållandet otrygga för 
arbetstagaren. Den svenska regleringen tar sin form i LAS och fick sin första 
omfattande utformning i början på 1970-talet. Vissa modifieringar har genomförts 
sen dess men i stort har anställningsskyddet behållit sina huvuddrag. LAS delas 
vanligtvis in i tre olika huvudområden och dessa är tillsvidare anställningar, 
tidsbegränsade anställningar och kollektiva uppsägningar. En tillsvidare 
anställning, även kallad fast anställning, betyder att anställningen fortlöper så länge 
arbetstagaren vill, såvida det inte föreligger ”saklig grund” för uppsägning. Saklig 
grund kan baseras på företagets ekonomiska situation eller förhållanden relaterade 
till arbetstagarens person till exempel misskötsel av arbetsuppgifter. Detta regleras i 
LAS 7§. 27 

 
En uppsägning kan förklaras oskälig om arbetsgivaren inte kan visa att denne i 
nödvändig utsträckning vidtagit de åtgärder som kan anses nödvändiga för att 
undvika uppsägningen. Arbetsgivaren måste enligt LAS 7§2st undersöka huruvida 
det föreligger en möjlighet till omplacering eller vidareutbildning av den anställde 
som ett alternativ till en uppsägning. Om regelverket i LAS 7§ inte efterföljs kan 
domstolen besluta om sanktioner mot arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan bli 
skadeståndsskyldig eller tvingas återanställa den uppsagde arbetstagaren. 28 

 
De tidsbegränsade anställningarna medför en större flexibilitet för arbetsgivaren då 
denne enklare kan anpassa personalstyrkan efter förändringar i företagets 
efterfrågan. Det skapar även en chans för arbetsgivaren att utvärdera arbetstagarens 
arbetsprestationer innan anställningen övergår till en tillsvidareanställning. 
Arbetsgivaren inkluderar ofta i anställningsavtalet att en prövotid på sex månader 
ska genomgås innan anställningen går över till en tillsvidareanställning, detta i 
enighet med LAS 6§. Det finns även restriktioner gällande de tidsbegränsade 
anställningarna. Den viktigaste begräsningen ligger i att arbetsgivaren måste ha 
giltiga skäl till att bara anställa någon på tidsbegränsad basis. Till regelmässigt 
godkända anledningar räknas projektarbete, säsongsarbete och vikariat. En annan 
begräsning till denna anställningsform är den maxgräns för antalet tidsbegränsade 
anställningsavtal i följd. Det finns även en begränsning för den maximalt 
sammanlagda tiden en arbetstagare kan ha en tidsbegränsad anställning hos samma 
arbetsgivare. 29 

 
Det tredje och sista huvudområdet som påverkar anställningsförhållandet är 
lagstiftningens regler kring kollektiva uppsägningarna. Jämfört med individuella 
uppsägningar betyder de kollektiva uppsägningar ytterligare inskränkningar för 
arbetsgivaren. Detta beror till viss del på att mer omfattande uppsägningar också får 
större sociala konsekvenser. De extra restriktioner som aktualiseras är kravet på att 
varsel måste meddelas till facklig eller annan arbetstagarorganisation innan 

                                                
27 Skedinger, ss. 24-25  
28 Skedinger, s. 26 
29 Skedinger, s.28 
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genomförandet. Det kan också förekomma en fördröjning av uppsägningsprocessen 
i form av längre uppsägningstider. 30  

 
Figur: Tillämpningsområden i LAS som påverkar anställningsförhållandet.31 

 
3.3 Lagen om medbestämmande - kollektivavtalet 
Ett karaktäristiskt drag i såväl svensk som nordisk arbetsrätt är att lagstiftningen i 
omfattande utsträckning tillåter parterna på arbetsmarknaden att genom 
kollektivavtal göra överenskommelser som kan avvika från de i övrigt tvingande 
reglerna.  De bestämmelser som kan avvika från ett kollektivavtal definieras som 
semidispositiva.32  Kollektivavtalsregleringen sker huvudsakligen genom tre nivåer: 
nationell branschöverskridande avtal, nationella förbundsavtal samt avtal på lokal 
eller företagsnivå. 
 
På nationellt överskridande nivå företräds arbetstagarsidan av 
huvudorganisationerna LO, SACO och TCO. Arbetsgivarsidan representeras främst 
av Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 
Det förekommer att avtal sluts förenat mellan flera fackförbund och 
arbetsgivarorganisationer. På denna nivå sluts i första hand huvud- eller 
samarbetsavtal som har i syfte att ge riktlinjer och spelregler för 
avtalsförhandlingar. Det finns även en stor mängd avtal som gäller särskilda frågor 
såsom medbestämmande, försäkringar, pensioner, jämställdhet, permittering med 
mera. Avtalen är ofta av utformade som rekommendationer som först måste antas 
på branschnivå för att bli bindande. 33 
 
Kollektivavtalen sluts även på branschnivå i form av förbundsavtal, mellan en 
arbetsgivarorganisation och en eller flera fackföreningar. Förbundsavtalen 
innehåller mer ingående reglering av de frågor som påverkar 
anställningsförhållandet. Reglering av anställningsvillkor såsom lön, arbetstid, 

                                                
30 Skedinger, s.29 
31 Skedinger, s.27 
32 Källström & Malmberg, s.164  
33 Källström & Malmberg, ss.166-167 
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semester, uppsägningstider, reseersättning etcetera förekommer. Utformningen av 
förbundsavtalen har på senare år utvecklats. Avtalen har gått från detaljregleringar 
till att snarare vara utformade som ramavtal där generöst utrymme ges för lokala 
anpassningar och avvikelser. Avtalen är tidsmässigt reglerade och löper vanligen i 
ett, två eller tre år. 34 

 
De avtal som antas på lokal nivå träffar lokala arbetstagarorganisationer och 
arbetsgivare som är bundna av förbundsavtalet enligt MBL 26§. Dessa avtal 
reglerar hur förbundsavtalen ska tillämpas eller anpassas till ett specifikt företag. 
Avtalen kan också innehålla regleringar av de frågor som inte behandlas i 
branschavtalen, ex. lokala avtal om vinstdelningar och optioner. Under dessa 
förhandlingar råder en genomgående fredsplikt. De lokala avtalen innefattar även 
hängavtal som sluts på arbetsgivarsidan mellan olika avdelningar på företaget samt 
företagsavtal vars specifika innehåll har förhandlats fram mellan en fackföring och 
en arbetsgivare som inte är bunden av något förbundsavtal. Företagsavtal är dock 
inte vanliga i Sverige men kan förekomma hos större arbetsgivare som inte är 
medlemmar i en arbetsgivarorganisation. 35 

 
3.4 Avtalslagen 
3.4.1 Anbud- accept modellen och Löftesprincipen 
Det är viktigt att i en avtalssituation vara medveten om när ett anbud blir bindande. 
Det bindande anbudet är enligt anbud-acceptmodellen den rättshandling som startar 
avtalsmekanismen Denna modell innebär att ett avtal uppstår genom att en 
anbudsgivare ger ett anbud som antas genom en accept.36 

 
Enligt AvtL 1 kap 1§ är anbud och accept bindande var för sig. Anbudsgivaren är 
dock ensidigt bunden endast under acceptfristen. Tidsperioden för acceptfristen 
återfinns i AvtL 2§. Om acceptfristen inte har definierats av anbudsgivaren gäller 
den legala acceptfristen under skälig tid enlig AvtL 3§. Den lega acceptfristen är en 
undantagsregel som gäller när avtalsparter inte befinner sig på samma geografiska 
plats vilket resulterar i en medräkning av tiden för transportsträckan. Vad gäller de 
muntliga avtalen är parterna bundna så länge kommunikationen hålls uppe enligt 
AvtL 32§. Tillskillnad från andra avtal kan alltså de muntliga avtalen korrigeras 
under förhandlingen så länge kommunikation finns mellan parterna. Det är alltså 
kommunikationen i realtid som är det viktiga när vi talar om muntliga avtal. 
Faktum är att i en förhandling är det nästan underförstått att vissa 
förhandlingsförslag är villkorade tills accept sker på hela överenskommelsen. 37 

Bestämmelserna i AvtL 1 kap 2-9§§ är dispositiva. Detta fastställs genom AvtL 1 § 
2 st. som innebär att parterna fritt avtala om de villkor som skall gälla. Endast då 
parterna undvikit eller missat att avtala om något används reglerna i AvtL. 
Bundenhet innebär att anbudet inte kan återkallas med laga verkan. En 
anbudsgivare får alltså inte under acceptfristen återkalla sitt anbud även om denne 
skulle ändra sig. Anbudsgivaren måste ingå avtal med motparten om denne väljer 
att acceptera anbudet. Den regeln har dock modifierats något genom AvtL 7§ som 
fastställer att anbudet får återkallas under den period då anbudet ännu inte kommit 
                                                
34 Källström & Malmberg, s.167 
35 ibid. 
36 Ramberg & Ramberg, s. 45 
37 Adlercreutz & Gorton, s 57 
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anbudstagaren till handa då den ännu inte anses vara en rättshandling.  

En accept som inte kommit anbudsgivaren till handa under acceptfristen (AvtL 4§) 
eller som inte stämmer överens med anbudet och inte uppfyller kraven på en 
överensstämmande viljeförklaring (AvtL 6§) blir istället klassats som ett nytt 
anbud. Den ursprunglige anbudsgivaren kan då välja att anta det nya anbudet vilket 
leder till ett avtalsslut på de nya överenskomna villkoren. 38 

 
Dessa regler är baserade på löftesprincipen som särskilt kommer till uttryck i AvtL 
1§1st. Löftesprincipen innebär sammanfattat att anbudsgivaren blir ensidigt bunden 
redan vid löftet om att sluta avtal med andra parten. Anbudet är bindande innan det 
har accepterats. Löftesprincipen brukar ställas i relation till kontraktsprincipen som 
tillämpas i många andra rättsordningar. Kontraktsprincipen innebär att ett bindande 
avtal förutsätter samspel och att anbudet inte är bindande förrän anbudet är 
accepterat. Detta gäller dock inte i Sverige utan ett anbud är bindande oavsett 
accept. 39 

 
Ett av avtalslagens huvudsyfte är att fastslå och närmare reglera löftesprincipen, 
vilket kan förklarar varför anbud-accept-mönstret dominerar första kapitlet i 
avtalslagen. De praktiska skälen till att löftesprincipen är grunden till den svenska 
avtalsrätten återfinns i motiven till AvtL 1§ Där framhålls vikten av att den som fått 
ett anbud genom brev eller telegram får ”någon tid på sig att överväga, huruvida 
han ska antaga den samma eller inte”. Anbudstagaren måste kunna förlita sig på 
anbudet och kunna se över alternativet att acceptera detta utan att riskera att 
anbudet försvinner. 40 

 
3.4.2 Förklaringsmisstag 
Frågan om den rättsliga betydelsen av förklaringsmisstag hör till avtalsrättens mest 
debatterade ämne. Trots att dess betydelse tas upp i AvtL 32§ 1st finns inte en 
fullständig reglering i avtalslagen eller i annan lag.  Dock återfinns två olika slags 
misstag eller villfarelse. Den ena utmärks av att misstaget har lett till att 
rättshandlingen, exempelvis ett avtal, har fått ett annat innehåll än vad som avsetts. 
Något som brukar bero på att det inte föreligger en överensstämmelse mellan den 
rättshandlandes vilja och dess viljeförklaring.  Det andra typen av misstag 
kännetecknas av att rättshandlingen visserligen består av det innehåll som var tänkt 
men att den rättshandlande av misstag påverkats i fråga om omständigheter som 
utgjort motivet för dennes rättshandling, s.k. villfarelse. 41 

 
Trots att principskillnaderna mellan de två olika förklaringsmisstagen är tydliga 
uppkommer det ibland svårigheter att göra en gränsdragning mellan dessa. Det 
betyder dock inte att en sådan gränsdragning är speciellt nödvändig. Resultatet av 
de båda blir ofta det samma då den allmänna principen i avtalsrätten är att skydda 
den goda tron vid avtalsslutande. Nedan följer en fördjupning av 
förklaringsmisstaget då risken för det bör beaktas vid avtalsförhandlingar.  42 
 
                                                
38 Adlercreutz & Gorton, s 57 
39 Lerberg, ss.71-72 
40 Adlercreutz & Gorton s.57 
41 Adlercreutz & Gorton, ss.272-273 
42 Ibid 
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Som tidigare nämnt behandlas förklaringsmisstag i AvtL 32§ 1st och gäller ”den, 
som avgivit en viljeförklaring vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å 
hans sida fått annat innehåll än åsyftat varit”. Konsekvensen av 
förklaringsmisstaget blir således att parten inte blir bunden av viljeförklaringens 
innehåll förutsatt att motparten varit i ond tro. Rekvisiten för att avtalsvillkoret ska 
anses ogiltigt kan sammanfattas följande: 
 
1. Misstaget ska föreligga på den rätthandlandes sida, inte hos någon som överför 

viljeförklaringen. 
2. Följden av misstaget ska vara att rättshandlingen fått annat innehåll (objektivt 

sett) än vad som först var avsikten.  
3. Motparten ska ha varit i ond tro angående misstaget vid den kritiska punkten, 

alltså när han fick vetskap om rättshandlingen. 43 
 

Detta förutsätter dock att parten kan fastställa innehåller i viljeförklaringen 
oberoende vad parten hade för avsikt med den eller dess egentliga betydelse. En 
sådan förståelse är nödvändigt, annars kan inte motpartens uppfattning om 
innehållet fastslås som felaktig. I motiven till lagen meddelas dock att endast 
innehållet i den angivna viljeförklaringen måste fastställas genom tolkning. En 
tolkning som inte bara ska baseras på själva ordalydelsen utan också på samtliga 
omständigheter som kan  vara av betydelse för ett riktigt bedömmande av 
viljeförklaringens innebörd. Utgångpunkten för tolkningen ska vara objektiv utan 
att ta hänsyn till vad avgivaren avsett eller vad motparten utan mening, men likväl i 
subjektiv god tro, kan lägga in i viljeförklaringen. Problem gällande 
förklaringsmisstag kan uppstå om en part medvetet säger en sak men menar en 
annan. Detta i syfte att styra motpartens uppfattning av sakfrågan och påverkar 
förhandlingsspelet. 44 

 
3.5 Anställningsavtalet  
Anställningsavtal är ett avtal som inte regleras av något formkrav. Trots 
formlösheten är det vanligt att kollektivavtal innehåller förskrifter om att 
anställningsavtalet ska vara skriftligt (MBL 23§). Källström och Malmberg menar 
att ett anställningsavtal kan uppkomma på tre principiellt olika sätt. 45 

 
Det är vanligast att ett anställningsavtal uppkommer likt anbud- och 
acceptmodellen som anges i avtalslagens första kapitel, genom en samstämmig 
viljeförklaring mellan parterna. Det andra sättet avtalsbundenhet kan uppstå är 
genom konkludent handlande, et vill säga när parterna agera på ett sådant sätt som 
om ett bindande avtal förelåg. Vilket innebär att om en part utför arbete för den 
andra partens räkning och får ersättning för det så kan en anställning uppkomma.46 

 
Det tredje sättet ett anställningsavtal kan uppkomma är genom vårdslöst handlande 
av en arbetsgivare i en anställningssituation. Genom att arbetsgivaren uppträder på 
ett sådant sätt att arbetstagaren med fog kan ha fått uppfattningen att en anställning 
föreligger. Detta kan ske under själva anställningsintervjun eller genom andra 
kontakter arbetsgivaren har med den arbetssökande. Om kontakten har varit 
                                                
43 Adlercreutz & Gorton, ss.273-274 
44 Adlercreutz & Gorton, ss.274 
45 Källström & Malmberg, s.109 
46 Ibid 
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omfattande har arbetsgivaren en skyldighet att vid en viss tidpunkt klargöra för 
arbetstagaren att en anställning ännu inte kommit till stånd. Om arbetsgivaren inte 
uppfyller denna skyldighet leder passiviteten till avtalsrättslig bundenhet. 
Arbetstagaren har då bevisbördan att visa att arbetsgivaren har agerat på sådant sätt 
att denne borde meddelat arbetstagaren om att anställningen inte blivit aktuell. 
Malmberg och Källström poängtera dock att ett anställningsförhållande kan 
uppkomma på detta sätt även om arbetsgivaren kan visa på att denne inte agerat 
vårdslöst och aldrig hade till syfte att anställa den arbetssökande. 47 

 
Historiska sätt har anställningsavtalet betraktats som ett realavtal. Ett realavtal 
innebär att parterna inte ansågs bundna av avtalet förrän efter tradition. Ett av de 
avtalsgrundande momenten ansågs vara vid överlämnandet av lön till arbetstagaren. 
Trots att det finns få stöd kvar av detta i rättskällorna finns fortfarande spår kvar av 
realavtal i anställningsförhållandet. Ett anställningsavtal betraktas fortfarande i viss 
mån som preliminärt till dess att arbetstagaren påbörjat sin anställning. Det anses 
lättare för båda parter att bryta löftet om en anställning innan det faktiskt skett ett 
prestationsutbyte. Det borde betyda att ett påskrivet anställningsavtal kan 
ogiltigförklaras med stöd av avtalslagens ogiltighetsregler utan krav på saklig grund 
enligt LAS 7§ och utan att arbetstagaren har rätt till uppsägningstid. Från och med 
tradition kommer däremot många av grunder till en ogiltighetsförklaring att 
upphöra. 48 

 
Huruvida en påbörjad anställning ska bestå eller inte avgörs i praktiken av hur 
samarbetet och prestationsutbytet fungerat mellan parterna och på hur de agerade 
när anställningsavtalet skrevs på. Teoretiskt sätt kan man dock tänka sig att även 
häva en pågående anställning på avtalsrättslig grund genom förklaringsmisstag. 
Prövning av en sådan ogiltighetsförklaring av anställningsavtalet borde då ske på 
samma principer som vid saklig grundprövning i LAS 7§. Däremot skulle en 
avtalsrättslig hävning kunna ske utan hänsyn till ordningsföreskrifterna i LAS 
gällande uppsägningar och avsked. Det skulle i praktiken endast vara relevant att 
hänvisa till AvtL 36§ för att värdera de omständigheter som inträffar under den 
pågående anställningen. Ett exempel på en situation som aktualiserar hävning av ett 
anställningsavtal på avtalsrättsliga grunder är om en arbetstagare i en politisk 
förening under sin anställning valde att ändra sin politiska tillhörighet. 49 
 
 
  

                                                
47 Källström & Malmberg, ss.109-110 
48 Källström & Malmberg, s.110 
49 Ibid 
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4. Innan förhandlingen 
4.1 Förhandlingens syfte, mål och utfall 
Den bästa lösningen på avtalskonflikter är när förhandling leder till ett ”win-win 
agreement”. Det förutsätter en medvetenhet om att förhandlingsspelet inte bara 
bidrar till konfliktlösningar utan skapar förutsättningar för diskussioner om 
förändringar som berör fler än endast avtalsparterna. Pruitt och Carnevale menar att 
en förhandling kan skapa nya förhållningssätt till beteendenormer. En förhandling 
om en individs anställningsavtal kan leda till att synen på den typen av 
förhandlingar kan ändras på hela företaget. Följden kan bli att nya anställningar blir 
av eller att nya avdelningar skapas på företaget. Författarna menar att det är 
behövligt att förstå vikten av förhandlingsspelet i ett större perspektiv. Precis som 
att förhandlingsspelet på individnivå kan påverka stora organisationer, påverkar det 
även samhället i stort. Samhället tenderar att blomstra när förhandlingsarbeten går 
bra och där argumentationen leder till en gemensam tillfredställelse hos 
förhandlingsparterna. Att förstå och behärska förhandlingar på ett bra sätt gynnar 
människor i både stor och smått. 50 Förhandlingar kan landa i fyra olika utfall. Det 
första är seger för en av parterna. Ett utfall som liknar uppsatsens fiktiva 
avtalssituation där Robert segrar över Maja. Det andra sättet är att parterna 
kompromissar. Det betyder att parterna tvingas avstå från en eller flera av sina 
förhandlingsmål. Målen kan ofta delas in i ett huvudmål med undergrupper. I fallet 
mellan Robert och Maja finns en gemensam övergripande målbild om att 
förhandlingen ska leda till ett anställningsavtal. Däremot är parterna inte lika 
överens om förhandlingens sekundära mål. Majas sekundära mål är att få högre lön 
men Roberts mål är att minimera kostnaderna.  I detta utfall hade parterna behövt 
kompromiss gällande de målen.  
 
Den tredje typen av utfall är den som författarna beskriver som det bästa och mest 
gynnsamma för båda parter. Det är när Maja och Robert gemensamt förhandlar 
fram en ”win-win” överenskommelse. Precis som när parterna var tvungna att 
kompromissa kommer de troligtvis inte uppfylla alla sina sekundära mål. Däremot 
har det visats att ett sådant utfall är gynnsamt, framförallt för att det skapar känsla 
av att parterna vunnit mer än vad det egentligen har.51 Det finns många fördelar 
med att förhandlingsparterna har som målsättning att utfallet ska bli en ”win-win” 
situation. Innehållet i avtalet gynnar då fler och förutsättningar för att avtalet 
efterföljs bli större. Båda parter kommer ur avtalsförhandlingen nöjda vilket främjar 
chansen till att parterna skapar fler förhandlingssituationer i framtiden. Dessutom 
främjas effektiviteten inom organisationen då ett avtal som alla tjänar på kommer 
göra förhandlingsprocessen enklare och verkställningen av beslutet snabbare. När 
en motpart har ambitiösa mål kan det ibland vara omöjligt att komma överens. Kan 
man dock identifiera ett ”win-win” utfall brukar en uppgörelse vara lättare.  
 
Det fjärde utfallet består i risken som alltid finns att förhandling inte leder till något 
avtal. I jämförelse med de tre tidigare utfallen behövs inget gemensamt beslut fattas 
utan det räcker att någon av parterna väljer att drar sig ur förhandlingen. Trots att 
detta utfall logiskt sätt borde ses om ett misslyckande då det inte skapar en 
avtalssituation i ”win-win” anda så behöver inte utfallet omedelbart bedömas som 
negativt. En part kan gynnas av att befinna sig i det oförändliga tillståndet som 

                                                
50 Pruitt & Carnevale, ss. 1-3 
51 Pruitt & Carnevale, s.16 



 18 

fanns innan avtalsförhandlingen börjat. Ibland kan ett utfall där inget avtal bildas 
vara lika gynnsamt som en ”win-win” överenskommelse. 52  

 
Helena Nelson-Bülow skriver om vikten av att ha tydliga mål med sin förhandling. 
Att komma förberedd till förhandlingen är en förutsättning för att utfallet ska bli 
lyckat. Att innan förhandlingen ha identifierat såväl sina egna som motpartens 
tänkta målbild är alltid gynnsamt. När målen definieras är det är viktigt att värdera 
dem så att parten är medveten om vilket mål som är det viktigaste och vilka som är 
sekundära mål. En sådan värdering ska sedan göras av de mål parter tror att 
motparten har. Med en tydlig målbild är parten förberedd inför förhandlingen och 
kommer utstråla självsäkerhet.  
  
Parterna kan välja att överlämna förslag till en förhandlingsordning. En sådan 
brukar vanligtvis vara neutralt formulerad och inte avslöja hur man värderar de 
punkter som ska förhandlas. Det är viktigt att den inte överlämnas innan parten har 
en uppfattning om sin motparts målbild. Förhandlingsordningen kan även användas 
för att vilseleda motparten till att tro att större värde läggs till en fråga som 
egentligen inte är speciellt viktig. För mindre förhandlingar, exempelvis till 
individuella anställningsavtal, kan det kännas överflödigt med en 
förhandlingsordning. 
 
Nelson-Bülow uppmanar även till att förberedelserna till en förhandling bör 
innehålla alternativa lösningar till de uppsatta målen. En plan bör även finnas 
fällande hur målen praktiskt och avtalsrättsligt ska genomföras.53 
 
Bengt Domeij skriver om hur parterna påverkas i sitt beslutfattande. Han talar om 
ett psykologiskt väldokumenterat beteende hos avtalsparter som består av en 
överdriven optimism. Personer tenderar att underskatta sannolikheten för ett 
negativt utfall och överskatta sannolikheten för det positiva. Ett stort antal 
experiment har visat att personer uppskattar att det är mer sannolikt att de själva ska 
få uppleva positiva händelser jämfört med genomsnittet av de personer som 
befunnit sig i samma situation. De brukar även anse att negativa händelser med 
större sannolikhet ska drabba andra, trots att de befinner sig i samma situation. 
Denna typ av överdrivna optimism tycks vara särskilt vanlig i situationer där parten 
har ett mått av kontroll över förhållandet. I takt med att man inte själv påverkas av 
den positiva händelsen man har att beakta i ett beslut minskar dock den överdrivna 
optimismen. Domeij tar upp äktenskap som ett exempel. Ett par informerades om 
att hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa och vid frågan om chans att deras 
äktenskap skulle gå samma öde till mötes ansågs sannolikheten lika med noll. 
Domeij skriver att det kan få effekten att mycket färre äktenskapsförord skrivs. 
Paralleller kan dras till förhandlingar om anställningsavtal, en överdriven optimism 
leder till att parten tror att anställningen ska bli långvarig och problemfritt vilket 
gör att denne underskattar vikten av en förhandling om anställningsvillkoren. 54 
 
Ett annat psykologiskt mönster som påverkar parters målbild är näraliggande 
överdriven optimism, motviljan till så kallad kognitiv dissonans. Det innebär att 

                                                
52 Pruitt & Carneval, s. 17 
53 Nelson-Bülow, ss. 59-60 
54 Domeij, ss. 289-292 
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alldeles före, vid eller en kort tid efter att förhandlingsparterna fattat ett beslut 
väljer de att betona det valda alternativet fördelar. Det leder ofta till att nackdelarna 
med beslutet undervärderas. Kognitiv dissonans reduceras och parterna blir mer 
säkra på beslutet än vad det var innan fördelarna fastställdes. Detta gör det svårt för 
parterna att både fatta ett beslut och samtidigt förmå sig att fullt ut överväga vad 
följderna blir om beslutet är felaktigt. Oviljan till kognitiv dissonans blir därför ett 
problem vid förhandlingar om anställningsavtal. När arbetstagaren beslutar sig om 
att ta en anställning är det särskilt svårt för denne att samtidigt bedöma eventuella 
negativa effekter av beslutet. Överdriven optimism och en ovilja till kognitiv 
dissonans kan dock motverkas av saklig information om sannolikheten till ett 
negativt utfall. Ytterligare en iakttagelse har genomförts inom detta område, kallat 
behavioural economics, är att privatpersoner tycks ha svårt att väga in 
biförpliktelser i ett avtal. Privatpersoner ser främst till den huvudsakliga frågan i 
förhandlingen såsom pris, leveranstid eller produktens kvalité. Samma tendenser 
finns hos arbetstagaren som ofta bara tycks förmå sig att fokusera på det som den 
anser vara den viktigaste frågan i anställningsavtalet, i Majas fall lönen. En erfaren 
förhandlare väger dock in biförpliktelser i högre grad i avtalet. 55 
 
Ytterligare ett psykologiskt mönster är den s.k. endowment eller besittnings- och 
ägareffekten. En individ som innehar en rättighet/egendom kräver ett högre pris för 
att uppge den, än vad en motsvarande individ är beredd att betala för samma 
rättighet/egendom. Sedvanlig ekonomisk teori innehåller inte edowmenteffekt, utan 
värderar egendomen oberoende av dess ursprungsläge. Endowmenteffekten antas 
finnas vid ingående av anställningsavtal och påverkar således förhandlingsutfallet. 
Den av parterna som initialt äger en rättighet tendera att initialt ha makten över 
förhandlingen.56  
 
4.2 Förhandlingsstrategi - ”BATNA” 
Begreppet BATNA står för ”Best Alternative To a Negotiated Agreement”, vilket 
är en strategi som ska hjälpa en part att skapa fördelaktiga förhandlingar. Fisher och 
Ury hävdar att anledning till att person förhandlar alltid är för att skapa ett bättre 
ekonomiskt resultat än vad som följer utan en förhandling.  BATNA handlar om att 
tänka ut alla de alternativ som kan bli aktuella om förhandlingen inte leder till ett 
avtal, alltså ”det bästa alternativet till ett förhandlat samtycke”. Författarna menar 
att BATNA ska användas som en måttstock för att värdera motpartens argument. 
Är den föreslagna valmöjligheten bättre än alternativen som blir aktuella om du inte 
förhandlar alls? Genom att använda metoden BATNA som en standard genom hela 
förhandlingen menar Fisher och Ury att du skyddar dig själv både från att acceptera 
villkor som är ogynnsamma men också från att tacka nej till villkor som egentligen 
ligger i sitt intresse att acceptera.  

 
BATNA fungerar inte bara som en måttstock till motparters argument utan skapar 
också en fördel gentemot din förhandlingsmotståndare, då den hjälper parten att 
vara flexibel. Om din förhandlingsmotståndare under förhandlingen föreslår en mer 
fantasifull lösning till er överenskommelse som kanske inte alls överensstämmer 
med det ni initialt tänkt behöver avtalsparten inte omedelbart neka förslaget. 
Eftersom parten är väl medveten om hur det bästa alternativet ser ut om det inte blir 
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ett avtal kan han eller hon jämföra det oväntade förslaget med det. Fisker och Ury 
menar att personen genom flexibilitet och medvetenhet om sina alternativ kommer 
uppnå mer gynnsamma utfall av hans förhandlingar. 57 
 
Ett BATNA skyddar inte bara mot oförmånliga överenskommelser utan hjälper 
även parten att gör det mesta av sina tillgångar. Desto bättre BATNA parten har, 
desto mer styrka utstrålar denne i förhandlingen. En medvetenhet om sitt BATNA 
är extremt viktigt om någon, som i Majas fall, förhandlar med en part som uppfattas 
som mer kraftfull. Fisher och Ury menar dock att styrkan hos en förhandlare inte 
sitter i rikedom, ranking eller position på ett företag. Styrkan mellan två 
förhandlingsparter beror främst på hur attraktivt valet av att inte nå en 
överenskommelse ser ut. Den part som har det mest attraktiva alternativet är den 
som har störst förhandlingsstyrka.58 
 
Att ha en plan om vad personen ska göra om förhandlingen inte leder till en 
överenskommelse menar författarna stärker dennes position i förhandlingen. När 
parten skapar sitt BATNA krävs det att aktivt skapa bra alternativ. Författarna 
menar att det kan man göra på tre olika sätt. Det första som bör göras är att 
inventera en lista på de möjligheter personen faktiskt har. Kan Maja söka ett 
liknande jobb på ett annat bolag? Kan hon utbilda sig mer? Kan hon starta ett eget 
revisionsbolag? Kan hon försöka få andra förmåner som inte är värda lika mycket? 
Kanske bör hon kontakta facket? När samtliga realistiska alternativ är nedskrivna 
bör personen försöka göra verklighet av dessa alternativ. Att sätt sina alternativ i 
praktisk realitet gör dennes BATNA ännu starkare, menar Fisher och Ury. Slutligen 
ska han rangordna dina alternativ. Välj ut det som är bäst av alternativen. Om 
parterna inte når överenskommelse i förhandlingen, vilket av de realistiska 
alternativen planerar parten att genomföra? Om du gjort denna ansträngning har du 
nu ett BATNA som du ska väga motpartens alla argument emot. 59 

 
När en part förhandlar med en motpart som har stora muskler vill man inte att 
förhandlingen ska leda till ett slagsmål. Desto starkare motparten verkar vara 
gällande psykisk och ekonomisk styrka desto viktigare är att personen möter dess 
förhandlingar men argument om sina meriter. Ett bra BATNA hjälper dig finns 
dessa argument. Ett bra BATNA är enligt författarna det mest effektiva 
tillvägagångssättet för att skapa en lyckad förhandling med en starkare motpart. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
57 Fisher & Ury, s.102 
58 Fisher & Ury, s.104 
59 Fisher & Ury, ss.105-106 
60 Fisher & Ury, ss. 107-108 
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5. Under förhandlingen  
5.1 Förhandlingstaktik 
Ur ett förhandlingstekniskt perspektiv talar man om strategi och taktik som två 
skilda saker. Med strategi menas ”en metod för att med samverkande medel nå ett 
långsiktigt mål” och med taktik ”det sätt på vilken man väljer att använda de medel 
som står till ens förfogande”.61 Förhandlingsstrategier har tidigare behandlats i 
avsnitt 4.1 och 4.2. Följande avsnitt kommer bestå av en fördjupning i 
förhandlingstaktiker.  

 
En förhandlingstaktik är dock sällan lika långsiktig som en strategi. Taktiken ändras 
och anpassas efter innehåll under förhandlingsprocessens gång. När nya situationer 
uppstår så anpassas taktiken för att möjliggöra att man på bästa sätt ska uppnå den 
avsedda och långsiktiga strategin. Nelson-Bülow presentera 17 stycken taktiker 
som hon anser är användbara vid avtalsförhandlingar.62 Denna uppsats fokuserar på 
de taktiker som är relevanta för den givna avtalssituationen mellan Maja och 
Robert.  
En grundläggande del i förhandlingsspelet är att lyssna på sin motpart. Ett av det 
bättre sätten att bli hörd på är genom att själva vara lyhörd, att visa intresse och 
vilja till förhandling. Det menar författaren skapar en stämning där motparten får en 
positiv och vänlig inställning till förhandlingen. Det leder till att motparten blir mer 
angelägen att prata mycket under förhandlingen. Det gynnar båda parten i 
förhandlingen men framförallt den som lyssnar då den får chansen att läsa mellan 
raderna. Vidare uppmanas avtalsparten att undvika att känna sig stressad av sin 
motpart. Våga ta pauser och håll inne på svaren trotts att en tystnad kan kännas 
skrämmande. Genom att inte svara på en gång försätts motparten i en osäkerhet 
som ofta får denne att fortsätta prata vilket riskerar att han eller hon säger för 
mycket. Var en aktiv lyssnare och våga ta konstpauser. 63  

 
Parternas placering runt förhandlingsbordet kan ha betydelse för förhandlingens 
utfall. Speciellt i ett fall där en part sedan innan vet med sig att denne är 
underlägsen sin motpart. Om parterna sätter sig mitt emot varandra på varsin sida 
av bordet finns risken att det skapas motsättningar eller att misstankar om 
motsättningar bekräftats. Nelson-Bülow uppmanar till att parterna ska sätta sig 
bredvid varandra då det leder till att förhandlingen blir mer av ett samtal än en 
match. Metoden är extra användbar vid privata förhandlingar med få aktörer där 
känslor styr i högre grand än annars.64 

 
Ett taktiskt viktigt val en part måste göra är att välja sina strider med omsorg. Att 
hela tiden under förhandlingens gång ställa sig frågan om just denna avtalspunkt är 
värd att strida hårt för eller om det helt enkelt inte är värt besväret. Märker parten 
kraftigt motstånd från sin motpart måste denne fundera på om det är värt kampen. 
Bör parten släppa denna fråga och lägga fokus på något som är av större vikt för 
denne. En taktik som till stor del grundas i en god förberedelse innan förhandlingen 
där parten måste värdera sina sakfrågors betydelse 65 
(Se avsnitt 4. Innan förhandlingen).  
                                                
61 Nelson-Bülow, s.16 
62 Nelson-Bülow, s.57 
63 Nelson-Bülow, ss.63-65 
64 Nelson-Bülow, s.65 
65 Nelson-Bülow, s.63 
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”En förhandling är inte klar förrän allt är klart” skriver Nelson-Bülow. Hon 
fortsätter vidare att det bästa sättet är att förhandla alla eventuella frågor parallellt 
jämfört med att förhandla klart om en sakfråga och sedan låsa sig vid det beslutet. 
Om man istället förhandlar samtliga frågor parallellt kan parten lättare bedöma 
värdet av hela avtalet. Parterna kan även lättare identifiera på vilka punkter denne 
har vunnit respektive tappat i sina önskade sakfrågor. 66 

 
Grunden till detta är att en part aldrig ska acceptera det första budet, även om det är 
båda bra och intressant. Dels för att alla anbud alltid ska värderas och funderas 
över, men också för att din motpart troligtvis inte vill ha ett snabbt och enkelt ja. 
Det kan skapa en situation där motparten lämnas tveksam till sitt givna anbud och 
blir mer återhållsam när det senare ska förhandlas om andra avtalspunkter. 
Förhandlaren bör istället ha is i magen och inte visa sig för angelägen att acceptera 
anbudet vilket ger möjlighet till att förhandla ännu bättre villkor. Genom att ta det 
lugnt och vänta ut sin motpart tar man samtidigt ”tempen på” dennes 
förhandlingsvilja och hur angelägen denne är på att få ett avtal i hamn. Allt för att 
få så mycket information som möjligt om sin motpart och veta när argumentationen 
ska läggas in på den sakfråga man anser viktigast. 67  

 
Samtidigt som det är taktiskt viktigt att ha is i magen är valet av fråga som parten 
lägger mest fokus vid också betydande. Att fokusera på en fråga när intresset 
egentligen ligger vid en av de andra frågorna är en vanlig förhalningstaktik. Vid ett 
sådant agerande får motparten svårt att värdera vad som är viktigt för parten och 
vad dennes smärtgräns går. Motparten får därmed också svårt att värdera hur 
mycket frågan är värd i förhållande till dennes egna önskemål på förhandlingens 
utfall. 68 
 
5.2 Actio – när planering övergår till handling  
Retorikens sista del i förhandlingsprocessen är actio, där parternas beteende är i 
fokus. Denna fas utgör den faktiska situationen då parterna möts. Det är många 
faktorer som påverkar en parts actio, vissa är parterna medvetna om och andra inte. 
En viktig del vid en förhandling är att tänka på är att tala också är att handla. Vid 
förhandlingar, precis som vid all typ av kommunikation, kan vi även genom vårt 
kroppsspråk visa vad vi vill förmedla. 69 

 
Förhandlingen har också en fysisk sida då parterna möts med både röst och kropp. 
Parterna använder sin röst och kropp som uttrycksmedel för att visa närhet, värme 
och därmed även utstråla en vilja till samarbete. Parten kan också genom att höja 
rösten och resa sig upp visa styrka och stridslust. Förhandlingen är en typisk scen 
där härskartekniker förekommer. Det finns många olika typer av härskartekniker 
som kan aktualiseras i en förhandling likt den mellan Robert och Maja. Eksvärd 
menar att i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagaren är 
”hierarkimetoden” som betyder att ena parten utnyttjar sin position för att förtrycka 
eller tysta den andre. Många kan dock tro att den det är givet att arbetsgivaren 
förtycker arbetstagaren, det är dock inte självklart. Det som avgör är hur partens 
                                                
66 Nelson-Bülow, s. 66 
67 Nelson-Bülow, ss.65-66 
68 Nelson-Bülow, s.70 
69 Hellspong, s.149 



 23 

position värderas gentemot motpartens. Hierarkin behöver alltså inte vara självklar 
utan kan bero på sammanhanget.70 Hierarkimetoden kan vara mer eller mindre 
tydliga och kan ibland ta form i små detaljer. Om motparten regelbundet tittar på 
sin klocka under förhandlingen kan det tolkas som en indikation på att han tycker 
att förhandlingen är ointressant och utdragen. 71 
 
Lika viktigt som att en part förbereder sitt actio genom strategier innan 
förhandlingen, bör parten göra ett medvetet val av förhandlingsstil som ska 
användas under förhandlingen. En genomtänk förhandlingsstil är betydelsefullt då 
en allt för strategisk uppbyggd förhandling kan uppfattas som manipulativ och en 
för avslappnad stil som nonchalant. En förhandlingsstil behöver inte vara avsiktlig 
men det finns fördelar med att ha reflekterat kring den. Hellspong presenterar fem 
sätt att variera en förhandlingsstil. Uttryckssättet kan vara kooperativ, en 
förhandling som genomsyras av samarbete eller konfrontativ, en stil som främjar att 
förhandlaren sätter hårt mot hårt. En andra förhandlingsstil är att antingen vara 
aktiv och ta initiativ i förhandlingen, eller vara reaktiv och låta motparten leda. 
Parten kan också välja att ha en öppen eller sluten förhandlingsstil. Med en öppen 
stil är parten mottaglig för motpartens förslag medan en sluten stil betyder att 
parten envist håller fast vid sin egen ståndpunkt utan intresse av att kompromissa. 
Ännu ett val som förhandlaren kan göra är att vara saklig och punktlig eller vara 
social och spela på relationen mellan parterna. Slutligen kan parten välja en 
förhandlingsstil som är antingen monologisk med långa inlägg eller dialogisk med 
tätare replikväxlingar. 72 

 
En kompetent förhandlare har förmågan att växla mellan stilar och anpassa sig till 
vad som är mest effektiv för den specifika förhandlingen. Det är dock fördelaktigt 
att vara mer kooperativ än konfrontativ, hellre aktiv än reaktiv, hellre öppen än 
sluten samt att vara både saklig och social men heller dialogisk än monologisk.73 
  

                                                
70 Eksvärd, s.151 
71 Hellspong, ss. 153-154 
72 Hellspong, ss. 162-166 
73 Hellspong, s.162 
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6. Efter förhandlingen, en reflekterande tillbakablick 
Maja är bra på sitt jobb. Tyvärr är hon inte lika duktig på att förhandla. Det går att 
redan här att konstatera att hennes obefintliga förberedelse ledde till att 
förhandlingen blev misslyckad. I det följande avsnittet identifieras de punkter där 
Maja misslyckats i sin förhandling. Därefter följer en diskussion om vad hon 
kunnat göra annorlunda vilket gett förhandlingen ett annat utfall. Diskussionen 
kommer i samband men det även innehålla allmänna betraktelser om olika delar av 
förhandlingsspelet som kommit upp till ytan under arbetets gång. Avsnittet inleds 
med en reflekterande tillbakablick med utgångspunkt i perioden innan 
förhandlingen för att sedan fortsätta till perioden under förhandlingen. 

En sak kan dock redan nu fastställas: Att vara en spelare i förhandlingsspelet 
handlar inte bara om kunskap om korten i den egna handen utan kräver också en 
lika stor medvetenhet om motspelarens kort. Detta utan att du någon gång kan 
förlita dig på slumpen från en tärning. För hur du spelar spelet, spelar roll. 
 
Att fastställa förhandlingen syfte 
Att svara på frågan varför man väljer att förhandla kan till en början anses som lätt. 
Parterna kan ha i syfte att förändra en situation, bevara den eller lägga grunden för 
att i framtiden göra en förändring. Det finns dock ett grundläggande syfte med 
förhandling, själva anledningen till att parterna har valt att mötas vid 
förhandlingsbordet, att komma överens. Med det som bakgrund bör en identifiering 
av parternas sekundära syfte ses som betydligt mer komplex. När syftet är att 
komma överens så kommer förhandlingen till stor del handla om vad parterna är 
villiga att offra för att uppnå huvudsyftet. Det förutsätter att målen med 
förhandlingen bör vara gemensamma mellan parterna då det annars blir svårt att 
uppnå huvudsyftet. Här blir det ofta problematiskt då parternas mål med 
förhandlingen kan vara väldigt olika. I situationen mellan Maja och Robert är det 
tydligt att de inte har samma mål med förhandlingen. Det kan vara att 
rekommendera att innan förhandlingen klargöra och uttrycka huvudsyftet med 
förhandlingen, att parterna ska komma överens. Sen är det självklart inte säkert att 
utfallet alltid blir så, men det kommer åtminstone finnas en gemensam medvetenhet 
och strävan mot att förhandlingen ska leda till en överenskommelse  
 
En förhandlings  måttstock 
Maja hade vissa förväntningar på anställningsavtalet som inte uppfylldes. Hennes 
försök till förhandling misslyckades sekunden hon fick luft under vingarna och 
motsatte sig Roberts anbud utan eftertanke om hon säger det och vilka 
konsekvenser det får. Hon målar helt enkelt in sig i ett hörn som varken 
förhandlingsstrategier eller retoriska kunskaper kan hjälpa henne ur. När Robert 
sedan kommer med sitt motbud ”take it or leave it” har hon inget annat val än att 
acceptera det. Med denna bakgrund kan det alltså slås fast att förhandlingen, utifrån 
Majas perspektiv, blev misslyckad. Det måste dock uppmärksammas att det inte 
alltid är så enkelt, och att vi kanske måste fundera kring om det verkligen är så 
enkelt att konstatera det negativa utfallet för Maja i denna förhandling.  

 
För att kunna värdera ett utfall av en förhandling behöver vi kunna jämföra det med 
något annat utfall. Vi behöver någon from av måttstock. Vad den måttstocken ska 
bestå av och vilka värden som den ska innefatta är dock svårare att fastställa. Om vi 
skulle jämföra utfallet med ett sådant där situationen och parternas agerande är det 
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samma men att förhandlingen istället leder till att det inte blir något avtal. Även ett 
sådant utfall hade ansetts vara ett misslyckande. Hade dock Maja valt att efter det 
gå till ett annat bolag och där lyckats förhandla fram de anställningsvillkor som hon 
tidigare blev nekad, kan man knappast säga att den första förhandlingen inte har 
varit till Majas fördel. Trotts att förhandlingen misslyckades har den ändå genererat 
ett bra resultat.  

 
Fisher och Ury tar upp idén om en måttstock i sin teori BATNA. Den måttstocken 
som de förespråkar förutsätter att du som förhandlare alltid har andra alternativ till 
det du ska förhandla om. Maja skulle alltså innan förhandlingen med Robert sökt 
flera jobb och hos dem förhandlat fram de förmåner i anställningsavtalet som hon 
och Robert förhandlade om. Allt för att i förhandlingen med Robert skapa det bästa 
möjliga förutsättningarna för att få Robert att gå med på förmånerna i 
anställningsavtalet. I bakgrund till denna strategi kan det dock anses problematiskt 
att vid en förhandling om just ett anställningsavtal alltid och hänsynslöst fokusera 
på de faktorer som skapar ett bättre resultat, i detta fall mer pengar på kontot. Det 
anses problematiskt då finns så många mer faktorer som spelar in i ett 
anställningsförhållande. Allt ifrån hur Majas personkemi går ihop med kollegor, hur 
nära arbetsplatsen ligger hennes bostad eller hur hon trivs på kontoret kan påverka 
värdet av ett anställningsförhållande. Alla dessa faktorer kan i verkligheten vara 
viktigare än vad Fisher och Ury vill hävdar med sin teori. Det ges inte tillräckligt 
stort utrymme i BATNA för de värden som kanske inte är helt relevanta för den 
sakfråga som förhandlas.  
 
Trots att målet med förhandlingen är att få den bästa möjliga löneökningen kommer 
i slutända även andra faktorer spela in, faktorer som Fisher och Ury inte reflekterar 
över. Att Maja bör basera sitt beslut endast grundat på de beståndsdelar som är 
relevant för att påverka förmånerna i anställningsavtalet, tror jag är ett för simpelt 
sätt att mäta värdet på förhandlingens utfall. Maja kanske får 1000 kronor mindre i 
lön på företaget B än på företag A men väljer ändå att jobba på företag A därför att 
värdet av alla faktorer som påverka anställningsförhållandet blir högre. Ett val som 
enligt BATNA inte är korrekt om alternativ A för med sig ett bättre resultat 
gällande det som förhandlas. Trots att teorin om BATNA går att använda som en 
måttstock kan den med denna bakgrund ses som mer lämpad i förhandlingar 
gällande exempelvis köp av en vara. Ett köp där det inte finna lika många 
livsavgörande faktorer som påverkar utfallet som det faktisk finns vid en 
förhandling om ett anställningsavtal.  
 
Referensramar styr sättet vi förhandlar.  
Att bestämma värdet på en förhandlings utfall är alltså inte lika lätt som man först 
kan tro. Det är heller inte lätt för parterna att innan förhandlingen komma fram till 
ett gemensamt ramverk som förhandlingen ska hålla sig till. Ännu en viktig 
beståndsdel som har påverkat en förhandling är de referensramar som parterna har 
inför förhandlingen. Uppsatsen har i ett tidigare avsnitt redogjort för de rättsliga 
normer som påverkar förhandlingen, dock får man inte glömma de icke rättslig 
normerna som i allra största grad formar förhandlingen. Jag vågar nästan säga att 
när man studerar förhandlingsspelet kan man till en början bortse från allt annat 
som kan komma att påverka förhandlingen och börja med inställningen att en 
förhandling till största del handlar om parternas referensramar.  För om parternas 
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referensramar inte stämmer överens med varandra ter sig förhandling vara 
misslyckad innan den ens har börjat. 
 
Att dela referensramar handlar i grunden om att parterna delar värderingar. Parterna 
behöver absolut inte tycka precis lika i sakfrågorna, men de behöver dela 
grundläggande värderingar som de förhåller sig till. Att en parts värdering om ett 
bra utfall, stämmer överens men den andra partens värdering om vad som är bra. 
Alltså att betydelsen av ”ett bra utfall” värderas lika av båda parterna. Ibland 
behöver inte problemet ligga i olika grundvärderingar utan kan bero på att parterna 
helt enkelt inte har samma referensramar gällande sin kommunikation. Oavsett hur 
vi kommunicerar styrs vi alltid av normer, som på ett eller annat sätt styr sättet vi 
talar med varandra. Trots att normerna inte är lagstadgade är det ändå något som 
parterna måste rätta sig efter för att kunna förhandla. Utan gemensamma 
referensramar är det svårt att förhandla då motparten antingen inte kommer tycka 
din argumentation är varken attraktiv eller relevant.  
 
Förhandlingen består av ett spel är parterna hela tiden riskerar olika mycket. Det 
förutsätter dock att motparten har ett intresse av det du erbjuder. Om parterna inte 
har samma referensramar, alltså inte värderar samma saker i förhandlingen, blir 
förhandlingen inte ett spel med drag och motdrag. Om motparten inte är intresserad 
av det du har att erbjuda, blir det ingen förhandling. Det är därför essentiellt att 
Maja innan förhandlingen försöker ta redan på vilka referensramar Robert kommer 
vilja spela inom, för att se om det stämmer överens med hennes. Hon behöver vara 
medveten om Roberts värdegrunder för att kunna förhandla. Om hon inte är det 
finns det inte mening med att ens starta en förhandling. Om Majas referensramar 
hade betytt att hon i sin nya anställning ska ha minst 8 000 kronor i löneförhöjning 
och Roberts endast tänkt en lön som ökat med 3 000 kronor är deras referensramar 
inte överensstämmande. Det skulle alltså gå in i förhandling med helt olika synsätt 
på det som ska förhandlas. Vilket drastiskt kan leda till att en förhandling i detta 
skede är överflödig då Maja och Robert inte delar samma grundläggande 
värderingar om vad som är en rimlig lön för Maja. De delar inte samma värderingar 
vilket gör förhandlingsspelet överflödig tilldess att de lyckas närma sig varandras 
referensramar.  

 
Referensramarna utgör inte bara de oskrivna regler som parterna måste rätta sig 
efter utan det styr även sättet parterna kommunicerar med varandra. En duktig 
retoriker är, som tidigare nämnts, den som anpassar sitt tal efter situationen och sin 
publik. På samma sätt är en bra förhandlare den som anpassar sin argumentation 
efter förhandlingssituationen och sin motpart. En av grundstenarna i detta är att 
fokusera på att övertyga istället för att övertala motparten. Det är den bästa metoden 
för att skapa en god stämning under förhandlingen där båda parter avslutar 
förhandlingen och känner sig nöjda. Självklart finns det situationer där övertalning 
används istället men det är inte eftersträvansvärt vid förhandlingar om 
anställningsavtal. När parterna ska bibehålla en långvarig relation efter 
förhandlingen är det viktigt att ingen av parterna känner sig överkörd. Detta är extra 
viktigt i en anställningssituation där båda parterna är beroende av varandra för att 
nå framgång.  
 
Referensramarna styr inte bara parterna som förhandlar utan också hur en 
utomstående part bedömer förhandlingen. När vi ser på referensramana är det 
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viktigt att vi har hela bilden klar för oss. Olika referensramar kan bestå i att parterna 
inte har samma syn på ideologi eller samma sätt att se på världen, eller så kan det 
röra sig om något så simpelt som att ett ord olika har olika betydelse för parterna. 
Att parten säger A men egentligen menar B gör att motpartens förväntningar på 
förhandlingen inte blir korrekt. Finns en sådan problematik försvårar det 
förutsättningarna för att parterna ska kunna komma överens. Det kan göra att en 
formellt kompetent person aldrig passerar anställningsintervjun pga. att den 
arbetssökande och arbetsgivaren inte delar samma referensramar gällande 
kommunikation och värderingar.  

 
Sättet en part väljer att bete sig i en förhandling kan ses i två ytterligheter. Den ena 
ytterligheten är där en part beter sig så illa att dess motpart efter förhandlingen 
känner sig illa till mods då den just gått med på ett avtal som den egentligen inte 
alls vill. Detta i kontrast till ett förhandlingsförhållande som bygger på respekt och 
samförstånd vilket skapar en bra relation mellan parterna. I båda typfallen finns det 
normer som parterna är mer eller mindre omedvetna om men som styr riktningen på 
förhandlingen. Tonen på förhandlingen kan bestämmas av något så banalt som att 
den ena parten under förhandlingen upprepat gäspar när den andre talar. Beteendet 
behöver alltså inte bestå av ytterligheter för att förhandlingen ska uppfattas som 
olustig. Maja bör därför tänka över sitt beteende innan hon kliver in i förhandlingen 
och inte visa sitt missnöje så öppet inför Robert. Hon borde inte ha agerat på impuls 
utan istället utstrålat lugn och beslutsamhet. 

 
Maktpositioner i förhandlingen  
Ännu en aspekt som påverkar förhandlingsspelet är de maktpositioner som skapas 
mellan parterna. Dessa kan vara fastställda sen tidigare som för Robert som är chef 
och Maja som är anställd. Maktfördelningen kan, som tidigare nämnts, även ske 
genom retoriska taktiker och användandet av ethos, logos och pathos. Oavsett hur 
maktpositionerna uppkommer och är fördelade mellan parterna är det viktigt att de 
accepteras av båda parterna och att de förhåller sig inom bådas referensramar.  

 
Det kan anses givet att det alltid är chefen som har makten över förhandlingar som 
handlar om anställningsavtal, men så behöver det inte vara. Allt beror på 
situationen och på vad det är som ska förhandlas.  Det är därför farligt att innan 
man är insatt i det specifika förhållandet som just denna förhandling gäller 
bestämma maktpositionerna mellan två parter. I fallet mellan Maja och Robert har 
vi alltså konstaterat att Robert sitter på den position som har makten över 
förhandlingen. Det är han som dikterar kraven och styr förhandlingsprocessen. 
Självklart har det att göra med att han är chef över Maja i hierarkin men framförallt 
beror det på att han spelar spelet men det mest inom Maja och Roberts 
gemensamma referensram är hans anbud mer värdefullt än det som Maja kan 
erbjud. Det betyder alltså att om situationen var omvänd och Maja hade ett, enligt 
deras referensramar, ett mer attraktivt motbud hade det varit hon som haft 
maktpositionen i förhandlingen. Detta oberoende av att det egentligen är Robert 
som logiskt sätt sitter inne på makten genom sin chefsposition.  

 
Maktpositionerna anpassas efter förhandlingssituationen. Maja skulle i den tänkta 
förhandlingen sett till att hon haft ett attraktivt motbud att kontra med när Robert 
lagt fram anbudet med en lönehöjning med 3000. Hon kunde kanske kontra med 
”Om jag inte får det anställningsavtal jag önskar så kommer jag säga upp mig och 
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starta eget och jag vet att minst fem andra anställda på bolaget kommer följa med 
mig”. Helt plötsligt hade Maja det starkaste kortet på sin hand och makten i 
förhandlingsspelet hade förflyttats till henne. Det hade gett henne större möjligheter 
att lyckas med förhandlingen.  

 
Att tänka på under förhandlingen 
Uppsatsen har presenterat ett antal taktiker som Maja borde ha tagit del av innan 
hon började sin förhandling med Robert. Inledningsvis kan vi konstatera att Maja 
misslyckades med att vara taktisk genom att ha is i magen. Hon tar Roberts anbud 
som ett personligt påhopp istället för att se det som en del i förhandlingsspelet. 
Anbudet behöver inte vara resultatet utan allt är förhandlingsbart. Hon skulle 
istället varit lyhörd för Roberts förslag och visat intresse för det han hade att säga. 
Det hade troligtvis skapat en situation där Robert känt sig hörd och då visat större 
intresse för att i sin tur lyssna på Maja. Maja skulle ha varit en aktiv lyssnare som 
vågade ta konstpauser. Då skapas en förhandlingssituation där parterna lättare kan 
förhandla fram en lösning som båda känner sig nöjda med. Förhandlingen ska alltid 
gynna möjligheten till en framtida affärsrelation, inte försvåra den. Maja borde 
även tagit till sig taktiken om att välja sina strider med omsorg. Det är inte det 
smartaste att hamna i konflikt med sin nya chef innan det ens skett tillträde på den 
nya anställningen. Hon borde prioriterat sina mål och släppt den fråga hon ansåg 
som minst viktig. Det hade gett henne möjligheten att lägga fokus på det som är av 
störst vikt för henne. Hon borde ha avstått från företagsfinansierad telefon och hög 
friskvård för att istället fokusera på att förhandla fram en högre lön. Precis som 
maktpositioner bör en parts förhandlingstaktiker vara situationsanpassade. Oavsett 
vilken taktik Maja använder ska hennes agerande under förhandlingen styras av det 
som är mest lämpat för att övertyga Robert.  

 
Slutsats - schackmatt 
Vi återkommer till vikten av att förhandlingen genomsyras av situationsanpassning, 
gemensamma referensramar och en medvetenhet om sin motparts värdegrunder. 
För visst är det nu klart att sättet du förhandlar på har en faktisk påverkan på 
avtalets slutliga utformning. Något som för många kanske var en självklarhet redan 
innan denna uppsats skrev. Vi får dock inte glömma baksida av förhandlingsspelet, 
att risken alltid finns att en part inte är en lika stark förhandlare. Något som kan 
bero på bristande förberedelse eller andra omständigheter som medvetet eller 
omedvetet styr förhandlingen. Med bakgrund i detta kan förhandlingsspelet ses som 
orättvist vilket torde anses motsägelsefullt med tanke på avtalslagens grundpelare 
viljeförklaringen. Den funktion hos avtalet som ska garantera ömsesidighet, 
frivillighet och samverkan mellan parterna vid avtalets tillkomst. Däremot står det 
också klart att genom förhandlingsstrategier, taktiker och retoriska knep kan även 
den svagare parten kan bli en bra förhandlare. För visst är det väl ändå så att har 
man gett sig in i spelet, får man spelet tåla.  
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