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Abstract  

Title: The Mediator’s Qualities - How are the negotiating parties effected by the 

mediator's persistence and patience? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree 

Author: Johanna Strandberg and Emma Hjalmarsson 

Supervisor: Jens Eklinder Frick and Jonas Molin 

Date: May 2015 

 

Aim: Our aim is to create a greater understanding of the negotiating parties' 

experience of the mediator's persistence and patience. 

 

Method: We have chosen a deductive approach that we have based our empirical data 

on already existing research. Theoretical material has been gathered through 

literature, theses and scientific articles. With the background to our aim, we have 

chosen to use a qualitative approach where we have interviewed ten people who have 

been in contact with a real estate agent the last 24 months. The empirical data was 

then analysed and discussed in our analysis and conclusion. 

 

Result & Conclusions: We have found that the mediator's persistence and patience 

affect negotiating partners in various ways. Patient is seen as a positive quality while 

persistence can be perceived as negative. Our survey shows that when persistence and 

patience are combined, the result is successful. Our survey also showed that the main 

characteristics of the mediator were not at all persistence and patience, which earlier 

research has shown, but instead it was nice, impartial and knowledgeable. 

 

Suggestions for further research: What we think would be interesting for further 

research is to investigate the mediator's perspective because we only looked at the 

negotiating parties' perspective. We would encourage further research on qualities in 

general and also on the specific persistence and patience because we fount that it was 

a limited amount of research based on these qualities.  

 

Contribution of the thesis: The contribution of this study is that it has created a 

larger understanding for the characteristics that negotiation parties perceive as 

important for a real estate agent. This can be beneficial for real estate agents to know 



 

what properties the parties prefer and how they should act in their efforts to make the 

parties satisfied. 

 

Key words: Negotiation, mediation, characteristics, persistence, patience.  

 

Sammanfattning  

Titel: Medlarens egenskaper – Hur påverkas förhandlingsparterna av medlarens 

envishet och tålamod? 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Johanna Strandberg och Emma Hjalmarsson 

Handledare: Jens Eklinder Frick och Jonas Molin 

Datum: Maj 2015 

 

Syfte: Syftet med vår studie att skapa en större förståelse för förhandlingsparternas 

upplevelse av medlarens envishet och tålamod. 

 

Metod: Vi har valt ett deduktivt angreppssätt där vi har sökt teori som sedan har 

utgjort grunden för vår empiri. Tidigare forskning har samlats in genom litteratur, 

examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Med bakgrund till vårt syfte har vi valt att 

utgå från en kvalitativ metod där vi har intervjuat tio personer som varit i kontakt med 

en fastighetsmäklare de senaste 24 månaderna. Resultaten har sedan analyserats och 

diskuteras i vår analys och slutsats. 

 

Empiridiskussion & slutsats: Vi har funnit att medlarens envishet och tålamod 

påverkar förhandlingsparter på olika sätt. Tålamod upplevs som en positiv egenskap 

medan envishet kan uppfattas som negativt. Vår undersökning visar dock att när 

envishet och tålamod kombineras blir resultatet lyckat. Vår undersökning visade även 

att de viktigaste egenskaperna hos medlare inte alls var envishet och tålamod som 

tidigare forskning visat, utan att det istället var förmågorna att vara trevlig, opartisk 

och kunnig.  

 

Förslag till vidare forskning: Det vi anser skulle vara intressant för vidare forskning 

är att undersöka medlarens perspektiv eftersom vi endast utgick från 



 

förhandlingsparternas perspektiv. Vi skulle även uppmuntra vidare forskning om 

egenskaper i allmänhet men också på envishet och tålamod eftersom vi fann 

vetenskapliga begränsningar inom dessa områden. Hur envishet i kombination med 

tålamod påverkar förhandlingsparterna har också undersökts. Därför skulle det vara 

intressant att undersöka dessa egenskaper var för sig.  

 

Uppsatsen bidrag: Vårt bidrag till denna studie har skapat en bättre förståelse för 

vilka egenskaper som parter upplever vara viktiga hos en fastighetsmäklare. Detta kan 

därmed vara till nytta för fastighetsmäklare som kan ta del av vilka egenskaper 

parterna föredrar och hur de ska agera i deras arbete för att göra parterna nöjda.   

 

Nyckelord: Förhandling, medlare, egenskaper, envishet, tålamod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 
 
Efter detta examensarbete på 15 högskolepoäng som vi har utfört under våren 2015 

avslutar vi nu våra tre års studier på Högskolan i Gävle. Det har varit tre lärorika år 

där vi har utvecklas både som individer och studenter. Från sista terminens första dag 

har vi kämpat med denna uppsats då denna resa har varit full med utmaningar och nu 

efter hårt arbete är vi äntligen i mål. 

 

Vi vill med detta förord tacka våra handledare Jens Eklinder Frick och Jonas Molin 

för deras stöd och handledning under hela den här processen. De har varit till stor 

hjälp genom att ha gett oss goda råd och peppat oss vid utförandet av denna uppsats. 

 

Vi vill även passa på att tacka samtliga deltagare i vår handledningsgrupp, för lärorika 

och givande diskussioner. 

 

Vi vill också tacka våra tio intervjupersoner som ställde upp och delade med sig av 

sina erfarenheter i våra intervjuer och som därmed gjorde vår studie möjlig. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka alla våra nära och kära som har stöttat oss genom hela den 

här resan och framför allt vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 

 

Bollnäs, maj 2015 

 

Emma Hjalmarsson & Johanna Strandberg 
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1. Inledning 

1.1 Problematisering 

Förhandling är en viktig funktion i det moderna samhället, eftersom det enligt Kajbring (2012)  är 

viktigt att parter kan ingå avtalsrättsliga relationer med varandra. Giacomantonio, De Dreu & 

Mannetti (2010) hävdar genom detta att människor i dagens tider använder sig av förhandlingar i 

många fall för att lösa tvister. Dessa tvister skulle enligt Langner & Winter (2001) leda till 

svårlösta konflikter om parterna inte skulle ha förmågan att kompromissa eller förhandla, vilket 

leder till att förhandling anses vara viktigt. Behm (2011) tar detta ett steg längre och hävdar att 

affärsrelationer som tillfredsställer båda parters behov och lämnar nöjda affärspartners är ett 

resultat av en lyckad förhandlingsprocess som har uppmärksammat och beaktat båda parters 

önskemål.  

 

Förhandling kan enligt Wang (2015) ses som en neutral process, där båda parter äger samma 

rättigheter till självbestämmande. Wang (2015) menar att en part som anser att denne ingått avtalet 

frivilligt och med rätt villkor har större benägenhet att följa avtalets villkor med lojalitet och det 

underlättar för en fortsatt god relation mellan parterna. En lyckad förhandling baseras enligt 

Ingerson, DeTienne, & Liljenquist (2015) på att förhandlingsparterna kan hålla en god 

kommunikation, har förmågan att ställa rätt frågor och förmågan att lyssna. Bazerman, Curhan, 

Moore, & Valley (2000) för vidare ett resonemang om att förhandlingsparter har en tendens att se 

främst till sina egna fördelar, där parter har svårt att objektivt och neutralt värdera de olika 

villkoren som ligger till grund för förhandlingen. Detta resonemang stöds även av Ingerson, 

DeTienne, & Liljenquist (2015) som menar att människor i de flesta fall beter sig på ett sätt som 

främjar eget intresse i förhandlingar samt då förhandlingsbeteendet förklaras av själviska motiv, 

då de flesta förhandlingar kommer innehålla någon form av frågan “vad betyder det här för mig?”. 

 

Som tidigare forskning alltså visat behövs välfungerande affärsrelationer, vilka kan skapas genom 

lyckade förhandlingsprocesser, och eftersom potentiella avtalsparter inte alltid kan förhandla 

direkt med varandra har medlaren enligt Stitt (2004) en viktig roll. Enligt Boland & Ross (2010) är 

medlaren en tredje part som skall hjälpa förhandlingsparterna att nå frivilliga överenskommelser. 

Yoo, Choudhary & Mukhopadhyay (2003) menar att medlaren är en oberoende tredje part som ska 

fungera som en länk mellan förhandlingsparterna och som enligt Sarkar, Butler & Steinfild (1995) 
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har till uppgift att hjälpa och stötta parterna för att nå förhandlingsresultat som båda parterna 

känner sig nöjda med. 

 

Som både Goldberg & Shaw (2008) och Wang (2015) visat är det viktigt att en medlare har båda 

parternas förtroende och detta vinner medlaren genom att ständigt se till att båda parterna känner 

sig uppmärksammande och rättvist tolkade. Wang (2015) menar att medlarens roll inom 

förhandling är att se till båda parternas intressen och att få båda parter nöjda. Detta är något som 

kan bli problematiskt att uppfylla eftersom medlaren enligt Smedlund (2006) ska fungera som en 

länk mellan parterna och få dem att samarbeta, vilket kan anses vara svårt då båda parterna lutar 

sig mot medlaren och medlaren därmed har dubbla lojaliteter. Detta kan vidare betraktas som 

problematisk eftersom medlaren ska ta hänsyn till båda parternas önskemål om avtalsvillkor som 

kan vara olika i vissa fall enligt Sarkar, Butler & Steinfield (1995). Hoffman (2003) menar också 

att medlarens uppgift anses vara komplex eftersom medlaren ska komma fram till en unik lösning 

för parterna i varje situation. Det är därför viktigt att medlaren enligt Womack (2002) har 

förmågan att anpassa sig och erbjuda olika arbetssätt beroende på vilka parter det är. Genom detta 

anser Smedlund (2006) att medlaren måste anpassa sig till de egenskaperna som finns i tvisten 

vilket leder till att medlaren enligt Sarkar, Butler & Steinfield (1995) kan anses ha många olika 

roller som kan resultera i en problematisk uppgift. 

 

Bowling & Hoffman (2000) menar att förhandlingar tenderar att nå framgång oavsett medlarens 

utbildningsnivå eller erfarenhet, varför de menar att frågan om medlarens personlighet behöver 

lyftas fram. Detta styrks även av Olsson & Blomqvist (2007) som menar att även om medlaren 

saknar formell utbildning kan de nå goda resultat på grund av deras personlighet. Bowling & 

Hoffman (2000) menar vidare att det finns vissa personliga egenskaper hos medlaren som tenderar 

i goda förhandlingsresultat. De menar att en medlare ska vara empatisk, icke-dömande, tålmodig, 

övertygande, optimistisk, envis, pålitlig, intelligent, kreativ, flexibel och ha en bra känsla för 

humor och sunt förnuft. Hultman (2005) anser däremot att det finns 13 egenskaper som en 

medlare bör besitta och dessa är neutral, god lyssnare, kreativ, stabil, pådrivande, språkligt 

begåvad, tålmodig, övertygande, intuitiv, empatisk, respekterad, lagkamrat och flexibel. Genom 

detta finns det alltså en rad egenskaper som anses vara viktiga hos en medlare, vilket leder till att 

medlarens roll kan betraktas som komplex. Dock har studier utförda av Goldberg & Shaw (2008) 

visat att de mest inflytelserika egenskaperna hos en medlare är envishet och tålamod som därmed 

begränsar antalet egenskaper. 
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Både Bowling & Hoffman (2000) och Goldberg & Shaw (2008) nämner alltså envishet som en av 

de viktiga egenskaper som en medlare med fördel bör besitta. Cardon & Kirk (2013) menar att 

envishet hjälper människor att med en uthållig målmedvetenhet uppnå det önskade. I en medlares 

fall handlar då detta enligt Olsson & Blomqvist (2007) om att vara fast beslutsam och målinriktad 

i arbetet att få förhandlingsparterna att nå en överenskommelse.  

 

Lika som envishet nämns tålamod av både Bowling & Hoffman (2000) och Goldberg & Shaw 

(2008) som en av de viktigaste egenskaperna hos en medlare, vilket även överensstämmer med 

Hultmans (2005) och Illes, Ellemers, & Harincks (2014) åsikter om vilka egenskaper som en 

medlare bör besitta. Bristen på tålamod kan enligt Illes, Ellemers, & Harinck (2014) ta sig uttryck 

i att medlaren börjar visa ilska mot förhandlingsparterna och den pågående situationen, vilket 

försämrar chanserna till en lyckad förhandling. Rubinstein & Wolinsky (1987) menar också att 

medlingsprocessen påverkas negativt om medlaren saknar egenskapen tålamod, vilket bidrar till 

en försämrad chans för en lyckad förhandling. 

 

Goldberg & Shaw (2008) har alltså studerat vilka som är en medlares viktigaste egenskaper och 

kommit fram till att just tålamod och envishet är de två viktigaste. Vi vill med utgångspunkt från 

detta undersöka hur dessa egenskaper påverkar förhandlingsparterna. Detta för att dels se om 

resultatet i vår undersökning överensstämmer med Goldberg & Shaws (2008) uppfattning men 

också för att se om förhandlingsparterna föredrar andra egenskaper än tålamod och envishet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för förhandlingsparternas upplevelse av medlarens envishet och 

tålamod. 

 

1.3 Nyckelord  

Förhandling, medlare, egenskaper, envishet, tålamod 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att i rollen som medlare fokusera på fastighetsmäklare i Sverige. Som 

empiriska källor har personer som köpt eller sålt bostad de senaste 24 månaderna använts. Det är 

alltså säljares och köpares syn på fastighetsmäklarens egenskaper som har undersökts.  
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1.5 Disposition  

1.5.1 Inledning  

Vi inleder vår uppsats med en problematisering där vi beskriver förklaringen till varför vårt ämne 

är intressant att studera för att sedan beskriva bakgrunden till vårt ämne. Sedan presenterar vårt 

syfte, våra nyckelord samt vår avgränsning av denna studie. 

 

1.5.2 Teori  

I det andra kapitlet presenterar vi den tidigare forskningen som berör vårt ämne och som därmed 

grundar vår uppsats. Vi börjar med ämnet förhandling där vi behandlar bakgrund, 

förhandlingsfokus och vad som utmärker en lyckad förhandling. Sedan går vi över på medling där 

vi behandlar bakgrund, definition, medlarens uppgift, tvister där medling anses vara lämpligt samt 

olämpligt sedan avslutar vi med olika tekniker och stilar inom medling. Utifrån detta berör vi de 

olika egenskaperna hos en medlare som leder till en lyckad förhandling där vårt fokus ligger på 

egenskaperna envishet och tålamod. Avslutningsvis behandlar vi fastighetsmäklaren som medlare 

eftersom det är grunden för vår empiriundersökning.  

 

1.5.3 Metod  

I det tredje kapitlet behandlar vi den metod vår uppsats grundar sig på. Vi diskuterar vårt val av 

metod, förarbete, genomförandet av intervjuer, urval, datainsamling, dataanalys, metodkritik och 

avslutningsvis ger vi en inblick i kvalitetskriterierna.  

 

1.5.4 Empiri  

I det fjärde kapitlet presenterar vi vår empiri där vi har intervjuat tio personer för att undersöka hur 

väl teorin stämmer överens med de empiriska data vi samlat in. Vi presenterar de frågor vi har valt 

att ställa för att sedan ge läsaren en förståelse för valet av frågorna. Vi behandlar sedan en fråga i 

taget då svaren utifrån intervjun presenteras till varje fråga. Avslutningsvis sammanfattar vi vår 

empiri för att ge läsaren en tydligare bild av vad vi funnit.  

 

1.5.5 Empiridiskussion 

I det femte kapitlet diskuterar vi det empiriska material vi samlat in, där vi kommer att koppla 

teorin till empirin för att se hur väl de stämmer överens.  
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1.5.6 Analys 

I detta sjätte kapitel analyserar vi det empiriska material vi samlat in samt redogör för våra egna 

reflektioner. 

 

1.5.7 Slutsats 

I det sjunde och sista kapitlet diskuterar vi vad vi kommit fram till med utgångspunkt från vårt 

syfte. Avslutningsvis presenterar vi förslag till vidare forskning. 
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2. Teori 
I detta andra kapitel beskriver vi förhandling och medling utifrån hur tidigare forskning har 

behandlat dessa ämnen. Här behandlar vi förhandlingens bakgrund, olika inriktningar, stilar och 

tekniker, vad som utmärker en lyckad förhandling samt egenskaper hos en medlare, där fokus 

ligger på egenskaperna envis och tålamod. 

 

2.1 Förhandling 

 

2.1.1 Bakgrund  

Gustafsson (1971) beskriver förhandling som en process där minst två parter är inblandade. 

Gustafsson menar också att det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att det ska kunna 

betraktas som en förhandling, och dessa kriterier är för det första att parterna måste anse att det 

finns möjlighet att de kommer kunna nå en överenskommelse och för det andra att det finns 

åtminstone två tänkbara alternativ till slutlig överenskommelse. Det tredje och sista kriteriet är 

enligt Gustafsson att parterna ska i någon utsträckning ha motstridiga intressen och att det är 

förhandlingens syfte att dessa intressen ska kunna kombineras i en mån som gör att parterna kan 

nå en överenskommelse. Även Unt (2007) beskriver förhandling som en process som sker mellan 

människor och Norman & Öhman (2011) beskriver förhandling som den vanligaste processen för 

att lösa tvister. Förhandling syftar enligt författarna till ett försök att tillgodose två eller flera 

parters gemensamma behov och de menar också att det är parterna själva som styr hur 

förhandlingen ska se ut. Norman & Öhman (2011) menar också att det går att definiera och 

förklara ordet förhandling på flera sätt. Antingen kan man beskriva det på det enligt författarna 

bästa sättet, nämligen att förhandling kan ses som en process där man ska reda ut och tillgodose 

gemensamma materiella och psykologiska behov för att på så sätt skapa och fördela mervärden, 

eller så kan man också beskriva det på det enligt författarna sämsta sättet, nämligen att förhandling 

kan ses som en kamp mellan parter för att tillgodose sina egna behov på bekostnad av motpartens 

och där endast ena parten har vinning av förhandlingen.   

 

Enligt Giacomantonio, De Dreu & Mannetti (2010) använder människor ofta förhandlingar för att 

lösa tvister och som Norman & Öhman (2011) skriver är alltså förhandling den vanligaste 

lösningen för tvister. Langner & Winter (2001) tar det ett steg längre och menar att om man inte 

skulle kunna kompromissa och förhandla så skulle många tvister resultera i svårlösta tvister. 

Resultatet av detta leder därmed till att förhandling anses vara viktigt eftersom även Pålshammar 
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& Frick (2007) menar att förhandling är det vanligaste tillvägagångssättet att lösa en tvist eller ett 

problem mellan två eller flera parter. Vidare menar de att förmågan att kunna förhandla 

framgångsrikt och att därmed kunna samarbeta med andra människor är en viktig färdighet att 

kunna behärska. 

 

Langner & Winter (2001) menar att förhandlingar kommer att kosta båda parterna och de syftar då 

inte enbart på finansiella kostnader utan även symboliska kostnader, där man får ge och ta. För att 

få igenom sina viktigaste krav måste man vara beredd att backa på några andra punkter som inte är 

lika prioriterade men som är av stor vikt för den andra parten.  

 

2.1.2 Förhandlingsfokus 

Enligt Langner & Winter (2001) kan förhandlingar styras utifrån olika fokus, då fokusen antingen 

kan ligga på relationens vinning eller med fokus på den individuella vinningen. Sjöstedt & Hedin 

(2013) är av samma åsikt då de menar att förhandlingar kan ha ett fokus på antingen relationen 

eller det individuella då affären ligger i fokus. Ingerson, DeTienne, & Liljenquist (2015) namnger 

dessa fokus, då de kallar dem relationsmetoden, där fokusen ligger på relationens vinning, och 

instrumentalismen, där fokus ligger på den individuella vinningen. 

 

Dessa förhandlingsfokus kommer påverka förhandlingarna i olika utsträckningar. Fokus på 

relationen leder enligt Curhan, Elfenbein & Eisenkraft (2010) till att de som får ett individuellt 

värde i förhandlingar många gånger vill förhandla med samma motpart igen, vilket resulterar i en 

långsiktig relation. Författarna menar också att de som känner att de inte får önskade resultat i 

förhandlingen hellre avstår förhandling med samma motpart i framtiden, vilket då leder till en 

kortsiktig relation.  

 

Ingerson, DeTienne, & Liljenquist (2015) för ett resonemang att om metoden med fokus på 

individuell vinning är dominerande i en förhandling kan det orsaka ett antal problem då det leder 

till en hänsynslös uppfattning av människors beteende, människor är tveksamma att vidta sociala 

åtgärder med sådana som har uppenbara egna intressen och det leder till ett fokus på främst 

ekonomiska resultat. Med bakgrund av de nackdelar som är förknippade med denna metod menar 

författarna vidare att forskare har lyft fram vikten av relationsmetoden eftersom denna anses ha 

fler fördelar för att få till en lyckad förhandling. Denna metod belyser däremot vikten av att förstå 

och främja andras framgång, kännetecknas av en stark relation och inriktar sig på gemenskapen då 
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fokus ligger på den andra parten och de delade erfarenheterna. Detta sker eftersom parterna bryr 

sig om andra och för att en förhandling ska bli lyckad ska båda parternas värde öka för att det ska 

vara rättvist för båda parterna. Curhan, Elfenbein & Eisenkraft (2010) resonerar också kring detta 

då de menar att det är viktigt att lyfta fram vikten av gemensamma faktorer i en förhandling 

eftersom det har visat sig att att bry sig om den gemensamma sidan av förhandlingen leder till 

bättre resultat.  

 

Ingerson, DeTienne, & Liljenquist (2015) skriver om inflytelserika medlingsteoretiker, som ställer 

sig emot teorin att man endast ska motiveras av egna intressen i förhandlingar då de menar att en 

stark relation mellan parterna har betydelse i medling för att få till en lyckad förhandling. Här 

menar de att parterna måste se och förstå varandra samt skapa en relation och först då kan de lösa 

deras tvister. Detta stödjer även Bhargava & Choudhary (2004) då de menar att en god relation 

underlättar etableringen av en överenskommelse mellan parterna. Curhan & Pentland (2007) och 

Anger-Elfenbein, Curhan, Eisenkraft, Shirako & Baccaro (2008) menar att fokus på individuell 

vinning inte alls främjar förhandlingen utan istället leder till sämre gemensamma resultat.  

 

Amanatullah, Morris & Curhan (2008) för resonemanget vidare då de menar att förhandlingarna 

och resultatet påverkas beroende av om parterna endast bryr sig om sig själva och sina själviska 

motiv eller om de bryr sig om andra samt relationen med dem. Enligt författarna har det visat sig 

att det leder till mer givande förhandlingar om de bryr sig om andra och relationen. De menar 

vidare att personligheten inom förhandlingar spelar roll och därmed också påverkar 

förhandlingarna. Curhan & Overbeck (2008) menar däremot att om de som förhandlar har alltför 

stort fokus på relationen och ingen fokus på den individuella vinningen, kan det leda till dåliga 

utfall i förhandlingen. De menar också att de inom en förhandling inte bara ska fokusera på sig 

själv och den individuella vinningen eftersom det också kan leda till sämre utfall och skada 

relationen med den andra parten. De anser därmed att för att en förhandling ska bli lyckad krävs 

det att parterna balanserar detta då de bör lägga fokus både på den individuella vinningen och på 

relationens vinning. 

 

2.1.3 Lyckad förhandling  

När en förhandling inleds är det enligt Hedin & Sjöstedt (2013) viktigt att parterna är väl 

förberedda och informerade om vad som skall ske och vad de ska fokusera på, detta för att de ska 

kunna hantera förhandlingen på så effektivt sätt som möjligt.  
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För att en förhandling ska bli lyckad krävs det enligt Ingerson, DeTienne, & Liljenquist (2015) att 

man är bra på att kommunicera, ställer de rätta frågorna och lyssnar för att ta reda på den andra 

partens behov och intresse och detta utmärker den så kallade relationsmetoden. Hedin & Sjöstedt 

(2013) stödjer detta då de menar att en lyckad förhandling präglas av att kunna ställa frågor, att det 

är en fördel att kunna lyssna och att använda tvåvägskommunikation då kommunikationen är ett 

fundament för lyckade förhandlingar. Här lyfter de fram att en klar och tydlig kommunikation 

föredras. Detta resonemang stödjer även McGinn & Nöth (2012) då de menar att kommunikation 

anses vara en viktig grundsten i förmågan att förhandla eftersom det är av betydelse för parterna 

att kunna klargöra vilka krav, behov samt önskemål parterna har. Detta leder enligt Yeboah & 

Atakora (2013) till att kommunikationen måste tas på allvar då det leder till en bättre 

tillfredsställelse hos parterna eftersom det bidrar till starka relationer och därmed nöjdare parter. 

Vidare leder det till vikten att behålla parterna eftersom om man inte kan kommunicera kan man 

heller inte vinna konkurrensfördelar, vilket kan leda till att parterna lämnar förhandlingen. 

Langner & Winter (2001) menar att då kommunikationen därmed har lyckats och parterna har fått 

framfört sina behov måste parterna i många fall vara villiga att släppa på sina egna önskemål och 

krav för att kunna nå denna överenskommelse.  

 

Ingerson, DeTienne, & Liljenquist (2015) menar vidare att forskning visar att en starkare 

gemensam inriktning leder till positiva förhandlingsresultat och parter som intar den så kallade 

relationsmetoden är också mer benägna att finna lösningar i deras tvister. Dessa parter är också 

mer motiverade att skapa värde både för sig själv och för andra, vilket leder till nöjdare parter och 

därmed en lyckad förhandling. Detta styrks även av Hedin & Sjöstedt (2013) då de menar att det 

inom en förhandling är en fördel att bygga upp långsiktiga relationer och att arbeta tillsammans för 

att nå gemensamma mål. Detta eftersom samarbete är den strategin som är mest lönsam inom 

förhandlingar då det inte fungerar att vara egoistisk då det är viktigt att bygga upp relationer och 

samarbeten mot de gemensamma målen. Curhan, Elfenbein & Eisenkraft (2010) menar däremot 

att ett positivt ekonomisk resultat anses vara en förutsättning för en lyckad förhandling. 

 

Enligt Pålshammar & Frick (2007) bör båda parternas behov bli tillfredsställda för att 

förhandlingen ska klassas som lyckad. Det räcker därmed inte att ena parten känner sig som en 

vinnare i en förhandling eftersom det kan leda till att parten som känner att den förlorade kommer 

lägga tid och energi på att hämnas, förstöra för den andra parten eller försöka kompensera 

förlusten på något sätt. Det är därför viktigt att båda parterna känner sig nöjda med förhandlingen 



 

 10 

eftersom man alltid är minst två i en förhandling. Detta resonemang stöds även av Sebenius (2014) 

som menar att för att en förhandling ska vara lyckad bör båda parterna vara vinnare genom att det 

ska vara rättvist för parterna eftersom en lyckad förhandling inte betonar de individuella vinsterna. 

Om det finns individuella vinster i en förhandling som innebär individuella skillnader för parterna 

kan det enligt Foo, Elfenbein, Tan & Aik (2004) bli svårt för parterna i en förhandling. Detta 

eftersom en förhandling bör betona gemensamma vinster där det handlar om en ömsesidig process 

för att upptäcka den andra partens intresse eftersom det skapar värde och därmed leder till en 

lyckad förhandling. 

 

Detta har värde i nästan alla förhandlingar då det alltså är viktigt att resultaten utspelar sig rättvist 

så båda parterna känner sig nöjda. Hedin & Sjöstedt (2013) lyfter fram att detta utmärker en så 

kallad win-winsituation där båda parterna går ur förhandling som vinnare eftersom då båda 

parterna känner sig nöjda och gynnas av lösningen. 

 

För att kunna arbeta sig fram till en lyckad förhandling bör man enligt Wheeler (2014) inte ha ett 

färdigt manus till förhandlingen eftersom det krävs ett öppet sinne och en flexibel strategi för att 

kunna anpassa sig till situationen eftersom det dyker upp möjligheter och hinder som måste kunna 

behärskas. Hedin & Sjöstedt (2013) för detta resonemang vidare då de menar att det finns fördelar 

med att kunna byta stil beroende på vem motståndaren är och att det därmed är viktigt att vara 

mentalt förberedd på de olika situationer som kan uppstå i en förhandling. Det leder till att 

kunskaper om tekniker och strategier anses som centrala för att det ska leda till en lyckad 

förhandling. Enligt Wheeler (2014) är det viktigt att använda olika förhandlingsstilar för olika 

människor då det kan krävas skräddarsydda sätt för varje människa och situation. 

 

Pålshammar & Frick (2007) menar att förhandlingar som verkar kunna resultera i 

överenskommelser leder till att parterna slappnar av, eftersom situationen av att ha flera 

förhandlingsprocesser pågående innebär en belastning för parterna. Författarna menar alltså att 

parter bör se till att avsluta pågående förhandlingar så snabbt som möjligt för att undvika att vara 

inblandade i flera förhandlingsprocesser samtidigt. Att parterna känner sig trygga med att 

förhandlingen kommer resultera i en överenskommelse gör enligt författarna att den kan klassas 

som en lyckad förhandling så länge inget oväntat händer.  

 

Giacomantonio, De Dreu & Mannetti (2010) menar att om parterna lyckas få till en lyckad 

förhandling kan det leda till att parterna får bra avtal som främjar ordning och stabilitet mellan 
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dem. Detta leder till bättre ekonomiska resultat samt minskar sannolikheten för framtida tvister, 

vilket är positivt för parterna och något de bör sträva efter. För att uppnå dessa positiva resultat 

menar författarna att det är viktigt att sträva efter en ömsesidig överenskommelse och ett bra 

samspel mellan parterna. Författarna menar vidare att detta samspel mellan parterna är viktigt för 

att finna lösningar som gynnar båda parter, för att förhandlingen ska klassas som lyckad. 

 

Avslutningsvis har Hedin & Sjöstedt (2013) tagit fram ett antal nycklar som krävs för att en 

förhandling ska klassas som lyckad och dessa är: 

• Vara förberedd och påläst.  

• Bygga långsiktiga relationer då samarbete är den mest lönsamma strategin. 

• Våga förhandla.  

• Skapa en klar, tydlig och realistisk målbild.  

• Ställa upp höga krav och förväntningar.  

• Sätta sig in i motpartens situation.  

• Vara ärlig. 

• Tänka på sitt kroppsspråk, agera professionellt, lita på sig själv och vara ödmjukt.  

• Lyssna och använda tvåvägskommunikation.  

• Förhandla med glimten i ögat. 

 

2.2 Medlare 

2.2.1 Bakgrund 

Enligt Norlin (2012) har medling som processrättslig tvistlösningsmetod existerat i Sverige som 

processrättslig sedan slutet av 1930-talet då processlagberedningen utformade sitt förslag till den 

bestämmelse i rättegångsbalken, som alltså reglerar möjligheten att föra ett mål till medling. 

Savun (2008) menar att medling har varit förekommande i världen under en lång tid medan Olsson 

(2013) lyfter fram att medling som tvistelösningsmetod började utvecklas som mest i Sverige på 

1980-talet, varför medling kan ses som en nyare form för att lösa tvister i Sverige. Norlin (2012) 

anser att användandet av olika tvistelösningsmetoder nu har ökat, spridit sig och medling har visat 

sig vara ett effektivt alternativ till domstolsprocess för att lösa tvister. Den ökade användningen av 

medling som tvistlösningsmetod kan därmed bidra till att minska och avlasta domstolarna samt 

förkorta handläggningstiderna.  Denna ökning av medling har enligt Olsson (2013) vidare 

utvecklas då föreningen för medling startade år 1998 i Sverige för att arbeta med att ta upp frågor 
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om medling. Syftet med denna förening är att verka för en utveckling och en spridning av medling 

som tvistelösningsmetod.  

 

Enligt Sjöberg & Sundin (2003) förekommer medling idag i många länder och då främst i Europa 

och Nordamerika. Erfarenheterna från dessa andra länder spelar en viktig roll hur det senare 

utvecklas i Sverige. Utvecklingen av medling i Sverige har enligt Bagewitz & Kronberg (2012) 

bidragit till att det år 2000 fanns medling som alternativ i 180 av landets 250 kommuner. Norlin 

(2012) menar att tingsrätterna i Sverige inte för statistik när det gäller tvister som utförs med hjälp 

av medling men enligt en enkätstudie som genomfördes 2004-2005 av Sveriges tingsrätter då 52 

av 59 besvarade, fann de att medling hade varit vanligt förekommande. Diamond (1996) anser 

också att medling i dagens tider är vanligt förekommande då medling anses vara viktigt eftersom 

medlaren erbjuder nyttiga tjänster för parterna, varför medlaren har en nyckelroll. 

 

Norlin (2012) och Olsson (2013) menar vidare att medling som tvistlösningsmetod förekommer i 

Sverige inom flera olika rättsområden och i olika typer av tvister. Exempel på dessa kan vara att 

medling kan förekomma i dispositiva tvistemål då domstolen enligt 42 kap. 17 § st. 2 

rättegångsbalken kan besluta om särskild medling som då ska samtyckas av båda parterna, 

medling i tvister som faller under medlingslagen, i vissa arbetsrättsliga tvister enligt 46 § lagen 

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, i arrende-, bostadsrätts- samt hyrestvister enligt 

jordabalken, i upphovsrättsliga tvister enligt lag (1980:612) om upphovstvister och i vissa 

brottmål enligt lag (2002:445) om medling med anledning av brott. 

 

2.2.2 Medlarens uppgift 

Enligt Hoffman (2003) finns inga närmare krav på medlaren, vilket innebär att medlaren därmed 

inte behöver besitta juridisk kompetens. Stitt (2004) anser att medlarens arbete kan ses som en mer 

effektiv och underlättande form av förhandling då en medlare har till uppgift att förhandla mer 

effektivt än vad parterna hade kunnat gjort på egen hand. Enligt Fingleton (1997) behövs medlare 

när förhandlingsparterna anser att de inte kommer kunna nå en överenskommelse på egen hand 

utan behöver en utomstående part som vägleder dem. Spulber (1996) menar då att medlaren i detta 

fall ska hjälpa parterna att mötas samt hjälpa dem att nå denna överenskommelse. Detta eftersom 

parterna enligt Diamond (1984) många gånger får en bättre överenskommelse med mindre risk för 

misslyckande om de använder sig av en medlare, varför medlarens arbete anses ha en positiv roll 
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för att hjälpa parterna. 

 

Enligt Olsson & Blomqvist (2007) krävs det en tvist mellan två eller flera parter för att medlaren 

ska kunna få ett medlingsuppdrag. Vidare menar Norlin (2012) att medlarens arbete i regel endast 

kan påbörjas genom parternas begäran eller med deras samtycke, varför medlaren därmed inte kan 

påtvinga parterna medling. Detta stödjer även Ismail, Abdullah, Mohamad Zin, & Hassan (2009) 

då de menar att medlarens arbete inleds i de flesta fall genom eget initiativ av parterna. I och med 

detta arbetar medlaren enligt Womack (2002) på uppdrag av parterna och ska därmed arbeta efter 

det parterna har bestämt och efter parternas behov.  

 

Enligt Illes, Ellemers, & Harinck (2014) ska en medlare hjälpa till i tvister mellan parter och 

lyssna på båda parterna. Både Norlin (2012) och Boland & Ross (2010)  menar att medlaren är en 

tredje part som skall hjälpa förhandlingsparterna att nå frivilliga överenskommelser i situationer 

där de på egen hand inte lyckas nå ett sådant resultat. Smedlund (2006) menar också att en 

medlare ska fungera som en länk mellan dem genom att försöka få dem att samarbeta. I detta 

arbete menar både Yoo, Choudhary & Mukhopadhyay (2003) & Womack (2002) att medlaren ska 

vara oberoende mellan parterna för att föra samman dessa parter. Yoo, Choudhary & 

Mukhopadhyay (2003) för resonemanget vidare då de menar att medlaren därmed ska arbeta för 

att söka gemensamma mål för parterna, vilket innebär en strävan efter en överenskommelse 

mellan parterna. Medlaren ska enligt Westerberg (2012) hjälpa parterna som en neutral tredje part 

genom att försöka lösa deras tvist och har därmed små eller inga maktbefogenheter. Arbetet 

innebär att försöka hjälpa dem att lösa tvisten genom att utreda deras mål och möjligheter samt 

hjälpa dem på vägen till en kreativ förhandling. Smedlund (2006) lyfter detta ett steg längre då han 

menar att en medlare har en betydande inverkan på parterna eftersom medlaren hjälper till på 

många sätt och då medlarens inflytande bidrar till framgångsfaktorer på många sätt. Medlaren har 

därmed en bred definition som omfattar att bistå parterna med till exempel kunskap, de kan 

utveckla viktiga strukturer, de påverkar utveckling och samspel, det blir lättare för parterna att 

fatta rätt beslut och de skapar förutsättningar för framgång. Medlaren har enligt Abrahamson, 

Fisher, Turner, Durrance & Turner (2008) en viktig uppgift, att erbjuda parterna stöd för att de 

lättare ska föras samman och kunna samarbeta. Medlaren ska alltså enligt Sarkar, Butler & 

Steinfield (1995) genom deras stöd hjälpa parterna sammanföra deras behov som i vissa fall kan 

vara olika. Detta stödjer även Bhargava, Choudhary & Krishnan (2001) då de menar att få parterna 

att samarbeta och föra dem samman kännetecknar medlarens arbete. Bhargava & Choudhary 

(2004) för detta resonemang vidare då de menar att medling leder till en större möjlighet för 
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parterna att föras samman eftersom det är medlarens uppgift. Om medlaren lyckas med denna 

uppgift leder det enligt Bhargava, Choudhary & Krishnan (2001) till ett positivt värde för parterna. 

Detta stödjer också Abrahamson, Fisher, Turner, Durrance & Turner (2008) då de definierar 

medling som en teknik för att få parterna att samarbeta och genom detta då det ökar deras värde. 

Spulber (1996) lyfter också fram detta då han menar att medlaren arbetar för att matcha parterna 

genom att få dem att nå en överenskommelse då det leder till mervärde för parterna. Vidare menar 

författaren att denna överenskommelse förbättrar parternas välbefinnande eftersom det minskar 

osäkerheten för parterna. Enligt Diamond (1996) leder detta till att medlarens arbete ökar värdet 

för parterna genom att de blir mer säkra och då risker kan undvikas som annars kan vara svåra att 

undvika eller kontrollera utan medlarens arbete. Om medlaren lyckas öka värdet för parterna leder 

det enligt Koupai, Alipourdarvish & Sardar (2015) till att parterna blir nöjda. Detta eftersom 

författarna menar att parternas upplevda värde har en positiv effekt på deras tillfredsställelse och 

detta värde är viktigt för att behålla parterna och för att medlarens arbete ska betraktas som lyckat.  

 

Enligt Rubinstein & Wolinsky (1987) ställs det förväntningar på att medlaren försöker maximera 

detta värde eftersom parterna förväntar sig att de båda ska dra nytta av medlingen, varför det är 

viktigt att medlaren är tillräcklig effektiv för att uppnå denna önskade nytta hos båda parterna. 

Enligt Spulber (1996) kan dessa förväntningar idag vara höga eftersom antalet aktiva och duktiga 

medlare ökat. 

 

Enligt Wang (2015) & Olsson & Blomqvist (2007) har medlaren till uppgift att hela tiden se till att 

parterna känner sig uppmärksammande och rättvist tolkade då medlarens roll är att se till båda 

parternas intressen och att få båda parterna nöjda. Detta stödjer också Kajbring (2012) som menar 

att medlaren ska ta hänsyn till båda parternas önskemål om avtalsvillkor. Payne & Frow (2004) 

stödjer också detta då de menar att det är viktigt att medlaren ser till att båda parterna känner sig 

nöjda eftersom det enligt Sarkar, Butler & Steinfield (1995) är viktigt att medlaren tar fram en 

lösning som båda parterna accepterar och där båda deras behov blir tillfredsställda eftersom det 

annars kan leda till missnöjda förhandlingsparter. 

 

Payne & Frow (2004) lyfter vidare fram vikten av relationen då de anser att medlaren måste kunna 

hantera byggandet av långsiktiga relationer med parterna. Smedlund (2006) menar att medlare 

arbetar mycket med relationer, samspel, nätverk och samarbete när de medlar.  
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Norlin (2012) menar vidare att medlaren också har till uppgift att försöka klarlägga samt hjälpa 

parterna att formulera deras behov och intressen. Medlaren ska också bistå parterna med 

lösningsförslag och vid behov värdera förslagen för att nå en överenskommelse. Enligt Della Noce 

(2009) är detta något medlaren bör göra då det kan krävas att en medlare har en grundlig 

genomgång av tvisten för att få parterna införstådda med omständigheterna kring förhandlingen.  

 

Illes, Ellemers, & Harinck (2014) för ett resonemang om att medlaren ska inta rollen som en 

oberoende expert som guidar kommunikationen och förhandlingarna mellan parterna. Detta 

stödjer även Ismail, Abdullah, Mohamad Zin, & Hassan (2009) som menar att medlarens uppgift 

är att ge råd till parterna i tvister för att försöka få fram en lösning, vilket kan leda till 

kostnadsbesparingar om medlingen blir lyckad. Författarna menar vidare att forskningen betonar 

behovet att främja användningen av medling eftersom det leder till ett mer effektivt 

tillvägagångssätt. 

 

Olsson (2013) & Stitt (2004) för också ett resonemang om att medlarens uppgift är att finna 

lösningar på parternas tvister som därmed hjälper dem att komma fram till en gemensam 

överenskommelse. Smedlund (2006) lyfter också fram vikten av att medlaren har i uppgift att föra 

parterna mot en gemensam överenskommelse då medlaren ska uppmuntra gemenskapen eftersom 

det är en viktig uppgift medlaren har. Medling bidrar enligt Olsson (2013) därmed till att parterna 

får större kontroll över tvistprocessen, över resultatet av medlingen samt bibehållandet av 

parternas relation till varandra främjas tack vare medlaren.  

 

Den roll medlaren har anses enligt Hoffman (2003) vara komplex eftersom medlaren ska komma 

fram till en unik lösning för parterna. Enligt Womack (2002) måste medlaren för att lyckas med 

detta ha förmågan att kunna anpassa sig och förmågan att erbjuda olika arbetssätt beroende på 

parterna eftersom det höjer mervärdet av medling. Det är nämligen viktigt att medlaren erbjuder 

parterna någon typ av mervärde för att parterna inte ska välja någon konkurrent. Smedlund (2006) 

resonerar också om detta då han menar att fokusen på medlarens roll alltid är olika beroende på 

egenskaperna som finns i tvisten, vilket enligt Sarkar, Butler & Steinfield (1995) innebär att 

medlaren kan anses ha många olika roller och detta är komplext. Hoffman (2003) menar vidare att 

rollen även kan vara komplex eftersom medlaren måste ständigt vara närvarande utan att fungera 

som en förhandlingspart. 
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Illes, Ellemers, & Harinck (2014) för ett resonemang om att en medlare styr parterna genom en 

strukturprocess i fyra faser. Dessa är intag, prospektering, förhandling och dokumentera 

överenskommelsen. Genom dessa fyra faser ska alltså medlaren bistå parterna med sin hjälp för att 

lösa en tvist och nå en överenskommelse. 

 

2.2.3 Vid vilka tvister är det lämpligt att använda medlare? 

Westerberg (2012) & Norlin (2012) för ett resonemang om att det bör tas ställning till i varje 

enskilt mål när det anses vara lämpligt med medling beroende på vad tvisten handlar om, dess 

omfattning, parternas inställning och andra särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Enligt 

Westerberg (2012) brukar dock medling rekommenderas för tvister som kännetecknas av 

maktbalans mellan parterna. Detta då medlarens arbete har visat sig vara effektivt då frågan 

kompliceras av starka känslor, om parterna har någon relation med varandra eller av andra 

anledningar inte kan undvika en tvist och då det är viktigt att behålla relationen mellan parterna. 

Detta stödjer även Norlin (2012) då han menar att medling har visat sig vara lämpligt i tvister där 

det finns ett högt ömsesidigt värde mellan parterna eftersom det ser till parternas behov och 

intressen, vilket kan leda till en bredare uppgörelse mellan parterna. Av denna anledning fungerar 

medling bäst mellan jämställda parter med frivillig utgångspunkt 

 

Westerberg (2012) anser att i vissa fall av tvister kan medling visa sig vara lämpligare än ett 

domstolsförfarande och detta är vanligt i stora och komplicerade mål med omfattade bevisning. 

Norlin (2012) lyfter också fram detta då han menar att medling är lämpligt i tvister som förväntas 

ta i anspråk stora resurser av det vanliga domstolsförfarandet. Vidare menar Westerberg (2012) att 

medling kan vara mer lämpligt om det är viktigt för parterna att få fram en lösning av tvisten inom 

en kort tid, om det finns andra tvister parterna vill ta upp men som dock inte är instämda till 

domstol och då avståndet mellan parternas åsikter visar sig vara stort. Norlin (2012) för också ett 

resonemang om detta då han menar att medling kan anses vara lämpligt i tvister då utredandet av 

parternas åsikter samt genomgången av bevisningen visar sig vara kostsam och tidsödande. 

 

2.2.4 Vid vilka tvister är det olämpligt att använda medlare? 

Westerberg (2012) menar att även om medling med fördel kan användas för att lösa tvister finns 

det även situationer då medling snarare anses som olämpligt och där det är bättre att låta ärendet 

hanteras av domstol. Enligt både Westerberg (2012) & Norlin (2012) anses medling olämpligt då 
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tvister består av rena rättsärenden, tvister som grundar sig på låga kostnader, tvister med mindre 

bevisning eller då yrkande, grunder, processmaterialet och bevisning kan definieras utan svårighet.  

 

Westerberg (2012) menar också att medling inte är lämpligt då parterna i tvisten som 

beslutsfattande vägrar förhandla med varandra eftersom medling är ett förfarande som är frivilligt 

och inte kan tvinga parterna att delta. Detsamma gäller då det finns tecken på att en part saknar 

vilja till en förändring eller då det anses att tvisten bör hanteras offentligt. Vidare anser Norlin 

(2012) att för parter som tvistar och endast är ute efter ett snabbt avgörande i en tydlig avgränsad 

tvist där det finns begränsat bevismaterial, finns det en risk att medlingen fördröjer tvistens 

lösning och därmed inte anses vara lämplig. 

 

2.2.5 Stilar och tekniker  

Wall & Kressel (2012) för ett resonemang om att medlarens stil är betydande, intressant och viktig 

för medlarens beteende, tänkande och dess konsekvenser. Medlarens stil kan påverka både 

processen och resultatet. 

 

Enligt Illes, Ellemers, & Harinck (2014) finns det ett antal olika stilar och tekniker som medlaren 

kan använda sig av. För att medlaren ska kunna lösa vissa tvister kan det krävas att medlaren 

använder sig av skräddarsydda tekniker eftersom vissa tvister kan vara svåra och ibland omöjliga 

att lösa. Vilken teknik som är den lämpligaste i en viss tvist kan till exempel grunda sig på om den 

är konfliktrelaterad eller relaterad till medlaren. Är den konfliktrelaterad baseras den i de flesta fall 

på att tolka och analysera tvisten för att sedan välja vilken teknik som passar bäst utifrån detta. Är 

den däremot relaterad till medlaren baseras valet av tekniken i de flesta fall på medlarens 

personlighet eller medlarstil. Författarna belyser att medlaren också kan uppvisa ilska i medlingen. 

De menar att medlarens uppvisande av ilska signalerar frustration, hopplöshet och framför allt 

bristande tålamod, vilket kan smitta av sig på förhandlingsparterna och hämma chanserna att nå 

överenskommelse.   

 

Enligt Illes, Ellemers, & Harinck (2014) kan en medlare också använda en teknik som innebär att 

de hotar avsäga sig uppdraget, vilket innebär att parterna blir påminda om att de inte kommer nå 

en lösning genom medling och de förlorar därmed den avgiften de har betalat för medlarens 

arbete. Vidare blir parterna påminda om att de eventuellt måste ta hjälp av ytterligare en part, till 

exempel en advokat. Detta kan då enligt författarna leda till ytterligare kostnader för parterna. 
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Vidare menar de att parterna bör ändra sina attityder och visa ett mer flexibelt förhållningssätt till 

sina värderingar för att på så vis undvika att de inte når en överenskommelse trots att de har lagt 

ned kostnader för att anlita en medlare.  

 

Vidare menar Illes, Ellemers, & Harinck (2014) att en medlare också kan använda tekniker som 

syftar till att göra situationen mer intensiv, som till exempel konfrontation och motsägelse. Detta 

har visat sig motverka sitt eget syfte och leder till mer skada än nytta. Medlaren bör istället 

försöka lugna och försona parterna och inte göra situationen mer intensiv.  

 

2.3 Egenskaper 

2.3.1 Vilka egenskaper hos medlaren leder till en lyckad förhandling? 

Enligt Bowling & Hoffman (2000) tenderar förhandlingar att nå framgång oavsett medlarens 

utbildningsnivå eller erfarenhet då de menar att det är medlarens egenskaper som är avgörande för 

framgången. Detta resonemang stödjer även Olsson & Blomqvist (2007) då de menar att en 

medlare kan uppnå goda resultat på grund av deras egenskaper, även om de saknar en formell 

utbildning. Här menar därmed författarna alltså att det är egenskaperna som bestämmer medlen 

och det eventuella målet. Då medlaren alltså strävar efter att uppnå en lyckad förhandling är det 

viktigt att lägga fokus på dessa egenskaper. Pålshammar & Frick (2007) för detta vidare då de 

menar att det inte finns en exakt formel på hur genomförandet av en lyckad förhandling ska gå till 

eftersom olika förhandlingstekniker är effektiva beroende på vem som tillämpar dem och det är 

detta som avgörs av förhandlarens egenskaper. Härmed blir det viktigt att den teknik förhandlaren 

väljer att använda sig av passar till förhandlarens egenskaper.  

 

Det finns enligt Bowling & Hoffman (2000) en rad personliga egenskaper hos medlaren som ofta 

resulterar i lyckade förhandlingsresultat och dessa är att en medlare ska vara empatisk, icke-

dömande, tålmodig, övertygande, optimistisk, envis, pålitlig, intelligent, kreativ, flexibel, 

humoristisk och förnuftig. Hultman (2005) listar i sin tur 13 egenskaper som en medlare bör 

besitta, nämligen neutral, god lyssnare, kreativ, stabil, pådrivande, språkligt begåvad, tålmodig, 

övertygande, intuitiv, empatisk, respekterad, lagkamrat, flexibel. Goldberg & Shaw (2008) anser 

däremot att det är envishet och tålamod som är de mest inflytelserika egenskaperna hos en 

medlare. 
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2.3.2 Envishet 

Enligt Nordenmalm & Phalm (2014) finns det inte några tydliga riktlinjer för medlaren att luta sig 

mot, vilket kan leda till problem eftersom det kan bli otydligt vad medlarens arbete egentligen 

innebär. Svensson (2006) lyfter detta vidare då hon menar att det finns det få regler och 

beskrivningar för medlarens roll och arbete vilket kan leda till att det blir ett svårt arbete för 

medlaren. Enligt författaren är det därför viktigt att medlaren är stark, tror på sig själv och vet vad 

den vill för att lyckas. När arbetet känns svårt eller hopplöst är det viktigt att medlaren är envis 

och inte ger upp i tron om ett lyckat resultat. Medlaren bör alltså enligt Svensson (2006) genom 

sin envishet stå fast vid det den vill för att lyckas och för att klara av detta svåra arbete. Illes, 

Ellemers, & Harinck (2014) nämnde tidigare en teknik en medlare kan använda som innebär att de 

hotar avsäga sig uppdraget, vilket innebär att parterna inte kommer nå en lösning genom medling. 

Genom detta visar medlaren en brist på envishet eftersom det är meningen att medlaren ska 

slutföra sitt arbete och inte ge upp vilket även har visat sig försämra chanserna till en lyckad 

förhandling.  

 

Hedin & Sjöstedt (2013) lyfter fram att en medlare vinner på att vara envis, vilket leder till en 

ökad möjlighet för en lyckad förhandling. Att vara envis är en viktig egenskap som en medlare 

med fördel bör besitta enligt både Bowling & Hoffman (2000) och Goldberg & Shaw (2008). För 

att parterna därmed ska uppnå en lyckad förhandling menar Cardon & Kirk (2013) att det är 

viktigt att medlaren är envis eftersom det hjälper parterna med en uthållig och tydlig 

målmedvetenhet att uppnå en det önskade. Detta kan också kopplas till Olsson & Blomqvist 

(2007) som menar att en medlare bör vara fast beslutsam och målinriktad, som kan betraktas som 

envishet i arbetet för att få parterna att nå en överenskommelse och en lyckad förhandling. Hedin 

& Sjöstedt (2013) lyfter också fram att för att en förhandling ska bli lyckad är det viktigt att ha 

höga krav och förväntningar, vilket innebär att det är viktigt att vara envis för att klara av dessa 

höga krav och förväntningar.  

 

2.3.3 Tålamod 

Som Nordenmalm & Phalm (2014) och Svensson (2006) tidigare nämnde finns de inga tydliga 

riktlinjer för medlarens arbete att luta sig mot då det finns få regler och beskrivningar för 

medlarens roll och arbete, vilket alltså kan leda till ett svårt arbete för medlaren. Därför är det 

enligt författarna viktigt att medlaren är stark, tror på sig själv och vet vad den vill för att lyckas. 

Detta eftersom det enligt Hedin & Sjöstedt (2013) blir svårt att lyckas om man inte tror på sig 
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själv eller sin sak. Genom detta är det enligt Nordenmalm & Phalm (2014) och Svensson (2006) 

viktigt att medlaren när det känns svårt och hopplöst har tålamod och tror att medlaren i slutändan 

kommer att lyckas genom att vara tålmodig. Ingerson, DeTienne, & Liljenquist (2015) diskuterar 

kring inflytelserika medlingsteoretiker som då menar att en stark relation mellan parterna har 

betydelse i medlarens arbete för att få till en lyckad förhandling. Det är alltså viktigt att en medlare 

bör arbeta för att få parterna att inse vikten av en långsiktig relation och för att få båda parterna 

nöjda. Denna uppgift som medlaren har är därmed inte lätt varför det krävs tålamod av medlaren 

eftersom en långsiktig relation mellan parterna är något som i många fall kan ta lång tid och då det 

kan vara svårt att få båda parterna nöjda. Detta kan i vissa fall kännas hopplöst då parterna vill 

olika saker och då den långsiktiga relationen anses vara omöjlig, vilket stärker synen att tålmodig 

är en viktig egenskap medlaren bör besitta. 

 

Bowling & Hoffman (2000) och Goldberg & Shaw (2008) nämner tålamod som en av de 

viktigaste egenskaperna hos en medlare för att uppnå en lyckad förhandling. Detta stödjer även 

Olsson & Blomqvists (2007) som menar att detta är en viktig egenskap som en medlare bör 

besitta. Om medlaren inte besitter denna egenskap kan det enligt Illes, Ellemers, & Harinck (2014) 

ta sig uttryck i att medlaren börjar visa ilska mot förhandlingsparterna och den pågående 

situationen, vilket har visat sig försämra chanserna till en lyckad förhandling. Detta stödjer även 

Hedin & Sjöstedt (2013) då de menar att det är lätt att bli frustrerad i en förhandling varför det är 

viktigt att man har tålamod. Rubinstein & Wolinsky (1987) menar att det är vanligt att medlare 

saknar tålamod och att det påverkar medlingsprocessen negativt. Hedin & Sjöstedt (2013) lyfter 

också fram att aggressivitet är en taktik som bör användas varsamt då det visar brist på tålamod 

och försvårar att få till en lyckad förhandling. Illes, Ellemers, & Harinck (2014) tar också upp att 

det är viktigt att medlaren inte gör situationen mer intensiv utan att den istället ska försöka lugna 

och försona parterna, varför det kan krävas tålamod av medlaren eftersom det kan ta tid att få 

parterna lugna. För att en medlare ska betraktas som lämplig är det enligt Hultman (2005) därmed 

viktigt att medlaren har tålamod eftersom parterna ibland behöver tid på sig för att analysera och 

förstå vad det är som händer. 

 

2.3.4 Egenskaper kopplade till tålamod och envishet 

De egenskaper som nämns av Bowling & Hoffman (2000) och Hultman (2005) kan enligt vår 

mening kopplas till både envishet och tålamod. För att tydliggöra detta presenteras en tabell nedan 
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där vi kopplar de nämnda egenskaperna till tålamod respektive envishet, se nedan. 

 

Tålamod Referens Envishet Referens 
Empatisk Bowling & 

Hoffman (2000), 
Hultman (2005) 

Övertygande Bowling & 
Hoffman (2000), 
Hultman (2005) 

Icke-dömande Bowling & 
Hoffman (2000) 

Kreativ Bowling & 
Hoffman (2000), 
Hultman (2005) 

Optimistisk Bowling & 
Hoffman (2000) 

Intelligent Bowling & 
Hoffman (2000) 

Pålitlig Bowling & 
Hoffman (2000) 

Humoristisk Bowling & 
Hoffman (2000) 

Flexibel Bowling & 
Hoffman (2000), 
Hultman (2005) 

Förnuftig Bowling & 
Hoffman (2000) 

Neutral Hultman (2005) Pådrivande Hultman (2005) 

God lyssnare Hultman (2005) Språkligt 
begåvad 

Hultman (2005) 

Stabil Hultman (2005) Intuitiv Hultman (2005) 

Lagkamrat Hultman (2005) Respekterad Hultman (2005) 

Tabell 1. Egenskaper kopplade till tålamod respektive envishet. 

 

2.4 Fastighetsmäklare som medlare  

Rubinstein & Wolinsky (1987) menar att medling är vanligt förekommande inom bostadsaffärer, 

där fastighetsmäklare fungerar som medlare för att göra processen effektivare. Det anges i 

Fastighetsmäklarlagen 8 § att fastighetsmäklaren skall tillvarata både köparens och säljarens 

intresse. Melin (2012) menar att det innebär att fastighetsmäklaren fungerar som en opartisk 

mellanman där fastighetsmäklaren ska vara neutral och oberoende. Melin (2012) menar vidare att 

den information som mäklaren lämnar till parterna ska vara neutral och korrekt.  

 

Vid tvister mellan säljare och köpare till en bostad som kan röra pris, tid för tillträde eller liknande 

villkor menar Melin (2012) att fastighetsmäklaren är skyldig att bistå parterna med hjälp och råd 

på ett neutralt sätt. Väljer parterna att blanda in en tredje part, förutom fastighetsmäklaren, som 

medlare menar Melin (2012) att fastighetsmäklarens skyldighet att vara behjälplig minskar i viss 

mån. Melin menar också att fastighetsmäklare inte är tvingade av lag att hjälpa säljare och köpare 
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vid tvister som uppstår när uppdragsavtalet upphört att gälla. Trots detta är det vanligt att 

fastighetsmäklare är behjälpliga vid tvister eftersom säljare och köpare ofta förväntar sig den 

hjälpen. Det kan även förklaras av Payne & Frow (2004) som menar att det optimala för en 

fastighetsmäklare är när säljare och köpare är nöjda, varför fastighetsmäklaren kan vara beredd att 

bistå med hjälp som fastighetsmäklaren nödvändigtvis inte är skyldig att göra.  

 

I Fastighetsmäklarlagen 15 § anges även att fastighetsmäklaren inte får agera ombud för den ena 

parten gentemot den andra parten. Detta förstärker enligt Melin (2012) utfästelsen att 

fastighetsmäklaren ska agera opartiskt mellan förhandlingsparterna. Detta gäller de fall där säljare 

och köpare inte är överens och en tvist har uppstått. Vill någon av parterna att de ska företrädas av 

ett ombud hänvisas de då till att anlita exempelvis en advokat. Fastighetsmäklaren är förbjuden att 

agera ombud mellan parterna, men fastighetsmäklaren kan däremot agera ombud för ena parten 

gentemot en tredje, utomstående part.  

 

Verksamma fastighetsmäklare i den svenska fastighetsmäklarbranschen har alltså skyldighet att 

fungera som en neutral och oberoende part som ska vara säljare och köpare av en bostad 

behjälplig i att kunna nå en överenskommelse. Detta överensstämmer med den bild som forskare 

har skapat om medlare och medlares uppgifter vid förhandlingar. Av den anledningen väljer vi att 

undersöka fastighetsmäklares envishet och tålamod för att kunna skapa förståelse för hur medlares 

envishet och tålamod påverkar förhandlingsparterna.   

 

2.5 Sammanfattning av teori 

Utifrån tidigare forskning har det visat sig att en förhandling är en process som sker mellan minst 

två parter och att denna process är viktig eftersom det är det vanligaste tillvägagångssättet att lösa 

tvister mellan parterna. Förhandlingen kan styras utifrån olika fokus då fokusen kan ligga på 

relationens vinning eller med fokus på den individuella vinningen då affären ligger i fokus. 

Resultatet av dessa två metoder leder till att om den individuella vinningen är för dominerande i 

en förhandling kan det leda till ett antal problem. På grund av detta har forskarna lyft fram vikten 

av relationsmetoden där fokus ligger på den andra parten och relationen som därmed har fler 

fördelar för att få till en lyckad förhandling. Den tidigare forskningen har också lyft fram olika 

faktorer som påverkar för att en förhandling ska bli lyckad och dessa är bland annat att vara väl 

förbered och påläst, det är viktigt att vara bra på att kommunicera, ställa de rätta frågorna och 

lyssna för att ta reda på andra partens behov och intresse. Vidare har det visat sig att det är viktigt 
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att båda parternas behov blir tillfredsställda då båda parterna bör vara vinnare samt att kunna 

anpassa sig efter situationen och byta stil beroende på vem motparten är. 

 

Tidigare forskning har också visat att om förhandlingsparterna inte kan lösa sina tvister på egen 

hand kan de anlita en medlare som fungerar som en oberoende tredje part och har till uppgift att 

hjälpa parterna att lösa deras tvist. För att medlaren ska få ett uppdrag krävs det en tvist mellan 

parterna och medlingen kan endast påbörjas efter parternas begäran. Medlaren kan också använda 

sig av olika stilar och tekniker och i vissa fall kan det krävas att medlaren använder sig av 

skräddarsydda tekniker eftersom vissa tvister kan vara svåra och ibland omöjliga att lösa. Detta 

eftersom medlarens roll alltid är olika beroende på vilka egenskaper som finns i tvisten och detta 

leder till att medlaren kan anses ha många olika roller och resultatet av detta blir att rollen anses 

vara komplex. 

 

Forskarna har också lyft fram att det inte är medlarens utbildningsnivå eller erfarenhet som är 

avgörande för en lyckad förhandling eftersom de istället lyfter fram vikten att medlarens 

egenskaper påverkar utfallet av förhandlingen. Vilka förhandlingsstilar och tekniker som anses 

vara effektiva är beroende på vem som tillämpar dem och detta avgörs av medlarens egenskaper, 

varvid det krävs fokus på egenskaperna för att få till en lyckad förhandling. Enligt tidigare 

forskning har det visat sig att envishet och tålamod är viktiga egenskaper för att uppnå en lyckad 

förhandling. Det kan alltså krävas att medlaren både är envis och har tålamod under 

förhandlingsprocessen för att hjälpa parterna att lösa deras tvist och att uppnå en lyckad 

förhandling.  
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3. Metod 
I detta tredje kapitel presenteras de tillvägagångssätt och metoder vi använt oss av och de val vi 

gjort. Vi kommer redogöra för vårt val av metod, förarbete, genomförandet av intervjuer, urval, 

datainsamling, dataanalys, metodkritik och avslutningsvis presenterar vi kvalitetskriterier. 

 

3.1 Val av metod 

I vår studie har vi valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod eftersom den metoden enligt 

Bryman & Bell (2011) lägger vikten vid ord då data samlas in och analyseras. Vi anser att en 

kvalitativ metod passar oss bäst eftersom vårt syfte går ut på att undersöka parternas upplevelser 

och då vikten bör läggas på deras ord och beskrivningar. Vi har genom detta utfört intervjuer för 

att samla in kvalitativ data till vårt empiriska material eftersom Bryman & Bell (2011) och 

Sohlberg (2013) menar att intervjuer är en vanlig form inom kvalitativa studier. Syftet med 

intervjuer är enligt Sohlberg (2013) att noggrant beskriva människors avsikter, erfarenheter eller 

uppfattningar och om dessa aspekter anses viktiga är intervjuer den metod som går mest på djupet 

inom detta. I vårt fall ansåg vi att dessa aspekter var viktiga eftersom vårt syfte går ut på att skapa 

en förståelse för förhandlingsparternas upplevelse och därmed är dessa intervjuer den 

forskningsmetod som behandlar detta mest gynnsamt. För att noggrant undersöka parternas 

upplevelser har vi valt att endast intervjua tio stycken eftersom intervjuer enligt Sohlberg (2013) 

bör omfatta få personer för att lyfta fram djupet hos dessa människor.  

 

Genom att tillämpa den kvalitativa metoden har vi startat med att skapa oss ett teoretiskt underlag 

genom artiklar, böcker och tidigare examensarbeten för att skapa större förståelse för de frågor 

som berörs i denna studie. Detta eftersom det enligt Sohlberg (2013) är vanligt att det i kvalitativa 

studier finns ett teoretiskt sammanhang för framställningen, alltså att teorin ska utgöra grunden för 

hur det fortsatta arbetet sedan utformas. Detta leder också till ett deduktivt angreppssätt som enligt 

Bryman & Bell (2011) innebär att den befintliga teorin utgör grunden för den kommande empirin. 

Som en avslutande del har vi med bakgrund av vårt teorikapitel och det vi kom fram till efter våra 

intervjuer presenterat våra egna reflektioner.  
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3.2 Förarbete 

Vi inledde vårt arbete med att söka information till vår teoridel. På så vis kunde vi hitta 

vetenskapliga artiklar, som kunde utgöra vår grund. När vi funnit vetenskapliga artiklar 

kompletterade vi även med böcker och examensarbeten. Vårt sökande strukturerades in i olika 

avsnitt, där vi började med att leta allmän information om förhandlingar. Där fann vi vad som 

utgjorde en lyckad förhandling, vilket ledde till att vi sökte ytterligare material till det. Genom att 

söka på förhandling fann vi också de olika metoderna inom förhandlingar med fokus på den 

individuella vinningen eller fokus på relationens vinning, vilket ledde till att vi valde att undersöka 

dessa ytterligare.  

 

Som nästa steg letade vi information om medlare där vi också startade med att leta allmänt om 

medling för att sedan gå in djupare på medlarens stilar och tekniker som då slutade med att vi fann 

viktiga egenskaper hos medlarens som kan påverka att förhandlingen blir lyckad. Då vi fann att 

egenskaperna envishet och tålamod tenderade att ses som de viktigaste föll vårt val på att 

undersöka dessa ytterligare. När vi hittat tillräckligt med material för att kunna sammanställa detta 

till en teoretisk grund hittade vi att vissa resultat och påstående var för svagt styrkta av annan 

forskning. Vi sökte därför ytterligare information om dessa med syfte att kunna styrka dessa 

påståenden. Vissa påståenden har dessutom varit motsägande vilket vi också redogjort för i 

teorikapitlet.  

 

Vi sammanställde alltså vårt teoretiska material till vår teoridel och kompletterade detta allt 

eftersom vi själva upptäckte att vissa delar saknades. Detta gjorde vi tills vi ansåg att vi hade 

material som kunde utgöra en tillräcklig teoretisk grund och för att få det som Bryman & Bell 

(2011) kallar en teoretisk mättnad. Denna teoretiska mättnad innebär att det inte är någon större 

mening att fortsätta leta teori eftersom det inte ger någon ny information då forskaren redan har 

tillräcklig grund. 

 

De sökord vi alltså har använt oss av för att hitta underlag till vår teoridel är förhandling, lyckad 

förhandling, metoder inom förhandling, medlare, medling, medlares stilar och tekniker, medlares 

egenskaper, envishet och tålamod.  
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3.3 Intervjuer 

Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att börja fundera ut lämpliga intervjufrågor som hade 

samband med den teorin vi utgår ifrån. Eftersom vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod 

som enligt Bryman & Bell (2011) lägger fokus för insamlingen och analys av data på ord då 

tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten valde vi att intervjua tio personer som 

varit inblandade i en förhandlingsprocess vid köp och försäljning av en bostad. Vi ville se hur 

fastighetsmäklarens envishet och tålamod hade påverkat förhandlingen ur deras synvinkel. Vi 

valde därför att ställa endast nio frågor eftersom för att de på ett djupgående sätt skulle kunna 

beskriva varje svar till frågorna. Vi fokuserade på öppna frågor för att få fram individernas åsikter 

och ge dem en möjlighet att beskriva svaren utförligt eftersom det enligt K.Yin (2006) är viktigt i 

intervjuer att fokusen ligger på människornas tolkningar och berättelser. Detta kompletterades 

även med frågor som hade mer konkreta svar, där intervjupersonerna kunde svara jakande eller 

nekande med en efterföljande motivering till svaret.  

 

3.3.1 Intervjupersoner 

Vi har intervjuat följande personer: 

• Anita, 49 år, som sålde en bostadsrätt i en storstad 

• Tony 49 år, som sålde en bostadsrätt i en storstad 

• Niklas, 23 år, som köpte en fastighet i en småstad 

• Lina, 22 år, som sålde en bostadsrätt i en småstad 

• Matilda, 22 år, som köpte en bostadsrätt i en småstad 

• Johan, 29 år, som köpte en fastighet i en småstad 

• Linn, 31 år, som sålde en bostadsrätt i en småstad 

• Mikael, 55 år, som köpte en bostadsrätt i en småstad 

• Daniel, 27 år, som köpte en fastighet i en småstad 

• Elin, 25 år, som köpte en fastighet i en småstad 
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3.3.2 Intervjufrågor  

I tabellen nedan presenteras våra intervjufrågor. Vi förklarar dess syften samt presenterar dess 
koppling till teorin. 

Teori Fråga (nr) Syfte Referens 
 
 
Förhandling 

1. Beskriv 
förhandlingen. (1) 

2. Vilken 
förhandlingsfokus 
hade du? (5) 

 

1. Få intervjupersonerna 
att återberätta och 
reflektera över 
situationen på ett 
detaljerat och djupt 
plan.  

2. Få veta vad 
intervjupersonerna haft 
för fokus 

1. –  
2. Langner & 

Winter (2001), 
Ingerson, 
DeTienne, & 
Liljenquist 
(2015),  m fl 

 
 
Medling 

3. Hur agerade 
mäklaren? (2) 

4. Lyssnade mäklaren? 
(3) 

5. Hade mäklaren en 
tydlig plan? (4) 

6. Vad hade mäklaren 
för fokus? (6) 

7. Hjälpte mäklaren dig 
att förhandla? (7) 

3. Få veta hur medlingen 
fungerade. 

4. Få veta hur väl 
mäklaren tog till sig av 
intervjupersonernas 
önskemål 

5. Få veta om mäklaren 
själv styrde 
förhandlingen 

6. Få veta om mäklaren 
hade samma fokus  

7. Få veta om mäklaren 
förhandlade på 
intervjupersonens 
villkor 

3. Norlin (2012), 
Illes, Ellemers, 
& Harinck 
(2014), Hoffman 
(2003) 

4. Bhargava, 
Choudhary & 
Krishnan (2001), 
Wang (2015), m 
fl 

5. Illes, Ellemers, 
& Harinck 
(2014), Womack 
(2002), m fl 

6. Langner & 
Winter (2001), 
Curhan, 
Elfenbein & 
Eisenkraft 
(2010), m fl 

7. Illes, Ellemers, 
& Harinck 
(2014), Wang 
(2015) 

 
 
Egenskaper 
• Allmänt 
• Envishet 
• Tålamod 

8. Beskriv fem 
egenskaper mäklare 
bör ha. (8) 

9. Var din mäklare envis 
och tålmodig? (9) 

8. Få veta vilka 
egenskaper 
intervjupersonerna fann 
viktigast 

9. Få veta om mäklaren 
uppfattades som envis 
och tålmodig 

8. – 
9. Bowling & 

Hoffman (2000), 
Hultman (2005) 

Tabell 2. Intervjuguide.  
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3.4 Urval 

När vi valde ut våra tio personer till intervjun gjorde vi ett så kallat bekvämlighetsurval som enligt 

Bryman & Bell (2011) består av sådana personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. 

Vi använde oss av denna metod eftersom vi känner till människor som vi vet har varit med i en 

förhandling och som de senaste 24 månaderna varit i kontakt med en fastighetsmäklare eftersom 

deras upplevelser anses vara relevanta i dagens situation. På detta sätt kunde vi försäkra oss om att 

våra intervjupersoner besitter den information vi är intresserade av och de fanns också tillgängliga 

utifall vi skulle vara i behov av ytterligare information. Eftersom vi ville ta del av dessa 

människors upplevelser om både själva förhandlingssituationen och fastighetsmäklarens 

egenskaper ansåg vi att detta urval var gynnsamt för oss eftersom vi då kunde undersöka deras 

upplevelser på djupet då dessa människor finns tillgängliga. 

 

Vi ville i vårt urval vara noga med att ha spridning hos de människor som deltog för att fånga så 

många olika upplevelser som möjligt och för att undvika att få samma svar eftersom vi tror att det 

kan leda till en bättre undersökning. Med detta i baktanke har vi intervjuat människor i olika 

situationer och i olika miljöer eftersom de både har köpt och sålt fastigheter och bostadsrätter både 

i en stor och i en liten stad. Vi har också intervjuat fem män och fem kvinnor i åldrarna 22-55 år 

för att öka denna spridning. Detta anser också Bryman & Bell (2011) vara viktigt eftersom de 

menar att spridningen kan beaktas i urvalet för att säkerställa att intervjupersonerna skiljer sig åt i 

olika drag eller egenskaper.  

 

3.5 Datainsamling 

Vi hade avsatt ungefär två veckor för vår datainsamling för att vi skulle kunna träffa en person i 

taget för att kunna ha fokus på endast en person åt gången. Innan vi började ställa våra frågor 

började vi med att presentera vårt arbete och syftet med undersökningen. När vi sedan ställde våra 

frågor spelade vi in hela intervjun samtidigt som vi antecknade deras svar. Enligt Bryman & Bell 

(2011) anses inspelning av intervjuer nästan vara obligatorisk när fokusen ligger på språket, varför 

vi ansåg att det var viktigt för oss att spela in våra intervjuer. Efter intervjun gick vi igenom en 

fråga i taget med deltagarna för att få bekräftat att vi hade uppfattat dem rätt och om de hade något 

att tillägga. Våra intervjuer tog sammanlagt mellan 25 och 35 minuter per person, vilket vi även 

ansåg var en rimlig tid med tanke på antalet frågor. 
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3.6 Dataanalys 

De inspelningarna vi utförde i vår datainsamling transkriberades sedan för att vi skulle kunna 

plocka fram det mest väsentliga materialet i vårt empiriavsnitt. Vi ansåg att det var viktigt att både 

spela in och transkribera för att vi skulle kunna gå tillbaka och läsa igenom och lyssna på 

intervjuerna ytterligare gånger för att vara säkra på att vi hade tolkat våra intervjupersoners 

uppfattningar på ett korrekt sätt. Bryman & Bell (2011) lyfter också fram att detta betraktas som 

en fördel eftersom forskaren då kan göra upprepande genomgångar av de svar som framkom i 

intervjuerna.  

 Efter att vi hade spelat in och transkriberat vårt material bearbetade vi det och summerade för att 

välja ut det viktigaste och sedan började vi skriva svaren till varje fråga. Vi såg sedan till att 

slutföra processen med en person i taget innan vi gick vidare och gjorde samma sak med nästa 

person. När vi hade gjort denna process tio gånger märkte vi att vår empiridel blev för lång 

eftersom vi hade skrivit sådana detaljerade svar varför vi ansåg att vi borde ändra upplägget och 

korta ner texten. Vi bestämde oss därför för att sammanfatta svaren under varje fråga för att göra 

texten mer läsvänlig och för att lättare kunna jämföra deras olika uppfattningar i varje fråga för 

sig. Här hade vi alltså stor nytta av våra inspelningar och transkriberingar eftersom vi då kunde gå 

tillbaka och lyssna och läsa igenom detta ännu en gång för att se till att få med det viktigaste.  

 

3.7 Metodkritik 

En del av den kritik som kan tala emot den valda metoden är att vi själva har valt ut människorna 

till empirin, vilket påverkar resultaten som hade kunnat bli annorlunda om vi hade gjort ett 

slumpmässigt urval. En annan nackdel med denna metod kan vara att det är svårt att fastställa ett 

resultat då detta endast har undersökts på några få människor, i vårt fall tio stycken. Detta innebär 

enligt Sohlberg (2013) att det kan bli svårt att generalisera resultatet då det är en undersökning 

med få människor och då deras svar är specifika och personliga. Därför har våra intentioner inte 

varit att finna resultat som är applicerbara på en större skala människor, utan vår förhoppning var 

att våra resultat kunde hjälpa oss att skapa större förståelse för en mindre grupp människors 

upplevelser.  

 

En ytterligare aspekt som kan kritiseras är att vi i vår empiriundersökning inte fick fram 

egenskaperna envishet och tålamod på sättet vi önskade. För att motverka det hade vi istället 

kunnat utforma frågorna på ett annat sätt för att lyfta fram dessa egenskaper på ett bättre sätt. Vi 
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hade till exempel i frågan ” Märkte du om fastighetsmäklaren hade samma fokus som du? Det vill 

säga om fastighetsmäklaren också fokuserade på relationen/affären?” kunnat försöka lyfta fram 

egenskaperna envishet och tålamod genom att koppla fokusen till egenskaperna eftersom det var 

vårt syfte. Här hade vi till exempel kunnat utforma frågan ”fokuserade fastighetsmäklaren på 

relationen genom att vara envis och ha tålamod?” I vår slutsats kom vi också fram till en 

begränsning i att lyfta fram egenskaperna envishet och tålamod var för sig, varför vi istället skulle 

kunna lyfta fram dem som en kombination eftersom det visade sig utgöra en lyckad 

sammansättning. De personer som vi intervjuade ansåg heller inte att egenskaperna envishet och 

tålamod var de viktigaste egenskaperna hos en fastighetsmäklare, eftersom de istället lyfte fram 

egenskaperna trevlig, opartisk och kunnig som de viktigaste. Kritiken till detta skulle därmed 

kunna vara att vi istället kunde ha undersökt andra egenskaper eftersom vi under arbetets gång 

märkte att det fanns begränsad forskning kring egenskaperna envishet och tålamod. 

 

3.8 Kvalitetskriterier 

Eftersom vi har valt att utgå från en kvalitativ metod har vi valt att fokusera på de kvalitetskriterier 

som är viktiga i en kvalitativ undersökning. Bryman & Bell (2011) lyfter här fram Lincoln & 

Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) då de menar att det är väsentligt att specificera termer 

och metoder för att upprätta och bedöma kvalitén i kvalitativ forskning. De lyfter fram begreppen 

trovärdighet och äkthet som de grundläggande kriterierna för bedömningen av en kvalitativ 

undersökning. Trovärdighet består sedan av fyra delkriterier som vi har valt att beakta inom vår 

undersökning och dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

 

3.8.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten i undersökningen handlar enligt Bryman & Bell (2011) om att beskrivningen om 

den sociala verkligheten och studiens resultat ska uppfattas som tillförlitlig. För att uppnå denna 

tillförlitlighet i resultaten är det viktigt att forskningen har framställs i enlighet med de regler som 

finns samt att resultaten rapporteras till de individer som tillhör den sociala verkligheten som 

studeras eftersom de ska bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. 

 

Vi har bekräftat denna tillförlitlighet i vår undersökning eftersom vi har följt de regler och 

riktlinjer från Högskolan i Gävle och vi har noggrant läst den litteraturen som beskriver hur 

forskningen bör utföras. Vi spelade även in våra intervjuer och har sedan varit noggranna med att 
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transkribera detta och därefter har vi bearbetat materialet ett antal gånger för att vara säker på att 

vi har uppfattat deras tolkningar på ett tillförlitligt sätt. När vi sedan hade skrivit ihop svaren från 

våra intervjuer lät vi de individer som deltog i intervjuerna läsa igenom detta för att vi ville vara 

säkra på att vi hade uppfattat dem på ett riktigt sätt.  

 

3.8.2 Överförbarhet 

Enligt Bryman & Bell (2011) omfattar kvalitativ forskning i de flesta fall en liten grupp av 

individer med gemensamma egenskaper då det handlar om djup och inte bredd. Resultaten 

grundar sig då på den unika betydelsen hos de individer som studeras. Författarna anser genom 

detta att det är viktigt att se över hur överförbara dessa resultat är i någon annan situation, miljö 

eller vid senare tidpunkt och inte bara hos de individer som studeras. 

 

Vi valde i vår undersökning att intervjua människor vi visste hade varit i kontakt med en 

fastighetsmäklare eftersom vi ville vara säker på att de hade erfarenhet och som därmed kunde 

redovisa deras uppfattningar på ett djupgående sätt. Vi intervjuade endast tio personer eftersom vi 

ville lägga ner mycket tid på varje intervju och då vi fokuserade på att få fram djupgående 

tolkningar och mindre fokus på kvantiteten. Genom detta begränsade urval kan överförbarheten i 

undersökningen uppfattas som snäv eftersom resultaten med stor sannolikhet skulle bli annorlunda 

om vi hade intervjuat individer i en annan situation, en annan miljö eller vid en annan tidpunkt. Vi 

anser ändå att studien kan betraktas som överförbar eftersom vi har intervjuat människor i olika 

situationer och i olika miljöer då de både har köpt och sålt fastigheter och bostadsrätter både i en 

stor och i en liten stad. Vårt urval består också av olika åldrar och av både män och kvinnor, vilket 

vi anser höjer kvaliteten i överförbarheten. 

 

3.8.3 Pålitlighet  

Bryman & Bell (2011) menar att Guba & Lincoln (1994) föreslår en pålitlighet inom en kvalitativ 

forskning då forskarna när det gäller trovärdigheten i undersökningen ska anta ett granskade 

synsätt. Forskaren ska alltså säkerställa att det blir en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

samtliga faser i forskningsprocessen eftersom det krävs att forskaren är noggrann i arbetet. 

Författarna lyfter också fram att det är viktigt att de teoretiska slutsatserna ska bli korrekta. 

 

Vi anser att vi uppfyller denna pålitlighet i vår uppsats eftersom vi har redogjort alla moment i 

forskningsprocessen samt lagt ner mycket tid på dessa genom att noggrant granska vårt material. 
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Vi har också varit noggranna i vårt val av undersökningspersoner eftersom vi endast intervjuade 

sådana individer vi visste hade varit i kontakt med en fastighetsmäklare de senaste två åren för att 

få fullständiga svar. Vi har också bra grund kring vårt ämne förhandling och medling eftersom vi i 

vår teori har omfattande tidigare forskning med många referenser, vilket vi anser höjer 

pålitligheten. Dock tycker vi den tidigare forskningen har vissa brister kring våra utvalda 

egenskaper envishet och tålamod. Hade vi haft mer tidigare forskning att utgå ifrån angående 

dessa egenskaper tror vi att vår slutsats hade kunnat förankras ännu starkare.  

 

3.8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjligheten att styrka och konfirmera är enligt Bryman & Bell (2011) viktigt eftersom det inte går 

att få en fullständig objektivitet i samhällelig forskning och därför är det viktigt att säkerställa att 

forskaren har agerat i god tro. Forskaren ska alltså inte bli påverkad av sina personliga värderingar 

eller den teoretiska inriktningen i utförandet och slutsatserna i undersökningen. 

 

Vi anser att vi har agerat i god tro under denna forskningsprocess eftersom våra personliga 

värderingar inte har påverkat processen. Vi har varit tydliga med detta eftersom vi i teorin inte har 

blandat in våra egna åsikter eftersom vi har varit tydliga med att hänvisa till tidigare forskning och 

sedan har vi varit tydliga i vår analys där vi lyfter fram våra personliga åsikter. Vi har heller inte 

försökt styra de individer vi har intervjuat utifrån våra intressen eftersom vi har ställt öppna frågor 

för att det ska underlätta för dem att prata om sina upplevelser. 
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4. Empiri 
 
I detta fjärde kapitel försöker vi se hur väl teorin stämmer överens med de empiriska data vi 

samlat in då vi har valt att intervjua 10 personer. Här presenterar vi de svar vi fick under dessa 

intervjuer. 

 

4.1 Intervjuer 

 

4.1.1 Empiriskt material 

De svar vi fick vid intervjuerna presenteras nedan, dels i en tabell där vi väldigt kortfattat 

presenterar intervjupersonernas åsikter och dels i en utförligare form där vi går igenom varje fråga 

separat och återger de mer detaljerade beskrivningar vi fick.  

 

4.1.2 Tabell 

 

   Anita Tony Niklas Lina Matilda Johan Linn Mikael Daniel Elin 

Beskriv 

förhandlingssituationen Pris Pris 

Pris/ 

tillträde Pris Pris Besiktning Pris Pris Markköp Tillträde 

Hur agerade mäklaren? 

Fick du stöd? Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Kände du att mäklaren 

lyssnade på dig? Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Hade mäklaren en tydlig 

plan? Anpassa sig? 

Tydlig, 

positivt 

Tydlig, 

positivt 

Tydlig, 

positivt 

Tydlig, 

negativt 

Tydlig, 

positivt 

Tydlig, 

negativt 

Tydlig, 

positivt 

Tydlig, 

positivt 

Tydlig, 

positivt 

Tydlig, 

positivt 

Var relationen eller 

affären viktigast för dig? Affär Affär Relation Affär Affär Relation Affär Affär Relation Relation 

Var relationen eller 

affären viktigast för 

mäklaren? Relation Relation Relation Affär Relation Affär Relation Relation Relation Relation 

Kände du att mäklaren 

hjälpte dig att förhandla? Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Beskriv fem egenskaper 

Se s.37-

38 - - - - - - - - - 

Var mäklaren envis och 

tålmodig? Båda Båda Båda Envis Båda Envis Båda Båda Båda Båda 

Tabell 3. Översikt av svar från intervjuerna. 
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4.1.3 Sammanfattat empiriskt material  

 

1. När du köpte/sålde din bostad, var det något som du fick förhandla om med 

säljaren/köparen? Beskriv den situationen. 

 

Här beskrev intervjupersonerna vad förhandlingarna hade gällt. Flera av intervjupersonerna 

beskrev situationen på ett kortfattat sätt men vi upplevde det ändå personligt och konkret. De 

flesta menade att förhandlingen hade gällt priset på bostaden, men även tid för tillträde, besiktning 

och köp av ytterligare mark hade förekommit. Intervjupersonerna beskrev även hur det kändes att 

förhandla med motparten och varför de gav sig in i förhandlingen där den vanligaste orsaken var 

att de inte var beredd att sälja bostaden för ett lägre pris än de förväntat sig. För att kunna hitta ett 

pris de och motparten var beredd att acceptera valde de att förhandla.  

 

2. Hur agerade fastighetsmäklaren? Fick du stöd av fastighetsmäklaren, och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Svaren på denna fråga var i åtta fall av tio att fastighetsmäklaren hade agerat på ett sätt 

intervjupersonerna var nöjda med. Fastighetsmäklaren hade uppmuntrat att inleda en förhandling 

med motparten och i flera av dessa fall hade fastighetsmäklaren dessutom föreslagit åtgärder, som 

i till exempel Linns fall där mäklaren föreslog att ge ett motbud till det bud som motparten hade 

lagt. Vi kunde även identifiera svar som visade att dessa åtta som var nöjda med mäklarens 

agerande även tyckte att mäklaren hade fungerat som en länk mellan parterna. De menade också 

att mäklaren hade framfört åsikter och önskemål på ett sätt de blivit nöjda med. Sammantaget var 

dessa åtta nöjda med fastighetsmäklarens agerande och beskrev att det stöd det fått under 

processen hade varit bra.  

 

Två av tio, Johan och Lina, var mindre nöjda med mäklarens agerande, och i Johans fall hade 

fastighetsmäklaren låtit bli att framföra Johans önskemål om att få utföra en besiktning. Istället 

uppfattade Johan att fastighetsmäklaren hade gjort allt för att få intervjupersonen att dra tillbaka 

sitt önskemål och istället skriva kontrakt omgående. I det andra fallet var Lina missnöjd med 

fastighetsmäklarens agerande då hon upplevde att fastighetsmäklaren hade varit väldigt 

påskyndande och försökt undvika att en förhandlingssituation uppstod. Istället ville 

fastighetsmäklaren se till att kontrakt skrevs så snart som möjligt trots att Lina inte alls var nöjd 
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med prissumman.  

 

3. Kände du att fastighetsmäklaren lyssnade på dig, och i så fall hur visade 

fastighetsmäklaren detta?  

 

Även i detta fall var åtta intervjupersoner överens. Dessa åtta tyckte nämligen att 

fastighetsmäklaren hade lyssnat på dem och det kunde visa sig genom att fastighetsmäklaren 

utifrån intervjupersonernas önskemål inledde förhandlingar med motparten. Det kunde även visa 

sig genom att fastighetsmäklaren tog sig tid att svara på frågor, som i Niklas fall. I Linns fall hade 

fastighetsmäklaren visat att han lyssnat på henne genom att föreslå ett annat tillvägagångssätt, 

vilket uppskattades av henne. Linn menade att fastighetsmäklaren hade lyssnat på henne men med 

hjälp av den kunskap som fastighetsmäklaren besitter kunde fastighetsmäklaren föreslå alternativ 

som passade situationen bättre.  

 

Återigen var det Lina och Johan som inte hade samma uppfattning som de andra åtta 

intervjupersonerna. De kände nämligen att fastighetsmäklarna inte hade lyssnat på dem. Detta 

hade de upplevt med anledning av att fastighetsmäklaren i Johans fall hade struntat i att framföra 

önskemål till motparten samt ignorerat Johans önskemål trots att han tyckte att han hade förklarat 

väl för fastighetsmäklaren varför han ville förhandla med säljaren. I det Linas fall hade 

fastighetsmäklaren rent av sagt emot henne när hon framfört att hon tyckte att de skulle avvakta 

med att skriva ett kontrakt eftersom hon trodde att det skulle vara möjligt att få mer betalt för 

lägenheten om de bara avvaktade lite. Hon kände istället att fastighetsmäklaren försökte övertala 

henne att sälja så fort som möjligt.  

 

4. Hade fastighetsmäklaren en tydlig plan för förhandlingen? Var fastighetsmäklaren 

villig att anpassa sitt arbete efter situation, och i så fall på vilket sätt? 

 

I detta fall svarade alla tio intervjupersoner att deras fastighetsmäklare hade haft en tydlig plan för 

förhandlingen. Av dessa tio var det åtta som ansåg att fastighetsmäklaren hade varit villig att 

anpassa sitt arbete beroende på hur situationen utvecklades och tyckte att fastighetsmäklaren hade 

haft en välfungerande plan för förhandlingen. Vi tolkade åtta av intervjupersonerna som att de var 

nöjda med den plan som fastighetsmäklaren hade haft.  
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Två av intervjupersonerna, även denna gång Lina och Johan, upplevde att fastighetsmäklarens 

plan inte var tillfredsställande och de ansåg också att fastighetsmäklaren borde ha anpassat sitt 

arbete mer utifrån situationens förutsättningar. Både Lina och Johan beskriver hur de hade blivit 

mer nöjda med resultatet om fastighetsmäklaren hade anpassat sig efter situationen och deras 

önskemål. De tyckte att fastighetsmäklarens plan hade varit för fokuserad på fastighetsmäklarens 

arbete och inte baserat på förhandlingsparterna.  

 

5. I den förhandlingssituation ni befann er i, tänkte du mycket på att du ville kunna ha en 

bra relation till säljaren/köparen även efter förhandlingen? Eller var det själva affären 

som var det viktigaste? Gjorde du något speciellt för att verka för detta? 

 

Responsen på denna fråga var att sex av våra intervjupersoner ansåg att affären hade varit deras 

förhandlingsfokus och fyra tyckte att relationen var det mest centrala vid förhandlingarna. 

Motiveringarna till varför intervjupersonerna ansåg att affären var viktigast var exempelvis att 

man har som mål att få så bra betalt som möjligt för sin bostad eller att man köper bostaden av en 

person man inte kommer träffa något mer. Motiveringen till varför intervjupersonerna ansåg att 

relationen var viktigast var främst att man ville ha möjlighet att kontakta motparten om något 

skulle inträffa efter avslutad förhandling. I de flesta av dessa fall var det köpare av en bostad som 

önskade att ha en god relation till den som sålde bostaden för att kunna kontakta säljaren vid 

frågor om bostaden.  

 

6. Märkte du om fastighetsmäklaren hade samma fokus som du? Det vill säga om 

fastighetsmäklaren också fokuserade på relationen/affären? 

 

Svaren på denna fråga indikerade att fastighetsmäklare har större fokus på att förhandlingen ska 

kunna avslutas med en bra relation mellan parterna som resultat. Det var nämligen åtta av tio som 

hade upplevt att fastighetsmäklaren hade haft fokus på just relationen i större grad än affären i sig. 

I Matildas fall visade sig detta genom att fastighetsmäklaren konkret frågade parterna hur de 

skulle kunna nå en överenskommelse som båda två kände sig nöjda med, vilket då visar att 

fastighetsmäklaren var mån om att parterna skulle vara överens när förhandlingarna avslutades. 

Även i Daniels fall hade fastighetsmäklaren visat att hon ville hjälpa parterna att få en chans till en 

bra relation då hon var aktiv i att finna lösningar som båda parter kunde nöja sig med.  
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Två av tio, även i detta fall Lina och Johan, hade upplevt att fastighetsmäklaren hade fokuserat på 

affären istället för att försöka få förhandlingsparterna att ha en god relation till varandra. I Linas 

fall upplevde hon att fastighetsmäklaren ville få ett snabbt avslut med anledning av att han hade ett 

fast arvode oavsett försäljningssumma. Därför tolkade Lina det som att fastighetsmäklaren ville 

avsluta affären så snart som möjligt eftersom det inte gjorde någon skillnad för honom om Lina 

fick mer betalt för bostaden eller inte. Johan menade också att fastighetsmäklaren försökte få 

förhandlingarna avslutade så snart som möjligt oberoende av relationens vinning eller inte.  

 

7. Kände du att fastighetsmäklaren hjälpte dig att förhandla på det sätt du ville, och i så 

fall hur? 

 

Åtta av tio intervjupersoner svarade jakande på denna fråga och var nöjda med sättet 

fastighetsmäklaren hade hjälpt dem. Detta kunde beskrivas med exempel som att 

fastighetsmäklaren fungerade som en länk mellan parterna, där intervjupersonernas åsikter och 

önskemål framfördes till motparten genom fastighetsmäklaren. I Tonys fall kände han att det var 

han som styrde förhandlingen och att fastighetsmäklaren hjälpte honom att förhandla på det sätt 

han ville. Även Mikael var nöjd med fastighetsmäklarens hjälp, då han menade att det var tryggt 

att ha en fastighetsmäklare som på olika sätt representerade honom i förhandlingarna.  

 

Även i detta fall skiljer sig Lina och Johans åsikter mot de övriga, då de anser att 

fastighetsmäklarna i deras fall inte alls hjälpte dem att förhandla på de sätt de önskade. I Johans 

fall fick han veta i efterhand att fastighetsmäklaren underlåtit att framföra hans önskemål till 

motparten och på så vis inte alls försökt hjälpa Johan att förhandla. I Linas fall upplevde hon att 

fastighetsmäklaren hade kontrollerat och bestämt förutsättningarna för förhandlingen utan att ta 

hänsyn till Lina och hon kände sig ignorerad i processen.   

 

8. Beskriv fem olika egenskaper som du anser är viktigast hos en fastighetsmäklare, och 

varför? 

 

När vi frågade intervjupersonerna vilka egenskaper som de tycker är viktigast så nämndes 20 olika 

egenskaper, varav trevlig, opartisk och kunnig var de vanligaste då de nämndes av fem till sex 

personer. Samtliga egenskaper som nämndes presenteras nedan: 

• Trygg  

• Har helhetsintryck 
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• Professionell 

• Bra lyssnare 

• Trevlig 

• Tillgänglig 

• Hjälpsam 

• Seriös 

• Ärlig 

• Opartisk 

• Empatisk 

• Lugn 

• Målinriktad 

• Förtroendeingivande 

• Kunnig 

• Tillmötesgående 

• Tålmodig 

• Flexibel 

• Pedagogisk 

• Pådrivande 

 

9. Skulle du säga att din fastighetsmäklare var envis och visade tålamod i 

förhandlingarna? 

 

I detta fall hade åtta av tio upplevt att fastighetsmäklaren var både envis och tålmodig i åtta av de 

tio fallen och vi kunde tolka deras svar som att de uppskattade att fastighetsmäklaren hade 

uppvisat båda dessa egenskaper. När vi ställde denna fråga var svaret jakande, med en 

efterföljande förklaring som visade att egenskaperna var uppskattade. Ett exempel är Elins svar 

”Ja, det skulle jag vilja säga att mäklaren var. Det var tryggt att känna att hon dels var envis med 

att få ihop affären men också att hon hade tålamod att få alla bitar på plats.”.  

 

I de andra två fallen ansåg intervjupersonerna, återigen Lina och Johan, att fastighetsmäklarna 

hade upplevts envisa då de var envisa med att få avsluta affären utan att behöva inleda någon 

förhandling mellan säljare och köpare. Vi uppfattade att Lina och Johan upplevde 

fastighetsmäklarnas envishet som något negativt. De önskade att fastighetsmäklarna hade varit 
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mer tålmodiga och låtit förhandlingarna ta den tid som behövdes för att båda förhandlingsparter 

skulle bli nöjda med överenskommelsen. Detta visade sig genom Johans svar ”Mäklaren var 

väldigt envis med att vi skulle avsluta affären, men jag tyckte hon var alldeles för stressig. Jag 

hade absolut önskat att hon tagit sig tid till att låta mig förhandla med säljaren men det ville hon 

inte.”.  
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5. Empiridiskussion 
I detta femte kapitel redogör vi kortfattat för och diskuterar det material vi insamlade under 

intervjuerna.  

 

5.1 Överblick 

Hur upplevde intervjupersonerna fastighetsmäklarens envishet och tålamod? När de fick den 

konkreta frågan om de ansåg att fastighetsmäklaren hade varit envis och tålmodig så ansåg de 

flesta, åtta av tio, att så var fallet och vissa gav även konkreta exempel på hur detta hade visat sig i 

förhandlingen. De åtta som svarade jakande på denna fråga var dessutom de personer vi kunde 

uppfatta som nöjda med förhandlingsprocessen. De två personer som klargjort att 

fastighetsmäklaren inte levde upp till deras förväntningar svarade att fastighetsmäklaren endast 

hade upplevts som envis men saknade tålamod. Med hänvisning till tidigare forskning, som säger 

att envishet och tålamod leder till goda förhandlingsresultat, tyder vårt resultat på att åtminstone 

tålamod är en egenskap som kan resultera i förhandlingsresultat som upplevs som goda.  

 

När vi bad intervjupersonerna att nämna egenskaper som de ansåg som viktiga för en 

fastighetsmäklare så nämndes som sagt 20 olika egenskaper (se s. 37-38) 

 

Sex av dessa egenskaper kan kopplas till tålamod genom tabell 1, nämligen tålmodig, empatisk, 

pålitlig, flexibel, neutral och god lyssnare (se nedan). Egenskapen tålmodig nämndes dessutom 

som ett konkret förslag. Gällande envishet så kan endast en egenskap, pådrivande, kopplas dit 

genom tabell 1 (se nedan). Envishet nämndes inte konkret som en önskvärd egenskap. De 

egenskaper som enligt våra intervjupersoner är viktigast var trevlig, opartisk och kunnig.  
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Tålamod* Referens Envishet Referens 
Empatisk* Bowling & 

Hoffman (2000), 
Hultman (2005) 

Övertygande Bowling & 
Hoffman (2000), 
Hultman (2005) 

Icke-dömande Bowling & 
Hoffman (2000) 

Kreativ Bowling & 
Hoffman (2000), 
Hultman (2005) 

Optimistisk Bowling & 
Hoffman (2000) 

Intelligent Bowling & 
Hoffman (2000) 

Pålitlig* Bowling & 
Hoffman (2000) 

Humoristisk Bowling & 
Hoffman (2000) 

Flexibel* Bowling & 
Hoffman (2000), 
Hultman (2005) 

Förnuftig Bowling & 
Hoffman (2000) 

Neutral* Hultman (2005) Pådrivande* Hultman (2005) 

God lyssnare* Hultman (2005) Språkligt 
begåvad 

Hultman (2005) 

Stabil Hultman (2005) Intuitiv Hultman (2005) 

Lagkamrat Hultman (2005) Respekterad Hultman (2005) 

Tabell 1. Egenskaper kopplade till tålamod respektive envishet. * = dessa nämndes som viktiga 
egenskaper vid intervjuerna. 
 
 

De intervjupersoner som ansåg att deras fastighetsmäklare hade haft ett förhandlingsfokus på 

affären istället för på relationen ansåg också att deras mäklare helt hade saknat tålamod. Däremot 

upplevde de fastighetsmäklarna som envisa. De fastighetsmäklare som istället hade haft ett mer 

långsiktigt fokus där relationen var mest central upplevdes som både envisa och tålmodiga.  
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6. Analys 
I detta sjätte kapitel analyserar vi det empiriska material som framkom under intervjuerna samt 

redogör för våra egna reflektioner. 

 

6.1 Envishet och tålamod 

Som vi nämnt i vårt teoriavsnitt är forskare som Bowling & Hoffman (2000) och Olsson & 

Blomqvist (2007) av åsikten att medlares skicklighet nödvändigtvis inte baseras på utbildning och 

erfarenhet utan att medlarens egenskaper har stor inverkan på medlingen. Bowling & Hoffman 

(2000) och Hultman (2005) presenterar olika egenskaper som visat sig påverka 

förhandlingsresultatet i stor utsträckning och bland dessa egenskaper utmärker sig envishet och 

tålamod som särskilt inflytelserika.  

 

Vår empiri visar att de personer vi intervjuat upplever tålamod som en viktig egenskap, vilket då 

kan ses som överensstämmande med ovanstående forskares uppfattning om tålamod. Vi har tolkat 

flera av intervjupersonernas beskrivningar som att de upplever en bostadsaffär som påfrestande 

och därför uppskattar fastighetsmäklarens tålamod. Detta eftersom vi kunde identifiera termer som 

empatisk, pålitlig, flexibel, neutral och god lyssnare bland de mest önskvärda egenskaper hos en 

fastighetsmäklare. Detta är egenskaper vi anser kan knytas till att fastighetsmäklaren upplevs som 

tålmodig.  

 

Vi har även funnit att våra intervjupersoner inte upplever envishet som en lika önskvärd egenskap 

då de intervjupersoner som inte var nöjda med sina förhandlingsprocesser ansåg att den 

inblandade fastighetsmäklaren besatt egenskapen envishet men saknade egenskapen tålmodig. 

Detta skiljer sig alltså från Bowling & Hoffman (2000) och Hultmans (2005) syn på envishet som 

en av de viktigaste egenskaperna hos medlare. Baserat på vår empiri gör vi tolkningen att 

fastighetsmäklare som låter sin envishet ta för stor plats i medlingen upplevs på ett negativt sätt. 

De fastighetsmäklare som upplevdes för envisa hade även upplevts stressade och att de inte tog till 

sig av intervjupersonernas åsikter och önskemål. Dessa fastighetsmäklare upplevdes själviska i 

förhandlingen då de inte lät intervjupersonerna vara de som styrde förhandlingarnas 

förutsättningar.  

 

De åtta intervjupersoner vi upplevde som nöjda med förhandlingsprocessen menade samtliga att 

deras fastighetsmäklare hade uppträtt både envist och tålmodigt vilket då verkar vara en lyckad 
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kombination av egenskaper. Däremot var våra intervjupersoner inte lika nöjda med de 

fastighetsmäklare som endast uppvisade envishet varför vi menar att envishet bör kombineras med 

tålamod för att upplevas som en positiv egenskap.  

 

6.2 Förhandlingsfokus 

Att förhandlingar kan präglas av olika fokus är enligt Langner & Winter (2001) vanligt. De menar 

att förhandlingsparter kan förhandla med två olika mål, antingen med en långsiktig relation som 

vinning, eller en individuell och kortsiktig vinning där själva affären är det centrala. Utifrån detta 

ser vi att sex av våra tio intervjupersoner upplevde att den individuella vinningen med affären i 

fokus var viktigast. De fyra övriga intervjupersoner menade att relationen var viktigast och de ville 

ha en god relation till motparten efter avslutade förhandlingar.  

 

Av våra intervjupersoner så var det åtta som tyckte att mäklaren hade haft relationen som 

förhandlingsfokus och endast två ansåg att deras mäklare hade varit främst fokuserad på affären. 

Att fastighetsmäklaren hade affärsmässigt fokus visade sig genom att de upplevdes stressade och 

att de försökte undvika att en förhandlingssituation ens inleddes.  

 

Vi tolkar detta som att när intervjupersonerna hamnar i förhandlingssituationer har de lätt att 

hamna i vad Ingerson, DeTienne, & Liljenquist (2015)  kallar instrumentalism, det vill säga att de 

fokuserar på sin egen vinning och bortser från det faktum att en god relation till motparten även 

kan ha fördelar. Curhan, Elfenbein & Eisenkraft (2010)  och Ingerson, DeTienne, & Liljenquist 

(2015)  menar att kortsiktigt och själviskt fokus är till nackdel för förhandlingar och att det blir allt 

vanligare med mer långsiktiga och relationsbyggande metoder. Här verkar de fastighetsmäklare 

som berörs i vår empiri vara mer av det senare exemplet, då åtta av intervjupersonerna anser att 

fastighetsmäklaren arbetade med fokus på att förhandlingsparterna skulle kunna ha en god relation 

till varandra under förhandlingarna och även när de avslutats. Fastighetsmäklarna i dessa fall 

arbetade alltså efter den så kallade relationsmetoden.  

 

6.3 Egna reflektioner 

Som en första reflektion av vårt empiriska material uppfattar vi att intervjupersonernas föredragna 

egenskaper skiljer sig från de som enligt forskarna är de viktigaste, nämligen envishet och 

tålamod. Däremot upplever vi att intervjupersonerna ändå uppskattar och värdesätter egenskaper 

som vi menar har koppling till respektive egenskap, och då främst tålamod. 
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Forskare är även av åsikten att långsiktiga relationer blir viktigare och mer centrala inom 

förhandlingar och med bakgrund av detta ser vi även att de fastighetsmäklare som berörts i vår 

empiri och som uppträdde både envist och tålmodigt arbetade med ett relationsbyggande fokus i 

förhandlingarna. De två fastighetsmäklare som hade upplevts kortsiktiga i sitt arbete hade inte 

uppvisat något tålamod. Därför tolkar vi detta som att långsiktiga och relationsfrämjande 

förhandlingar fungerar bäst om inblandad medlare uppvisar tålamod i sitt arbete.  
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7. Slutsats 

I detta sjunde kapitel kommer vi att diskutera empirin utifrån vårt syfte. Vi kommer även diskutera 

fördelarna och nackdelar med vårt empiriska material. Avslutningsvis presenterar vi förslag till 

vidare forskning. 

 

7.1 Slutsats 

Vårt syfte har varit att försöka öka förståelsen för hur medlarens envishet och tålamod påverkar 

förhandlingsparternas upplevelse. För att kortfattat redogöra för den förståelse vi anser att vi 

tillgodogjort oss menar vi att envishet och tålamod påverkar förhandlingsparterna på olika sätt. 

Envishet, som är avskild från tålamod, har i vår empiri upplevts negativt då det har visat sig i ett 

stressigt uppträdande från medlarens sida. Detta har i sin tur resulterat i att förhandlingsparterna 

känner sig otrygga med processen. Däremot har vi funnit att envishet i kombination med tålamod 

utgör en lyckad sammansättning, då tålamodet kompenserar för det stressade uttrycket som annars 

verkar kunna uppstå. 

 

Vi har även funnit att våra intervjupersoner inte upplever att envishet och tålamod är de viktigaste 

egenskaperna en medlare bör ha, utan att det istället är trevlig, opartisk och kunnig som är de 

viktigaste. Däremot kunde vi identifiera egenskaper som kan knytas till envishet och tålamod och 

då fann vi att sådana som liknar eller kan kopplas till tålamod var mer önskvärda än egenskaper 

som kan kopplas till envishet.  

 

Vi har även funnit att medlare som arbetar på ett kortsiktigt sätt, med individuell vinning och med 

fokus på affären inte har uppvisat tålamod. Tidigare forskning har visat att långsiktigt fokus inom 

förhandlingar är att föredra, varför vi menar att medlare bör ha vikten av att uppvisa tålamod i 

åtanke när de utför sitt arbete för att öka chanserna för förhandlingarna att leda till goda resultat. 

Förhandlingar som präglas av relationsmetoden kräver att förhandlingsparterna kommer överens 

och att samtliga är nöjda med överenskommelsen. Vi menar att detta är en tidskrävande process 

som är väldigt individuell, det vill säga att olika situationer kräver olika mycket tid och 

engagemang. Av den anledningen menar vi att relationsbyggande förhandlingar kräver att 

medlaren är tålmodig och låter denna process ta så lång tid som den kräver.  
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7.2 Bidrag  

Vår problematisering presenterar en grundläggande och vetenskaplig grund som mynnar ut i 

uppsatsens syfte, nämligen att skapa förståelse för hur förhandlingsparternas upplevelse av 

medlarens envishet och tålamod.  

 

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

 
Studien bidrag på ett teoretiskt sätt eftersom vi har funnit att det finns ett begränsat utbud av 

tidigare forskning kring egenskaper och att det därmed kan vara en fördel att fördjupa sig inom 

dessa för att presentera ett bredare utbud kring ämnet. 

 
Denna uppsats tillför även ett teoretiskt bidrag i form av testandet av befintliga slutsatser, där vi 

har i viss mån dementerat tidigare forskning av Goldberg & Shaw (2008) eftersom vi har funnit att 

envishet inte ses som en av de viktigaste egenskaperna. Däremot överensstämmer vår 

undersökning med forskarnas syn på tålamod som en av de viktigaste egenskaperna. Vår uppsats 

bidrar även med egenskaper som i vår undersökning visat sig vara de viktigaste och dessa skiljde 

sig från de egenskaper som Hultman (2005) och Bowling & Hoffman (2000) ansåg som de 

viktigaste. På så sätt har vi kunnat bidra med nya perspektiv på tidigare forskning och kunnat 

tillföra ytterligare uppfattningar och skildringar inom området.  

 

7.2.2 Praktiskt bidrag 

Vår uppsats bidrar med exempel hämtade från verkligheten, där berörda individer med 

medlarfunktion kan ta del av personliga och unika skildringar gällande hur medlares egenskaper 

påverkar inblandade förhandlingsparter. Vi har funnit att förhandlingsparter har uppfattat envishet 

som en negativ egenskap men att tålamod är en egenskap som uppskattas. Vårt bidrag är enligt oss 

ett bra verktyg för medlare att förstå hur deras egenskaper kan uppfattas av och influerar 

förhandlingsparterna i förhandlingssituationerna. Studien har också lyft fram vikten av 

relationsfrämjande metoder inom en förhandling och att medlare inte ska stressa fram en affär, 

vilket också kan vara viktigt för medlare att tänka på. Det har även för oss som blivande 

fastighetsmäklare varit en fördel med denna studie eftersom vi nu har fått en större inblick hur vi i 

framtiden ska agera i vårt arbete. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Tidigt i vår process fann vi att det till stor del saknas vetenskapliga beskrivningar och definitioner 

om egenskaper i allmänhet och om envishet och tålamod i synnerhet. Vi upplever att det finns en 

kunskapslucka inom detta ämne varför vi skulle uppmuntra vidare forskning som kan fylla denna 

lucka.  

 

När vår undersökning börjar nå sitt slut finner vi aspekter som saknas i denna undersökning och 

som kan undersökas i vidare forskning. Exempel på detta är att vi endast har utgått från ett 

perspektiv, nämligen förhandlingsparternas perspektiv. Vi menar att det skulle finnas vinster med 

att även undersöka medlarens perspektiv i detta område.  

 

Vi har även bara funnit empiriskt material som visar hur envishet samt envishet i kombination 

med tålamod påverkar förhandlingsparterna. Det saknas alltså empiriska beskrivningar om hur 

endast tålamod påverkar förhandlingsparternas upplevelse varför även detta skulle vara intressant 

att undersöka.  
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