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Abstract  

Denna uppsats ämnar studera en interkulturell förhandling mellan två parter från Sverige 

respektive Tanzania. Ur ett retoriskt perspektiv undersöks hur förhandlingsparterna, i denna 

specifika förhandling, följer Hellspongs interkulturella förhandlingsideal respektive inte, utifrån 

en analys av attityd och actio. Intressanta sekvenser väljs ut som visar parternas utmärkande drag 

som sedan transkriberas och analyseras. Slutsatserna visas sedan genom analysens helhet. 

Resultatet blev att vid de olika förhandlingspunkterna började oftast den part yttra sig som 

upplevde en viss irritation över att något inte fungerat. Därefter fördes en diskussion om 

förhandlingspunkten som ledde till att någon eller några av delegaterna var extra uppmärksamma 

på den interkulturella kommunikationen vilket i sin tur ledde till en rörlighet hos individerna till 

att se förhandlingsärendet ur ett nytt perspektiv. Därmed kunde parterna finna nya nämnare i 

problematiken som kunde mynna ut i en ömsesidig förståelse och en eventuell förändrad 

överenskommelse.  

 

Nyckelord: Interkulturell förhandling, förhandling, interkulturell kommunikation, retorikanalys, 

attityd, doxa, actio. 
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1. Inledning 

Världens befolkningar kommer allt närmare varandra. Vi reser till fjärran länder som aldrig förr 

och internet sammanför dagligen människor från samtliga kontinenter. Den accelererande 

internationaliseringen ger ett ökat behov av att kunna kommunicera över landsgränser och 

kulturer. Denna interkulturella kommunikation har länge fascinerat mig, då alla individer i 

grunden är lika men har många olika nyanserade uttryckssätt. Dessa uttryck har jag valt att studera 

närmare i denna uppsats genom att analysera ur ett retoriskt perspektiv en interkulturell 

förhandling mellan två kyrkoförsamlingar, en part från Sverige och en part från Tanzania. I en 

interkulturell förhandling kommer vardera parten med olika normer, kulturreferenser och 

principer för hur överläggningar bör genomföras. Därför har jag valt att se närmare på 

kommunikationen mellan parterna utifrån Brigitte Mral’s forskning av individers kommunikativa 

ställningstagande sett som attityd1 tillsammans med förhandlingsdelegaternas  icke-verbala 

kommunikation. Därefter kommer jag att analysera hur förhandlingsparterna förhåller sig till 

Hellspongs kategorier för interkulturella förhandlingsideal. Förhandlingsparterna har önskat att 

medverka under sekretess och därför kommer orterna, parterna (församlingarna) samt 

förhandlingens delegater inte att namnges.  

 

Denna uppsats ämnar undersöka en grupp individers interkulturella förhandlingsretorik. Vägen dit 

går via förhandlingssituationens bakgrund med tillhörande teori. Förhandlingen presenteras sedan 

och en retorisk analys genomförs av parternas interkulturella kommunikation följt av diskussion 

och slutsats.  

 

1.1. Syfte och frågor   

Samhället, kulturen och religionen är avgörande faktorer för vad individer formas till att bli. 

I en förhandling tar varje individ med sig sin doxa2, de oskrivna regler en grupp individer håller 

för sant, principer för hur överläggningar bör genomföras. I en interkulturell förhandling kommer 

vardera parten med olika doxor, som normer och kulturreferenser. Retorikprofessor Lennart 

Hellspong har funnit ett retoriskt interkulturellt förhandlingsideal bestående av områdena: 

uppmärksamhet, öppenhet, rörlighet och tolerans,3 som jag senare kommer att kommentera. 

Retorikprofessor Brigitte Mral har i sin tur sett närmare på individers attityd det vill säga 

individernas kommunikativa ställningstagande.4 I detta arbete kommer jag att ur ett retoriskt 

perspektiv se närmare på en förhandling mellan två kyrkoförsamlingar, en part från Sverige och 

                                                           
1 Hellspong, Lennart (2008). Förhandlingens retorik: samtalskonst för arbete, skola och samhälle. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.269-280; Mral, Brigitte 

(2010). “Attitude matters: attitydyttringar som retoriska medel”. Rhetorica Scandinavica (56), s.4-30. 
2 Rosengren, Mats (2002). Doxologi: en essä om kunskap. Åstorp: Rhetor s.67. 
3 Hellspong, Lennart (2008). Förhandlingens retorik: samtalskonst för arbete, skola och samhälle. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.269-280. 
4 Mral, Brigitte (2010). “Attitude matters: attitydyttringar som retoriska medel”. Rhetorica Scandinavica (56), s.4-30. 
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en part från Tanzania. Med utgångspunkt i förhandlingsdelegaternas attityd och actio5 alltså 

kroppsspråk, mimik, tonläge etc. kommer jag att analysera hur förhandlingsparterna förhåller sig 

till Hellspongs kategorier för interkulturella förhandlingsideal. Syftet med denna analys är därmed 

att finna, ur ett retoriskt perspektiv, förhandlingsparternas positiva respektive negativa agerande 

sett utifrån individernas attityd, actio och interkulturella förhandlingsideal. Detta för att såväl 

erfarna som oerfarna förhandlare ska kunna ta lärdom av parternas agerande med dess effekter i 

en verklighetsförankrad interkulturell förhandling.  

 

I analysen kommer jag att utgå från följande frågeställning: Kan man se de interkulturella 

förhandlingsidealen hos förhandlingsparterna med utgångspunkt i deras attityd och actio? 

 

1.2. Bakgrund 

För att få förståelse för förhandlingssituationen kommer jag att här kortfattat redogöra för kyrkans 

historik i respektive land. Dessutom kommer jag att förklara bakgrunden av 

vänförsamlingsutbytet och dess stundande omförhandling.   

 

1.2.1. Kyrkans roll i Sverige och Tanzania 

Kristendomen kom till Sverige genom tillresta romersk katolska missionärer på 900- och 1000-

talet.6 Genom Martin Luthers reformation på 1500-talet,7 blev den nyreformerade evangeliskt 

lutherska Svenska kyrkan den nya nationella kyrkan år 1593 vilket kvarstår än i dessa dagar.8 

Efter århundraden av samstyre mellan Svenska kyrkan och Staten blev kyrkan år 2000 

självständig. Sedan kristendomen kom till Sverige har kyrkan haft stor makt i samhället, men i 

och med kyrkans skiljande från statens har nu kyrkan fått en försvagad maktposition bland 

Sveriges befolkning.9 

 

I slutet av 1800-talet kom de första tyska lutherska missionärerna till Tanzania, men under den 

rådande krigssituationen under andra världskriget var de tvungna att lämna landet.10 År 1942 kom 

sedan de första svenska missionärerna till landet.11 År 1963 förenades samtliga lutherska kyrkor i 

Tanzania till den gemensamma organisationen Evangelisk Lutherska kyrkan i Tanzania,12 vilket 

                                                           
5 Lindqvist Grinde, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.317-333.; Hellspong, Lennart (2004). Konsten att tala: handbok i 

praktisk retorik. 2., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur s.181; Gelang, Marie (2008). Actiokapitalet: retorikens ickeverbala resurser. Diss. Örebro : Örebro 

universitet, 2008. s.317-333. 
6 Berntson, Martin, Nilsson, Bertil & Wejryd, Cecilia (2012). Kyrka i Sverige: introduktion till svensk kyrkohistoria. Skellefteå: Artos s.20-30. 
7 Berntson, Nilsson, Wejryd (2012) s.107ff. 
8 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ 2014-08-08. http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/svenska-kyrkan; Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ 2014-08-

08. http://www.ne.se.db.ub.oru.se/evangelisk-luthersk; Berntson, Nilsson & Wejryd (2012). s.148. 
9 Berntson, Nilsson & Wejryd (2012) s.37f; Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ 2014-08-08. http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/svenska-kyrkan; 

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ 2014-08-08. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/pr%C3%A4stest%C3%A5ndet?i_h_word=b%C3%B6nder%20pr%C3%A4ster   
10 Sahlberg, Carl-Erik (1986). From Krapf to Rugambwa: a Church history of Tanzania. 2. ed. Nairobi: Evangel Publishing House s.56ff, 120. 
11 Sahlberg (1986) s.120. 
12 Evangelical Lutheran Church in Tanzania. 2014-08-08. http://www.elct.org/# 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/svenska-kyrkan
http://www.ne.se/
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/evangelisk-luthersk;
http://www.ne.se/
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/svenska-kyrkan
http://www.ne.se/
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/pr%C3%A4stest%C3%A5ndet?i_h_word=b%C3%B6nder%20pr%C3%A4ster
http://www.elct.org/
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är motsvarigheten till Svenska kyrkan. I Tanzania är religionen en viktig angelägenhet för 

befolkningen. Kristendom och islam utgör merparten av religionstillhörigheten, där kristendomen 

har majoritet med sina dryga 60 %.13   

 

1.2.2. Vänförsamlingar  

År 2008 undertecknades det första kontraktet mellan två vänförsamlingar, en från Sverige och en 

från Tanzania. Den svenska informant, som jag i fortsättningen benämner som Diakon A 

beskriver att det främsta syftet med utbytet mellan församlingarna är att skapa vänskapsrelationer, 

men att det inte handlar om ekonomiskt bistånd. ”Vi ska mötas på lika villkor, och de ska inte 

vara i en beroendeställning till oss.” Diakon A fortsätter: ”skälet att ha en vänförsamling var att 

visa [ortsborna] att det finns en värld utanför stadsgränsen också”. Utbytet mellan de två 

vänförsamlingarna inleddes när en annan svensk informant, som jag kommer benämna som 

Tolken B, en period arbetade i Tanzania på uppdrag av Svenska kyrkan. Där arbetade hon med att 

koppla samman församlingar från Sverige och Tanzania till att bli vänförsamlingar. Eftersom 

Tolken B har sitt ursprung i den svenska församlingsorten föll det sig naturligt att utbyte skulle 

gälla denna församling.14 Samtliga vänförsamlingsutbyten som Tolken B arbetat med ”ser olika ut 

beroende på de deltagande församlingarnas önskemål och behov”. I detta specifika 

vänförsamlingsutbyte utbyts bland annat ”böner, predikningar, erfarenheter, kulturer och resor till 

vartdera landet”, berättar Diakon A, se utförligare beskrivning i bilaga 1. Samtliga citat i detta 

avsnitt kommer från en intervju med Diakon A.15 

 

1.2.3. Inför omförhandling av avtal  

Enligt vänförsamlingarnas föregående avtal ska parterna mötas för förnyelse och utvärdering 

(omförhandling) av avtalet två år efter att avtalet skapats, se bilaga 1. Under hösten 2012 skulle 

omförhandlingen ägt rum men på grund av en mängd aktiviteter i församlingarna blev det inte 

prioriterat och omförhandlingen framflyttades till våren 2013.16 En delegation från Tanzania 

begavs sig därmed till Sverige för en dryg veckas vistelse. Efter en lång och intensiv vecka med 

många intryck för samtliga parter, avslutades resan med en av de viktigaste punkterna på 

programmet: omförhandling av avtalet.17 På grund av sekretess kommer orterna, församlingarna 

samt samtliga individer i förhandlingen inte namnges under arbetet. Istället kommer individerna 

benämnas på följande vis: 

 

                                                           
13 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ 2014-08-08. http://www.ne.se.db.ub.oru.se/tanzania/religion 
14 Intervju med Diakon A, via e-mail 2013-05-06. Intervjun i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 
15 Intervju med Diakon A, via e-mail 2013-05-06. Intervjun i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 
16 Filminspelning av förhandling, 2013-04-14. Filmen i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 
17 Schema för utbytesveckan, 2013-04-14. Schemat i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/tanzania/religion
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Deltagarna under omförhandlingen var följande från Sverige:  

Diakonen    A  

Tolken     B  

Ordförande     C  

Kyrkoherden     D  

 

Hela delegationen från Tanzania var närvarande, vilka bestod av:  

Prästen     X  

Ekonomen     Y  

Sekreteraren     Z  

Körledarna     S och T  

 

Tidigare under veckan har omförhandlingsdelegaterna träffats mer eller mindre. Diakonen A har, 

som programansvarig, varit med den tanzaniska delegationen i princip under hela Sverigevistelsen 

medan Tolken B endast har deltagit på kvällar och helger. Kyrkoherden D har deltagit vid flertalet 

tillfällen under hela veckan och Ordföranden C har enbart mött tanzanierna kvällen innan 

omförhandlingen. Samtliga tanzanier så när som på körledarna har tidigare besökt Sverige genom 

vänförsamlingsutbytet. Tolken B är som sagt individen som har initierat hela 

vänförsamlingssamarbetet och har bott i Tanzania under flertalet år. Diakonen A och 

Kyrkoherden D har tidigare besökt Tanzania och vänförsamlingen medan Ordförande C aldrig har 

varit i Tanzania.18 Ordförande C och Kyrkoherden D är ytterst beslutande från den svenska parten. 

Diakonen A berättar även att inga spontana diskussioner inför förhandlingen har tagits upp under 

vistelsen.19  

 

2. Tidigare forskning   

Forskningsområdet interkulturell förhandling är ett stort internationellt forskningsområde som 

omfattas av flertalet discipliner som exempelvis retorik, samhällsvetenskap och 

beteendevetenskap.20 Detta kommer till viss del att belysas under detta avsnitt med tidigare 

forskning. Jag kommer här redogöra för relevant forskning som anknyter till analysens område 

från ett retoriskt såväl som interkulturellt perspektiv på förhandlingar. Jag är medveten om att 

forskningsområdena förhandling och interkulturell kommunikation är stora men jag kommer inte 

att presentera hela området i detta arbete eftersom det faller utanför ramarna för denna uppsats. 

                                                           
18 Intervju med Diakon A, via e-mail 2013-05-06. Intervjun i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren; Filminspelning av förhandling, 2013-04-14. Filmen i sin 

helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 
19 Intervju med Diakon A, via e-mail 2013-05-06. Intervjun i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren 
20 Landqvist, Mats (2006). Förhandlares kommunikativa kompetens. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2006 s.25. 
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För den intresserade har Landqvist redogjort för dess tidigare forskning i Förhandlares 

kommunikativa kompetens.21    

 

Den svenska forskningen som berört retoriken såväl som den interkulturella förhandlingen är 

sparsam. Landqvist har i sin doktorsavhandling Förhandlares kommunikativa kompetens studerat 

förhandlingsrollspel mellan svenska och ryska förhandlare där han sett närmare på förhandlarnas 

handlingsmönster, ämnesbehandling och metakommunikation för att synliggöra professionella 

förhandlares kommunikativa kompetens. Landqvist kommer fram till att professionella 

förhandlare verkar vara medvetna om vikten av att skapa en gemensam grund för samarbete. 

Vilka aspekter som bidrar till strukturen av en gemensam grund kan baseras på en allmän 

utgångspunkt som medvetenhet och erfarenhet i kombination för att skapa huvudanledningen för 

en person att agera på ett korrekt sätt.22 Hellspong skriver om Förhandlingens retorik i sin bok 

med samma titel där han behandlar retorikens roll i förhandlingssituationen.23 Han beskriver även 

hur en förhandling bör se ut när parterna kommer från olika kulturer där han kommer fram till en 

interkulturell idealförhandling bestående av de fyra kategorierna: uppmärksamhet, öppenhet, 

rörlighet och tolerans.24  

 

Den retoriska forskningen belyser kommunikationens föränderliga natur. Forskarna och editörerna 

Gonzáles och Tanno redogör för retorikens roll i ett allt mer mångkulturellt samhälle i Rhetoric in 

intercultural contexts.25 Mral har studerat individer vid en offentlig utfrågning i kärnavfallsfrågan 

där hon har fördjupat sig i såväl de verbala som icke-verbala yttringarna som karaktäriserade 

deras kommunikationsattityder. Hon såg att individers ”attityd som hållning och inställning till 

situationen, publiken och saken är helt avgörande för hur budskapet transfereras till mottagaren 

och hur det tas emot.”26 Editörerna Gudykunst och Mody skriver om kulturers verbala och icke-

verbala kommunikation i Handbook of international and intercultural communication.27  

 

Forskningen om interkulturell påverkan och förhandlingar förekommer på många vis inom 

flertalet akademiska discipliner. Thornell och Olivestam har i sin avhandling studerat de svenska 

missionärernas drygt 80-åriga kulturpåverkan på den Centralafrikanska republiken, ländernas 

kulturmöte och dess nutida effekter. En av de kommunikativa aspekterna de upptäckte var 

pastorernas språksvårigheter i att uttrycka sig på landets två stora språk Sango och Franska 

därmed skapades en gudstjänst på vartdera språket. Församlingen medlemmarna som sedan gick 

                                                           
21 Landqvist, Mats (2006). s.25-45. 
22 Landqvist, Mats (2006). s.5, 23, 265. 
23 Hellspong, Lennart (2008).  
24 Hellspong, Lennart (2008).s.269-280 
25 González, Alberto & Tanno, Dolores V. (red.) (2000). Rhetoric in intercultural contexts. London: SAGE 
26 Mral, Brigitte (2010). 4-30. 
27 Gudykunst, William B. & Mody, Bella (red.) (2002). Handbook of international and intercultural communication. 2. ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage.  
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till den fransktalande gudstjänsten gjorde det inte endast för språkets skulle utan även för dess 

ideologi, attityd och pragmatik.28 Lustig och Koester ger en grundläggande introduktion i den 

interkulturella kommunikativa komplexiteten i Intercultural competence: interpersonal 

communication across cultures. Författarna belyser bland annat de kulturella mönstren som 

karakteriserar olika kulturer vilket de menar är tro, värderingar, normer och sociala 

beteendemönster.29 I Organisationer och kulturer ger forskarna Hofstede, Hofstede och 

Minkov en gedigen introduktion till kulturella synsätt och hur de speglas i olika 

organisationskulturer. De beskriver även olika kulturella mötesformer som exempelvis 

interkulturella förhandlingar där de funnit några övergripande områden som påverkar individerna 

i förhandlingen. Områdena är: maktdistans, stabila relationer (kollektivism), problemlösning 

genom styrkedemonstrationer (maskulinitet) alternativt konsensus (femininitet), 

osäkerhetsundvikande, långsiktiga planer och eftergivenhet.30  

 

Olsson och Wohlgemuth har editerat publikationen Dialogue in Pursuit of Development där 

flertalet forskare har studerat dialogens betydelse för internationella relationer. Antologin lägger 

ett speciellt fokus på utvecklingssamarbetet.31 Lysén är en av forskarna i boken som skrivit 

kapitlet Dialogue in Pursuit of Development – NGO Experience, där hon har sett närmare på 

samtalet vid sammanträden och rundabordssamtal med dess funktion och effektivitet. Lysén har 

funnit tre områden som försvårar en fruktbar dialog: oklara ändamål, tidsbrist samt komplexitet av 

roller: attityder och relationer.32 I Internationella affärsförhandlingar har forskarna Nilsson 

Molnár och Molnár studerat kulturens betydelse för internationella affärsförhandlingar såväl som 

strategier, kommunikation och förhandlingsstilar. Teorin sätter de sedan i relation till franska, 

japanska och kinesiska förhandlingar. Forskarna har bland annat sett hur kommunikationen 

fungerar i låg- respektive högkontextuella kulturer. I en lågkontextuell kultur likt Frankrike så är 

kommunikationen väl detaljerad och explicit uttalad medan i högkontextuella kulturer som Japan 

och Kina är kommunikationen den motsatta.33 

   

En sökning efter forskning inriktad på interkulturell förhandling mellan svenska och tanzaniska 

parter, med speciellt fokus på retoriska aspekter, har inte gett några resultat. Detta innebär att 

denna uppsats bidrar med en ny retorisk insyn inom ett högst angeläget internationellt 

                                                           
28 Thornell, Christina & Olivestam, Carl Eber (2006). Kulturmöte i centralafrikansk kontext med kyrkan som arena. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. s.353-356. 
29 Lustig, Myron W. & Koester, Jolene (2013). Intercultural competence: interpersonal communication across cultures. 7. ed., International edition Boston, 

Mass.: Pearson International Education. s.77-99. 
30 Hofstede, Geert, Hofstede, Gert Jan & Minkov, Michael (2011). Organisationer och kulturer. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. s.484-520. 
31 Olsson, Jan & Wohlgemuth, Lennart (red.) (2003). Dialogue in pursuit of development. Stockholm: Expert Group on Development Issues s.1. 
32 Lysén, Annika (2003) “Dialogue in Pursuit of Development, Dialogue in Pursuit of Development – NGO Experiences” i: Olsson, Jan & Wohlgemuth, Lennart 

(red.) (2003). Dialogue in pursuit of development. Stockholm: Expert Group on Development Issues s.96-106. 
33 Nilsson Molnár, Margreth & Molnár, Josef (2000). Internationella affärsförhandlingar: en affärsprocessansats : jämförande kulturanalyser av franska, 

japanska och utlandskinesiska förhandlare. Göteborg: IBIM Research. s.217-244. 
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kommunikationsområde. Analysen genomförs även på en autentisk interkulturell förhandling som 

ger resultat som speglar individers interkulturella förhandlingskompetens med dess positiva såväl 

som negativa förmågor.  

 

2.1. Handböcker  

Under de senaste åren har intresset för förhandling och interkulturell kommunikation ökat vilket 

lett till en uppsjö av handböcker. Därför kommer jag att även nämna några sådana relevanta 

skrifter.  

 

Den interkulturella kommunikationens handböcker visar på kommunikationens betydelse mellan 

individer från olika kulturer. Beckman och Forsling skriver, i Från kulturkrockar till kulturmöten: 

affärskommunikation över kulturgränser, övergripande om skillnader mellan olika kulturer samt 

specifikt om stora handelsnationer som USA, Kina och Tyskland. De formulerar även svenskens 

managementkultur. Författarna poängterar att människan behöver lära sig att hantera ett 

mångkulturellt samhälle. Det handlar om kunskap om olika kulturer, att inte döma andra 

människor för snabbt samt ha inställningen att ingen har rätt utan vi är olika.34 På ett konkret och 

informativt vis beskriver Herlitz i Kulturgrammatik hur individer har olika synsätt utifrån deras 

kulturella bakgrund. Några av de viktigaste punkterna som han beskriver är vikten av 

förberedelse, att var stolt över sin kultur, att försöka förstå den andres kulturella beteende eller 

värderingar innan du dömer honom och de kulturella skillnaderna är inte alltid så stora som en del 

tror.35  

 

Att förhandla är en utmaning för många vilket framgår i flertalet grundläggande handböcker. I 

Från förhandling till avtal: strategi, taktik och juridik kartlägger Nelson-Bülow förhandlingens 

mål, strategi och utförande. Författaren har kommit underfund med ett antal goda kvalitéer som 

varje förhandlare bör ta i bruk, dessa är: att vara väl förberedd, ha ett öppet sinne, vara en god 

lyssnare, ha ett tydligt mål och konstruktiv inriktning.36 I Förhandla: förhandlingsteknik för 

vinnare skriver Unt om hur individer kan lära sig bli goda förhandlare för nationella såväl som 

internationella förhandlingar. Unt menar att förhandlaren behöver visa motparten i en 

interkulturell förhandling större omsorg och respekt mot dess värderingar, beteenden, kunskaper 

m.m. eftersom de ofta avviker från dina egna kulturella tankebanor.37 Lempereur, Colson och 

Wetter beskriver förhandlingens förberedelse, agerande och avslut i boken: Förhandlingsbart: 

metodbok i förhandlingsteknik. De ger även anvisningar till tvärkulturella förhandlingar där de 

                                                           
34 Beckman, Christine & Forsling, Jenny (2009). Från kulturkrockar till kulturmöten: affärskommunikation över kulturgränser. Malmö: Liber. s.69-70. 
35 Herlitz, Gillis (2007). Kulturgrammatik: hur du ökar din förmåga att umgås över gränserna. 1. [utök.] uppl. Uppsala: Uppsala Publishing House. s.202-206. 
36 Nelson-Bülow, Helena & Lennung, Sven-Åke (2007). Från förhandling till avtal: strategi, taktik och juridik. Lund: Studentlitteratur. s.125f. 
37 Unt, Iwar (2007). Förhandla: förhandlingsteknik för vinnare. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. s.218-238. 
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bland annat har funnit att delegaterna inte enbart har olika nationella kulturer att ta hänsyn till i en 

förhandling utan även regionala kulturer, yrkeskulturer och organisationskulturer.38 

 

3. Teoretiska utgångspunkter     

Retorikprofessor Lennart Hellspong har bedrivit forskning inom förhandlingens retorik vilket har 

resulterat i fyra områden att ta i beaktande för att få en idealisk interkulturell förhandling. Dessa 

områden är: uppmärksamhet, öppenhet, rörlighet och tolerans som jag i detta teoriavsnitt kommer 

att förtydliga. Dessutom så kommer jag att förklara förhandlingens retoriska situation samt 

begreppen actio, doxa och attityd. Samtliga dessa teorier kommer att ligga till grund för analysen i 

denna uppsats. 

 

3.1. Uppmärksamhet  

I en förhandling utgår förhandlaren först och främst utifrån sina egna intressen, menar Hellspong, 

samtidigt som förhandlaren behöver se till den andra partens intresseområden. Detta visar sig 

genom parternas uttrycksätt och tankegångar. Därför är det viktigt för båda parterna att ägna 

motpartens agerande stor uppmärksamhet, för att få en förståelse för när ståndpunkterna separeras 

eller sammanflätas.39 Landqvist skriver att en förhandling handlar om att sammanfoga två 

olikartade beståndsdelar till något helt nytt. ”I alla sådana situationer är deltagarnas uppfattning 

om sig själva och sina villkor utgångspunkten för en förhandling”.40 I en interkulturell förhandling 

är det extra viktigt att parterna är uppmärksamma på varandras olika doxor, det vill säga hur 

parterna förhandlar utifrån sitt kulturella tankesätt. Detta betyder att delegaternas verbala och 

icke-verbala kommunikation kanske inte alltid överensstämmer med den 

förhandlingskommunikation som förhandlaren är van vid. Därför är det av vikt för förhandlaren 

att reflektera en extra gång över motpartens ageranden.41  

  

3.2. Öppenhet      

Som förhandlare handlar det om att vara nyfiken på vad som sker under förhandlingen, att det nya 

och främmande blir till intressanta faktorer som inte går att undgå utan att reflektera över. Med 

dessa kvalitéer, menar Hellspong, att förhandlaren visar sin öppenhet. Denna nyfikenhet behöver 

vara aktiv under hela förhandlingen så att inte tankarna, tolkningarna och aktionerna blir till något 

vanemässigt mönster, som varje förhandlare i viss mån innehar, och som kan leda till felaktiga 

beslut. Därför anser Hellspong att det gäller att ”vara öppen för andra sätt att tolka och förstå än 

                                                           
38 Lempereur, Alain, Colson, Aurélien & Wetter, Erik (2012). Förhandlingsbart: metodbok i förhandlingsteknik. 1. uppl. Malmö: Liber. s.227-239. 
39 Hellspong, Lennart (2008). s.273ff. 
40 Landqvist, Mats (2006). s.35. 
41 Hellspong, Lennart (2008). s.273ff. 
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dem som först faller dig in.”42 Landqvist understrycker vikten av goda relationer vid en 

förhandling, att arbeta för att skapa enighet där det råder oenighet. Det är viktigt att generera 

rörlighet och ha en lyhördhet för situationen.43 Hellspong menar att man även bör vara 

uppmärksam på att de verbala ordens uttryck inte säger allt utan att se även till vad som sägs 

mellan raderna, den bakomliggande agendan såväl som de ord som aldrig uttrycks. Han menar att 

”vara öppen innebär också att inte ta för givet att den andra förstår dina behov, hur du ser på 

problemet, vilken bakgrund det har för dig, vilken situation du placerar det i, vad som får dig att 

värdera en viss lösning på ett visst sätt och så vidare.”44  

 

3.3. Rörlighet      

Att förhandla fodrar en rörlighet i individernas sätt att tänka. En förmåga att när nya 

omständigheter uppenbarar sig kunna anpassa sig efter den nyuppkomna situationen och att kunna 

ändra strategi mitt under förhandlingen. Det handlar även om att kunna ompröva sina 

ställningstaganden och målsättningar. I en interkulturell förhandling blir rörligheten av yttersta 

vikt, skriver Hellspong, då uppkomsten av oväntade situationer är större än vid en förhandling 

med parter med samma doxa. Exempelvis så kanske inte förhandlarens argument fungerar på 

motparten. Då behöver han tänka om och utifrån situationen skapa en ny fungerande 

argumentation för att vinna sin sak.45 Hellspong menar att nyckelordet för förhandlaren är: 

flexibilitet, att ta seden dit man kommer.46 Landqvist anser dessutom att rörelse och ett anpassbart 

agerande är fundamentet i varje förhandling, där förståelse och att ompröva sakfrågor är 

centrala.47 

 

3.4. Tolerans 

Det kan upplevas ansträngande att medverka i en förhandling eftersom det ofta finns ett visst mått 

av oenighet mellan parterna. Motparten kan då enkelt komma att uppfattas som en rival eller rent 

av allmänt besvärlig. För att kunna förhandla i en sådan situation anser Hellspong att det fordras 

att parterna kan ha överseende med varandras olikheter, att de visar varandra den tolerans som 

krävs. Landqvist skriver att i en förhandling behöver deltagarna samverka för att framkalla 

mening, att inse delegaternas avsikter och att skapa ett tolerant sammanhang.48 Denna 

toleransförmåga är extra viktig vid interkulturella förhandlingar eftersom parternas olika doxor 

ofta speglar individernas främmande tankar, seder och värderingar som till och med kan vara 

                                                           
42 Hellspong, Lennart (2008). s.275. 
43 Landqvist, Mats (2006). s.220,244. 
44 Hellspong, Lennart (2008). s.276. 
45 Hellspong, Lennart (2008). s.276. 
46 Hellspong, Lennart (2008). s.277. 
47 Landqvist, Mats (2006).  s.36. 
48 Landqvist, Mats (2006).  s.187. 
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provokativa.49 En annan sida av att vara tolerant är att vara vänligt inställd i sina tolkningar av 

motpartens yttrande. Det handlar exempelvis om att anta att yttrandet är betydelsefullt och inte det 

motsatta. Men om förhandlaren inte skulle förutsätta det positiva blir det en ohållbar förhandling 

på grund av förhandlarens egen misstro och okunskap gentemot en fiktiv skepnad, skriver 

Hellspong. Vid en förhandling mellan två parter från två olika kulturer är det inte säkert att 

parterna kan uttrycka sig på sitt modersmål därmed krävs mer tolerans för att kunna tolka 

motpartens uttryck då ord och handling kanske inte alltid stämmer överrens.50  

 

3.5. Förhandlingens retoriska situation  

För att få förståelse för den rådande förhandlingen är en retorisk situationsanalys behjälplig. 

Bitzers teori om den retoriska situationen består av tre punkter: det påträngande problemet, en 

retorisk publik samt de retoriska villkoren.51 Det påträngande problemet, beskriver Kjeldsen, som 

alla de problem som varje individs liv omges av och som tvingar individen till handling.52 I den 

stundande förhandlingen är det påträngande problemet att vänförsamlingarnas avtal har löpt ut 

och behöver förnyas. Det påträngande problemet tvingar individen till att tala till sin retoriska 

publik, vilket Kjeldsen beskriver som: “En retorisk publik består uteslutande av de personer som 

kan påverkas av avsändarens retorik och som kan bidra till förändringen.”53 I förhandlingen är 

samtliga delegater del av denna publik eftersom de har möjlighet att framföra sin åsikt och 

påverka övriga individer runt bordet. Vid varje taltillfälle har individen vissa 

kommunikationsbegränsningar att förhålla sig till det vill säga sådant som ofta är av känslig natur 

och är mer eller mindre vist att tala om.54 I förhandlingen har parterna olika kulturella doxor som 

bör tas i beaktande för hur förhandlingen ska konstrueras. Andra begränsningar i denna specifika 

förhandling är språket då förhandlingsspråket inte är på någons modersmål samt parternas syn på 

församlingsarbete, vänförsamlingsutbyte, normer, värderingar och kulturella förhållningssätt. 

Framförallt handlar de retoriska villkoren om diplomati och att ge möjlighet till att båda sidorna 

ska kunna vinna. Sammanfattningsvis så är förhandlingen en retorisk situation eftersom den 

ytterst handlar om att övertyga de övriga delegaterna till en vinn-vinn-situation.  

 

3.6. Attityd  

I en retorisk kontext beskriver Mral begreppet attityd som: ”en personlig inställning eller hållning 

till eller värdering av situationen, sakfrågan, budskapet och/eller motparten. Den behöver inte vara 

                                                           
49 Hellspong, Lennart (2008). s.278. 
50 Hellspong, Lennart (2008). s.278. 
51 Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.84-92;  Ström-Søeberg, Peter (2000). ”Den 

retoriska situationen”. Rhetorica Scandinavica (5), s.24-26. 
52 Kjeldsen, Jens E. (2008). s.86. 
53 Kjeldsen, Jens E. (2008). s.88.  
54 Kjeldsen, Jens E. (2008). s.92. 
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solitär individuell utan man kan mycket väl tala om kollektiva attityder.”55 Utgångspunkten för en 

individs uttalande eller handlande är dess attityd men den behöver inte nödvändigtvis spegla 

individens faktiska inställning.56 Attityd kan yttras verbalt genom narrativ, argument, 

frågeställningar etc. men även icke-verbalt genom kroppsspråk, mimik, ljudyttringar etc.57 Därför 

är det intressant att se till delegaternas attityd under förhandlingen, hur deras attitydyttringar 

påverkar förhandlingsprocessen.    

 

3.7. Actio 

Gelang menar att betydelsen av begreppet actio är hur ett tal framförs från en allmän scen. Actio 

skiljer sig generellt från icke-verbal kommunikation då actio utförs i en retorisk situation med 

intentionen att övertyga. Lindqvist Grinde förklarar att en individs actio innebär hennes 

kroppsspråk, mimik och röstens funktion.58 Hellspong skriver: ”actio är ett uttrycksmedel vid 

sidan av orden”59, vilket han beskriver som ”talarens yttre uppträdande, hur hon går och står, hur 

hon rör armarna och blicken och var hon placerar sig i rummet”.60 Det actio som delegaterna 

använder sig av under förhandlingen ger ytterligare en dimension av individernas kommunikation. 

Hilmarsson skriver att individer inte bara förlitar sig på andra individer genom verbal 

kommunikation utan egentligen lyssnar mer till de icke-verbala signalerna, genom sitt 

kroppsspråk.61 Därmed spelar individernas actio en avgörande roll för att tillsammans med deras 

verbala yttrande skapa dess attityd. 

 

3.8. Doxa 

Det retoriska begreppet doxa förklarar forskaren Mats Rosengren, som ”vad vi människor håller 

för sant, tror på och agerar utifrån – kort sagt vad som inom den grupp man vänder sig till räknas 

som kunskap.”62 I analysobjektet innebär doxan den svenska respektive tanzaniska kulturen om 

hur en förhandling bör fungera. Men även parternas kulturella förhållningssätt gentemot varandra 

i sin delegation, titlar, språk, normer och värderingar. Därför är det extra viktigt att vara rörlig i 

sitt tankesätt under förhandlingen för att kunna se, uppfatta och agera utifrån någon annans doxa 

än sin egen, för att finna en gemensam ståndpunkt.    

 

 

 

                                                           
55 Mral, Brigitte (2010). s.14. 
56 Mral, Brigitte (2010). s.10, 13. 
57 Mral, Brigitte (2010). s.14.  
58 Gelang, Marie (2008). s.317-333. 
59 Hellspong, Lennart (2004). s.181. 
60 Hellspong, Lennart (2004). s.181. 
61 Hilmarsson, Hilmar Thór (2010). Samtalet med känslomässig intelligens: [en handledning i konsten att samtala]. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur s.79. 
62 Rosengren, Mats (2002). s.63 
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3.9. Förhandlingsdoxa  

Jag kommer här att lyfta fram några av de teoretiska aspekter av de respektive ländernas doxa som 

kan vara viktiga att känna till inför vidare analys. Tanzanias doxa är hierarkisk vad gäller beslut, 

där Kyrkoherden är den högst beslutande individen i en församling men kan delegera ansvaret till 

underlydande präster. Därmed blir det mer naturligt att Prästen X blir mer dominerande i samtalet 

än de övriga i den tanzaniska delegationen. I Sverige däremot råder en så kallad platt organisation 

där flertalet individers åsikter lyfts fram vilket leder till ett gemensamt beslut, oavsett individers 

position i kontexten.63 I den tanzaniska doxan är ett avtal ofta mer betydelsefullt än 

överenskommelsen som står på det. I Sverige däremot så förespråkar doxan att man noggrant ska 

följa avtalets överenskommelser, enligt diakonen A.64   

 

Hellspongs interkulturella förhandlingsideal: uppmärksamhet, öppenhet, rörlighet och tolerans 

ligger till grund för all god kommunikation inom interkulturell förhandling. Den retoriska 

situationen av förhandlingen, actio, doxa, förhandlingsdoxa samt individernas attityd ger 

ytterligare en kommunikativ dimension vid förhandlingssituationen vilket jag kommer använda 

mig av i min analys. 

 

4. Urval och material 

Materialet består av en filminspelning av en interkulturell förhandling mellan två lutherskt kristna 

församlingar, en från Sverige och en från Tanzania. Jag hade privilegiet att få närvara och filma 

hela förhandlingen. Tillgång till originalmaterial är inte en vanlig företeelse i 

förhandlingssammanhang på grund av dess ofta delikata natur. Materialet är därmed 

förstahandsinformation och min primära källa, det vill säga att det är ursprungsförhandlingen som 

analyseras och inte återberättad information från någon av parterna. Filminspelningen ägde rum i 

Sverige den 14 april 2013 och förhandlingen varade ungefär 60 minuter.65 Mötets tidsomfång är 

90 minuter, varav de första 42 minuterna och de sista 18 minuterna rör förhandlingen. De övriga 

30 minuterna är en diskussion om dagsaktuella samarbeten församlingarna emellan vilka inte 

berör avtalet. Analysen kommer enbart behandla förhandlingen men diskussionen kan komma att 

omnämnas i periferin. Jag kommer att analysera filminspelningen som mitt objekt, utifrån 

parternas attityder, actio och deras förhållande till de interkulturella förhandlingsidealen. Vid 

filmöverföringen från kameran till datorn, delade filmen automatisk upp sig till mindre sekvenser. 

Producentstudenten Frida Hagelin bistod i arbetet med att sätta samman filmen till sitt 

                                                           
63 Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 3., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur  s.135-137; 

The Hofstede Centre. 2014-05-15. http://geert-hofstede.com/sweden.html; The Hofstede Centre. 2014-05-15. http://geert-hofstede.com/tanzania.html; Intervju 

med Diakon A, via e-mail 2013-05-06. Intervjun i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 
64 Intervju med Diakon A, via e-mail 2013-05-06. Intervjun i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 
65 Filminspelning av förhandling, 2013-04-14. Filmen i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 

file:///C:/Users/Packard/Desktop/The%20Hofstede%20Centre
http://geert-hofstede.com/sweden.html
http://geert-hofstede.com/tanzania.html
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ursprungliga format. När jag refererar till eller transkriberar en sekvens från filminspelningen så 

återger jag i fotnoten tidsintervallen. Tidsåtergivelsen är i timmar/minuter/sekunder. Trots att 

materialet består av en intakt filminspelning, kan inte inspelningen ge rättvisa åt all bakgrunds- 

och omkringliggande information. Därmed kommer jag att komplettera objektet med en intervju 

med Diakon A för att få en bättre helhetsbild. På begäran av förhandlingsdeltagarna kan inte 

objektet med tillhörande intervju visas av sekretesskäl.  

 

I det utvalda analysobjektet är förhandlingsdispositionen följande: Alla hälsas välkomna av 

Tolken B där hon förklarar att förhandlingen kommer genomföras på engelska. Efter en 

presentationsrunda leder Tolken B alla i en bön för mötet. Innan förhandlingen påbörjas frågar 

Ordförande C tanzanierna om hur de upplevt sin vistelse i Sverige. Därefter går parterna igenom 

föregående avtal punktvis, se bilaga 1. Där diskuterar de vad som fungerade bra respektive mindre 

bra vilket leder till förändringar i avtalet. Efter förhandlingarna skrivs det nya avtalet ut, se bilaga 

2, och undertecknas av två individer från vardera parten.66  

 

4.1. Avgränsning av material      

Som tidigare nämnt är mitt analysobjekt en filminspelning av en förhandling mellan två 

församlingar. Storleks- och tidsbegränsningen av detta arbete tillåter mig inte att genomföra en 

större analys av en interkulturell förhandling än med utgångspunkt i attityd, actio och de 

interkulturella förhandlingsidealen. Direkt efter förhandlingen äger en diskussion rum angående 

varierande hjälpinsatser mellan parternas församlingar. Dessa har jag valt att avgränsa mig ifrån 

då de inte är relevanta för omförhandlingen av avtalet. Vad gäller kompletterande intervjuer skulle 

det vara ytterst intressant att intervjua samtliga individer i båda delegationerna för att se om de 

uppfattat förhandlingens kommunikativa aspekter på samma vis men på grund av tidsbrist från 

delegaternas sida så fick jag avgränsa mig.  

 

4.2. Metod   

Eftersträvan för en analytiker är att vara så objektiv som möjligt. Dock är det inte fullt 

genomförbart, då analytikern styr tolkningen utifrån sin förförståelse och sina preferenser. 

Analysen skapas därmed ur analytikerns hermeneutiska perspektiv, där helheten förstås ”genom 

dess delar och delarna genom dess helhet”.67 I ljuset av dessa insikter kommer jag att i min analys 

ta i beaktande då tolkningen kommer att vara skapad ur min egen uppfattning, i synnerhet om 

individernas attityd. Enligt Karlberg och Mral finns det ingen retorisk metod som kunde täcka 

                                                           
66 Filminspelning av förhandling, 2013-04-14. Filmen i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 
67 Kjeldsen, Jens E. (2008). s.319; Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: 

Norstedts akademiska förlag  s.97-107. 
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samtliga aspekter av ett retoriskt objekt, eftersom det finns så många aspekter som behöver 

inkluderas och tas i beaktan.68 Till analysen i denna uppsats finns det ingen färdig metod som kan 

bistå analysens syfte därmed fick jag skapa en egen metod utifrån en kombination av actio, Mral’s 

forskning om individers attityd69 samt Hellspongs forskning om interkulturella 

förhandlingsideal.70 Vilket innebär att jag kommer att kritiskt granska mitt material för att ur ett 

retoriskt perspektiv finna förhandlingsparternas attityder utifrån deras actio. Därefter kommer jag 

att se närmare på individernas positiva och negativa agerande utifrån de interkulturella 

förhandlingsidealen. Detta är min egen analyskombination för att finna förhandlingsdelegaternas 

kommunikativa tillvägagångsätt.  

 

För att genomföra analysen kommer jag att använda mig av en mer utvecklad och detaljerad 

version av min metod som är: att ha studerat inspelningen av förhandlingen vid flertalet tillfällen, 

därefter väljer jag ut intressanta situationer som återspeglar individernas attityd, actio och de 

interkulturella förhandlingsidealen på ett positivt eller negativt sätt. För att analysen ska bli mer 

hanterbar transkriberar jag dessa sekvenser, följt av enskilda analyser. Till sist kommer jag att se 

närmare på analysen som en helhet för att kunna dra slutsatser. I min transkribering kommer jag 

att använda mig av några tecken som används vid en CA-analys71, eftersom de är vedertagna vid 

transkribering. En CA-analys förklarar Ekström och Moberg försöker ”förstå och förklara vad 

som utspelar sig när människor pratar med varandra, vilka metoder som används, hur samtal är 

koordinerade och organiserade”.72 Metoden ger en lingvistisk analys medan min analys ämnar se 

till retoriken som helhet i objektet, inte varje enskilt ord vilket vanligtvis sker i en CA-analys. 

Därför är en djupgående och detaljerad CA-analys inte relevant i detta fall. I Mral’s studie av 

Attitydyttringar som retoriska medel använder hon sig av en förenklad transkriberingsprincip,73 

som jag kommer att följa i mitt analysarbete och som kommer presenteras närmare under 4.1. 

Analysens disposition. Analysen kommer även att kompletteras med en intervju med Diakon A.  

 

4.2.1. Metodproblem 

I detta arbete kommer jag att analysera en förhandling med dess tillhörande delegater. 

Individernas dagsform, livssituation och erfarenheter kommer att spela en avgörande roll för hur 

de kommer att agera i precis denna förhandling. Det kan vara tänkbart att individerna hade agerat 

annorlunda vid ett annat förhandlingstillfälle eller om förhandlingskonstellationerna hade sett 

annorlunda ut. Tidpunkten för förhandlingen kan också ha varit avgörande för dess resultat. 

                                                           
68 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur s.19ff. 
69 Mral, Brigitte (2010). s.4-30. 
70 Hellspong, Lennart (2008). Förhandlingens retorik: samtalskonst för arbete, skola och samhälle. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur s.269-280. 
71 Ekström, Mats & Moberg, Ulla (2008) ”Samtalsanalys (CA) i mediestudier” i: Ekström, Mats (red.) (2008). Mediernas språk. 1. uppl. Malmö: Liber s.89-98. 
72 Ekström, Mats & Moberg, Ulla (2008). s.90. 
73 Mral, Brigitte (2010). s.4-30. 
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Förhandlingen ägde rum i slutet av en intensiv resa med många nya intryck vilket dränerat de 

flesta individerna på energi. Om förhandlingen hade ägt rum i början av vistelsen skulle det ha 

kunnat leda till ett annorlunda förhandlingsklimat och utfall. Inför förhandlingen kände samtliga 

varandra från sitt eget land dock varierade bekantskapen mellan parterna. Några från varje part 

har dessutom besökt motpartens hemland innan denna vistelse, medan andra inte har gjort det. 

Därmed har samtliga individer olika förförståelse för varandras doxor och speciellt 

förhandlingsdoxorna.  

 

Varje part bestod av flertalet individer med olika kunskap och förmågor som kan hjälpa eller 

stjälpa kommunikationen i förhandlingssituationen. Det är inte säkert att alla kommer till tals 

under förhandlingen vilket kan inverka på dess resultat. Grupptrycket kan även påverka 

individerna under överläggningarna till det bättre eller sämre. För att göra en analys mer rättvis 

skulle det varit enklare om förhandlingen hade bestått av en individ från vartdera landet. Nu är 

fallet inte sådant, utan analysen kommer att genomföras med dessa eventuella metodproblem i 

åtanke. Det är inte heller säkert att andra analytiker skulle dra samma slutsatser som jag, eftersom 

det är möjligt att tolka materialet på andra sätt. Jag genomför den här analysen utifrån de retoriska 

verktygen jag presenterat i tidigare kapitel. På förhand har jag en viss förkunskap om tvärkulturell 

retorik, förhandling och kristendom. Detta kan leda till att jag som analytiker inte är helt objektiv, 

även om det är min strävan att vara så objektiv som möjligt. Då jag är uppvuxen i Sverige, har jag 

stora förkunskaper i hur svenskarna tänker och agerar utifrån deras doxa. Jag har även vid flertalet 

tillfällen besökt Tanzania och kommit att lära känna en viss del av dess doxa vilket ger mig en 

viss förförståelse även för den tanzaniska parten. Inför förhandlingen känner jag den svenska 

delegationen mer eller mindre väl medan jag aldrig tidigare har träffat den tanzaniska 

delegationen. Under förhandlingsfilmen är inte samtliga individers actio synligt därför kommer 

jag att endast analysera det synliga vilket tydliggörs genom att den transkriberas under analysen.  

 

5. Analys och resultatredovisning  

Följande analys kommer, ur ett retoriskt perspektiv, behandla en interkulturell omförhandling 

mellan två kristna församlingsparter, en från Sverige och en från Tanzania. Omförhandlingen äger 

rum eftersom vänförsamlingarnas avtal har löpt ut och behöver förnyas. Samtliga delegater har 

möjlighet under förhandlingen att framföra sin åsikt och påverka övriga individer, tills samtliga är 

överens. Parterna kommer med olika kulturella doxor som bör tas i beaktande för hur 

förhandlingen ska konstrueras, så som synen på vänförsamlingsutbytet, normer, värderingar och 

kulturella förhållningssätt. Förhandlingen handlar ytterst om diplomati och att övertyga de övriga 
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delegaterna till en vinn-vinn-situation. Denna förhandlingens retoriska situation har beskrivits 

inför förhandlingen och kommer inte vidare att nämnas under analysen. 

 

I denna analys kommer jag att undersöka förhandlingsparternas attityd och actio. Därefter 

kommer jag se närmare på individernas positiva som negativa agerande utifrån de interkulturella 

förhandlingsidealen: uppmärksamhet, öppenhet, rörlighet och tolerans.  På grund av sekretess 

kommer deltagarna benämnas på följande vis: 

 

Deltagarna under omförhandlingen var följande från Sverige:  

Diakonen    A  

Tolken     B  

Ordförande     C  

Kyrkoherden     D  

 

Hela delegationen från Tanzania var närvarande, vilka bestod av:  

Prästen     X  

Ekonomen     Y  

Sekreteraren     Z  

Körledarna     S och T  

 

5.1. Analysens disposition 

Här följer en kort genomgång av analysens disposition. För att läsaren som inte sett 

filmupptagningen av förhandlingen enklare ska förstå kontexten, kommer de sekvenser som inte 

transkriberas sammanfattas genom hela analysen. De sekvenser som kommer att analyseras 

närmare har transkriberats och behandlar områdena: böneutbyte, predikoutbyte samt 

informationsutbyte vilket innebär att vardera parten skickar böner, predikningar respektive 

information till varandra. Inför undertecknadet av det nya avtalet uppstår en fråga om dess 

innehåll, vars svarsbemötande jag kommer se närmare på. Efter förhandlingens avslut visar 

Prästen X sin uppskattning och gratulerar Tolken B till ett bra ordförandeskap för förhandlingen.  

I anslutning till transkriberingen kommer individens actio att kommenteras, inom parentes och 

med kursiv text, vid de tillfällen som är möjliga att se på filmen. I anslutning till respektive 

transkription kommer jag att analysera texten utifrån parternas attityder och actio samt utifrån 

Hellspongs kategorier för interkulturella förhandlingsideal. All analys kommer att vara placerad i 

kronologisk ordning i förhållande till den inspelade förhandlingen. Avslutningsvis ger jag en 

övergripande analytisk diskussion om förhandlingen och dess utfall. All analys är min tolkning av 



17 

 

hur jag uppfattar förhandlingen med dess attityder. Under förhandlingen har samtliga delegater 

varsitt papper framför sig med föregående avtal.  

 

En del av det tanzaniska språkbruket innebär att lägga till ett i/y som ändelse på ord. Oftast 

förekommer det i slutet av namn som ett sätt att skapa ett smeknamn eller att visa sin uppskattning 

av individen. Bland dessa sekvenser förekommer ändelsen dock på andra ord. Den transkriberade 

texten som står inom hakparentes är uttalanden på swahili alternativt omskrivningar av individens 

funktion eller församling som på grund av sekretess inte kan utskrivas. Under analysens 

transkribering använder jag mig av följande transkriptionstecken: 

 

/    = Kort paus. 

//   = Lång paus. 

/…/  = Utelämnade av tal från en kortare sekvens. 

(Hon beskriver en annan präst.)  = Sammanfattning inom parentes av tidigare utelämnade av tal. 

(Säger hon med ljus vänlig röst.) = Beskrivning inom parentes av individens actio.  

[Sekreteraren Z]  = Omskrivning av individ eller församling inom hakparantes pga. 

sekretess alternativt uttalande på swahili. 

Fet stil   = Emfas, stark betoning. 

Haha  = Skratt. 

Öh  = Utfyllnadsljud. 

Äh  = Utfyllnadsljud. 

 

5.1.1. Böneutbyte 

Förhandlingen inleds med att samtliga delegater välkomnas. En snabb presentation av de 

närvarande ges, följt av en bön för förhandlingen. Parterna kommer överens om att gå igenom 

föregående avtal punktvis, följt av en diskussion hur bra eller mindre bra utfallet blivit samt hur 

arbetet ska fortsätta i framtiden. På grund av för många aktiviteter under hösten blev 

förhandlingen uppskjuten tills nu, förklarar Tolken B. Ordförande C ställer några frågor till 

tanzanierna, bland annat hur de har upplevt veckan, innan förhandlingarna tar sin början på allvar. 

Tolken B läser upp första punkten rörande församlingarnas utbyte av böner, där församlingarna i 

slutet av varje månad ska skicka böneämnen till vänförsamlingen som de ska be för, se bilaga 1. 

Tolken B läser avtalspunkten först på engelska följt av en översättning på svenska.74 Därefter 

säger hon:  

 

                                                           
74 Sammanfattning av film. Tid: 00.00 - 11.57. 
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Tolken B: Haha. Det har inte funkat! (Ögonen utstrålar glädje och ett stort leende med 

tillhörande skratt utges när hon ser rakt över bordet på Kyrkoherden D. Hon 

sitter med båda armbågarna mot bordet med knäppta händer.) 

Kyrkoherden D:  Det har inte funkat, nej. (Säger hon med ett mörkare allvarligt röstläge.) 

Tolken B:  Not at all. (Hon tar tag i en penna och börjar markera på pappret. Blicken flyttas 

från Kyrkoherden D till pappret. Leendet, skrattet och de strålande ögonen 

slätas ut till att bli allvarliga. Röstläget blir nu mörkare och mer allvarligt.)  

Kyrkoherden D: Nej, not at all, äh no no. (Säger hon med samma mörka allvarliga röstläge.)  

Tolken B:  But you pray every / every Sunday? (Med pennan i ena handen pekar hon på ett 

finger på andra handen samtidigt som hon ser på Kyrkoherden D. Mimiken ser 

frågande ut genom upphöjda ögonbryn.) 

Kyrkoherden D:  Yha, every Sunday for [den tanzaniska församlingen] and / for the building of the 

church. (Hon har en avslappnad kroppshållning med händerna hopknäppta i 

knät. Hon nickar till en början när hon ser på Tolken B. Blicken sänks sedan till 

att se på bordet. Ansiktsfärgen är lätt röd.) 

Tolken B:  Yes. 

Kyrkoherden D:  Our subject now. (Kroppshållningen är oförändrad och blicken är fortfarande 

på bordet. Ett litet leende har uppkommit på det allt mer röda ansiktet.) 

Tolken B: So äh to send each other äh themes of prayers has not worked but they pray for 

you every Sunday in the service. /  

Ekonomen Y: Okay. (Han sitter framåtlutad över bordet när han ser på Tolken B.) 

Tolken B: And for the building. When do you pray for them? (Hon pekar med hela handen 

mot dem hon benämner. Hon avslutar med att lägga huvudet på sned, lätt 

bakåtlutat, med näsan i vädret. Hennes kroppshållning resulterar i att hon ser 

ner på Prästen X som sitter till vänster om henne.)  

Prästen X: Yes we are praying also. (Han reser kroppen lätt för att sätta sig i en annan 

position. Blicken ser besvärad ut genom sina ihopdragna nedtryckta ögonbryn, 

blicken speglar oro samtidigt som han ser på Kyrkoherden D.) 

Tolken B: When? (Hon sträcker på sig och spänner upp ögonen samtidigt som hon 

fortfarande ser ner på Prästen X, detta trots att Prästen X nu sitter högre upp än 

henne. Blicken är hård och ögonbrynen visar ett argt uppsåt. Hon höjer rösten 

markant. På detta sätt gestaltar hela henne kroppsspråk irritation.) 

Kyrkoherden D: When? Is it every Sunday? (Hon frågar med en vänlig och mjuk röst.) 

Tolken B: Every Sunday? (Hennes uppsträckta kroppshållning har övergått till mer 

avslappnad och lätt ihopsjunken hållning när hon ser på Prästen X.) 
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  (Prästen X säger något i bakgrunden) 

Kyrkoherden D: Do you mention [den svenska församlingen]? (Säger hon med ljus vänlig röst.) 

Prästen X: Not every Sunday. (Ögonen speglar sorg tillsammans med hans ihopdragna 

nedtryckta ögonbryn. Han förflyttar huvudet bak och sedan fram.)  

Kyrkoherden D: No, no. (Säger hon med ljus vänlig röst.) 

Tolken B: When? [uttalande på Swahili.] (Hon ser på Prästen X och pekar med hela 

handen mot honom. Röstläget är skarpt.) 

Kyrkoherden D: Once a month perhaps? (Säger hon med ljus vänlig röst.) 

Prästen X: Two. (Han håller upp två fingrar i luften samtidigt som han ser på Kyrkoherden 

D.) 

Kyrkoherden D: Two. (Säger hon med ljus vänlig röst.) 

Tolken B: Okay, two. (Hon förflyttar blicken från Prästen X ner till pappret där hon börjar 

skriva. Röstläget är nu förbytt till en mjuk stämma vilket kan uppfattas som att 

hon är nöjd.) 

  // 

 /…/ (Ordförande C och Kyrkoherden D samtalar om svenskarna har specifika 

böneämnen.) 

  / 

Prästen X: Now … (Säger han med ett ljust mjukt röstläge.) 

Tolken B: Yha. (Svarar hon med ett ljust mjukt röstläge.) 

Prästen X: … a question. Why this is not worked well / the the the the the (Han kliar sig på 

näsan för att sedan peka på pappret. Han ser ner på pappret hela tiden. Ögonen 

speglar fortfarande lite sorg tillsammans med hans lätt nedtryckta ögonbryn. 

Röstläget är mjukt frågande.)  

Tolken B: Exchange of theme of prayers? (Hon ser på Prästen X. Handen förflyttas fram 

och tillbaka som ett tecken på att skicka något fram och tillbaka.) 

Prästen X: Exchange of prayer. Yha. / Exchange of prayer. (Han ser på Tolken B med en 

frågande blick och upphöjda ögonbryn samtidigt som han pekar på pappret. 

Röstläget är mjukt frågande) 

Tolken B: Like the theme of prayers. (Svarar hon med ett mjuk instämmande röstläge när 

hon ser på Prästen X och sedan pappret. Hon viftar lätt med fingrarna fram och 

tillbaka.  

Prästen X: Okay. (Han ser på Tolken B och visar med en lätt nick sitt instämmande.) 

Tolken B: Why does it? (Blicken ser frågande ut tillsammans med hennes nedtryckta 

ögonbryn när hon ser på Prästen X.) 
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Prästen X: It seems like it (Säger han med en mjukt frågande stämma samtidigt som han ser 

ner på pappret med en sorgsen blick och lätt upphöjda ögonbryn.) 

Tolken B: It was the vicars responsibility [den tanzaniska kyrkoherden och Kyrkoherden 

D]. (Säger hon med ett bestämt konstaterande röstläge. Blicken flackar mellan 

pappret, Prästen X, Kyrkoherden D och sist Prästen X. Hon pekar på pappret, 

sin ena hand och sist Kyrkoherden D.) 

Kyrkoherden D: And mine. (Hon nickar instämmande, ser ner på bordet och ler.)   

Prästen X: Okay, yha. (Han ser på Kyrkoherden D med ett leende och nickar instämmande.) 

Tolken B: And they forgot. (Hon ser på Prästen X samtidigt som han stryker ena handen 

över den andra armen. Hon slår fast att ett misstag har gjorts.) 

Kyrkoherden D: Yes, we forgot. Haha. (Ögonen utstrålar glädje och ett stort leende med 

tillhörande instämmande skratt utges när hon ser på Prästen X.) 

Tolken B: They forgot. (Hon skakar på huvudet och ser på Prästen X med ytterligar ett 

leende. Hennes actio upplevs därmed som instämmande.)  

 Haha. (Flera delegater skrattar.) 

Kyrkoherden D: And we asked for forgiveness, yes. Haha. (Hon nickar stort, ser ner på bordet 

och sedan Prästen X. Ögonen utstrålar stor glädje och ett stort leende med 

tillhörande hjärtligt varma skratt utges.) 

 Haha. (Flertalet delegaters ögon utstrålar stor glädje och stora leende med 

tillhörande hjärtligt varma skratt utges tillsammans.)75 

 

Parterna fortsätter därefter att diskutera hur de ska fördela ansvaret samt hur kommunikationen 

ska förlöpa inom respektive land utifrån individernas positioner, möjligheter och teknik såväl som 

hur ofta böneämnena ska skickas. De inser att det inte är realistiskt att skicka varje månad vilket 

leder till beslutet att skicka böner två gånger per år, Annandag påsk och tredje helgen i september. 

Samma datum som när parterna ska skicka predikan till varandra, se 4.1.2. för utförligare 

information. Akuta böneämnen är givetvis välkomna oavsett tidpunkt.  

 

Till en början är båda parterna försiktiga med att våga berätta hur de upplevt genomförandet av 

böneutbytet vilket uppmärksammas genom en lång paus. Tolken B fortsätter då att läsa avtalets 

första punkt även på svenska så att samtliga svenskar verkligen förstått allt detta eftersom 

Ordförande C inte känner sig helt bekväm med det engelska språket.76 Tolken B tar sedan till orda 

och fastslår att utbytet av böner inte fungerat vilket Kyrkoherden D bekräftar. Därefter börjar 

                                                           
75 Transkribering av sekvens. Tid: 11.57 – 13.30. 
76 Intervju med Diakon A, via e-mail 2013-05-06. Intervjun i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 
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Tolken B och Kyrkoherden D lösa problemet som de anser är: att inte tillräckligt med böneämnen 

har skickats mellan församlingarna.  

 

Utan att ens fråga eller lyssna till den tanzaniska parten om även de upplevde något problem, 

börjar Tolken B och Kyrkoherden D anklaga dem implicit för att inte följa avtalspunkten genom 

att återkommande ställa dem mot väggen med frågor som de kräver svar på. Kyrkoherden D och 

Tolken B överlappar varandra med sina uttalanden och målar till slut in tanzanierna i ett hörn där 

de inte finner någon annan utväg än att svara som det är, även om det betyder att det inte är det 

svar som svenskarna vill höra. Forskarna Ekström och Moberg beskriver överlappande tal som när 

två individer samtidigt börjar tala men snart så slutar den ena för att lämna företräde till den 

andra.77 Men i denna analyssekvens så tystnar vare sig Tolken B eller Kyrkoherden D utan 

överlappar sitt tal konstant tills de fått ett svar av Prästen X. Ekström och Moberg fortsätter med 

att det överlappande talet har sin förekomst i flera olika sammanhang och på olika sätt i samtal. 

Det kan vara samarbetsorienterat (i form av bekräftelser och stödsignaler) men också 

konkurrerande (som när någon avbryter en annan person).78 I denna situation är konkurrensen stor 

mellan de svenska uttalanden vilket leder till att tanzanierna blir märkbart besvärade, nedstämda 

och vågar knappt tala.  

 

Inledningsvis var samtliga delegater angelägna om en blivande bra förhandling med goda 

tillmötesgående diskussioner som mynnar ut i ett nytt avtal vilket kan förklaras med en inledande 

bra förhandlingsattityd. Dock hann förhandlingen knappt ta sin början innan den goda attityden 

förändras till att de intar en stridande attityd. Svenskarna accelererar dramatiskt i sina anklagelser 

mot tanzanierna som i sin tur lika snabbt bromsar upp och tar ett steg tillbaka för att skydda sina 

revir. Norman och Öhman skriver att när en individ upplever sig vara i en pressad situation är det 

vist att ta ett steg tillbaka för att se på situationen innan ett svar ges.79 Till sist får svenskarna ett 

svar som de genom sitt actio och attityd visar att de är nöjda med och den pådrivande attityden 

upphör. Tolken B och Kyrkoheden D är båda offensiva i sitt actio mot tanzanierna i situationen. 

Då frågorna blir mer och mer specifika, blir tonläget och mimiken mer irriterat för var fråga och 

intensiteten i energin80 av frågor eskalerar. Tolken B ställer dem till svars för sina handlingar på 

liknande sätt som i en domstol. Hon spänner ögonen i Prästen X likt en förälder gör till sitt barn 

när den säger till på skarpen, allt för att pressa fram ett svar från tanzanierna. Tolken B använder 

sig av en mer hätsk attityd vilket även Kyrkoherden D blir delaktig i till en början. Därefter blir 

                                                           
77 Ekström, Mats & Moberg, Ulla (2008). s.102. 
78 Ekström, Mats & Moberg, Ulla (2008). s.103. 
79 Norman, Jan & Öhman, Lina (2011). Medling och andra former av konflikthantering. 2., omarb. uppl. Uppsala: Iustus 

Öhman s.69ff. 
80 Gelang, Marie (2008). s.205-216. 
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Kyrkoherden D mer vänligt inställd, då hon blir mer tolerant och rörlig i sina utfrågningar vilket 

visar på att hon övergår till att använda sig mer av de interkulturella förhandlingsidealen. Lysén 

anser att det är vanligt att en part dominerar diskussionerna och fokuserar primärt på konkreta 

resultat och mindre på relationerna. Detta arbetssätt är en reflektion av västvärlden som fokuserar 

på handlingar snarare än processer. Det traditionella afrikanska systemet däremot förespråkar 

relationsbyggandet som det viktigaste i livet.81 Hellspong anser att det gäller i en förhandling att 

vara: ”öppen för andra sätt att tolka och förstå än dem som först faller dig in.”82 Denna öppenhet 

styr troligtvis Kyrkoherden D i situationen när hon ser att Prästen X och Ekonomen Y ryggar 

tillbaka och känner sig obekväma i situationen. Hennes mjuka stämma lugnar även Tolken B och 

Prästen X som till slut vågar fästa blicken på Kyrkoherden D. 

 

Svenskarnas inledande reaktionsattityd tyder på att problematiken antagligen varit ett stort 

irritationsmoment under en längre tid vilket under förhandlingens lopp trissas upp ytterligare. 

Tanzanierna å andra sidan har inte alls reflekterat över att det varit några problem med parternas 

böneutbyte. Därför blir de överraskade av svenskarnas reaktion och vet knappt hur de skulle agera 

därefter. Detta utmärks av den långa tystnaden, de få orden som yttras samt utifrån tanzaniernas 

besvärade actio. Efter en lång paus lyckas tanzanierna repa sig och vågar fråga vad problemet 

egentligen var. Fortfarande skärrad stakar Prästen X fram sin fråga upprepade gånger för att 

verkligen förstå vad Tolken B menar. När Tolken B med en lugn stämma har förklarat att 

problemet låg hos respektive kyrkoherde börjar Prästen X förstå och ett leende börjar visa sig. 

Tolken B upplyser sedan Prästen X ytterligare en gång om att kyrkoherdarna hade glömt 

genomföra sin uppgift, så Prästen X ytterligare får en fördjupad förståelse. Han börjar förstå och 

nervositet och irritation byts mot skratt. Därefter yttrar Kyrkoherden D att hon har bett om 

förlåtelse för sitt bristfälliga agerande. Kyrkoherden D refererar därmed till kyrkans bön Vår 

Fader83 och kyrkans tro på att be om sina synders förlåtelse. Mral menar att ”olika kulturer har sin 

doxa, sina sedvänjor, värderingar och gemensamma övertygelser”84 En av den världsvida kyrkans 

stora värderingar, gemensamma övertygelse och doxa är synen på att varje individ som ber Gud 

om syndernas förlåtelse får den oavsett nationalitet.85 Därmed uppfattar flertalet delegater från 

båda parterna referatet som Kyrkoherden D ger och en ömsesidig förståelse uppstår vilket tas i 

uttryck genom deras hjärtliga skratt. 

 

                                                           
81 Lysén, Annika (2003). s.99. 
82 Hellspong, Lennart (2008). s.275. 
83 Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se 2014-05-13. http://www.svenskakyrkan.se/diverse/boner.htm 
84 Mral, Brigitte (2008) ”Retorikanalys i medietexter” i: Ekström, Mats (red.) (2008). Mediernas språk. 1. uppl. Malmö: Liber s.75.  
85 Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. http://www.evl.fi/svenska/katekes/index.html 2014-08-10. http://www.evl.fi/svenska/katekes/trosbekannelsen/22.html; 

Svenska kyrkan. http://www.svenskakyrkan.se 2014-08-10. https://www.svenskakyrkan.se/troochandlighet/synd-skuld-och-forlatelse 

http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.svenskakyrkan.se/diverse/boner.htm
http://www.evl.fi/svenska/index.html
http://www.evl.fi/svenska/katekes/index.html
http://www.evl.fi/svenska/katekes/trosbekannelsen/22.html
http://www.svenskakyrkan.se/
https://www.svenskakyrkan.se/troochandlighet/synd-skuld-och-forlatelse
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Förhandlingsspråket är engelska vilket stundtals inger språkförbristningar då delegaterna i olika 

grad behärskar språket. Detta leder till att individer stundtals får hjälpa varandra att fylla på med 

ord, när talaren inte finner de ord som han vill uttrycka. I transkriberingen märks detta tydligt när 

ord och meningar upprepas av olika individer direkt efter varandra eller när en individ upprepar 

samma ord flera gånger i följd, som t.ex. när Prästen X inte kommer ihåg temat: utbyte av böner. 

Tolken B kommer då till hans undsättning och fyller på med informationen. Språkförvirringarna 

kan enkelt leda till missförstånd mellan delegaterna vilket visar på en större betydelse av 

kontrollfrågor vid interkulturella förhandlingar. I denna sekvens märks detta när Prästen X frågar 

om vad som varit problem i böneutbytet såväl som när han upprepar uttalanden. Hellspong hävdar 

att när en förhandling innehar två parter med olika kulturella bakgrunder är sannolikheten stor att 

ett tredje språk behöver användas för att förstå varandra. Därmed behöver parterna visa en större 

tolerans gentemot varandra då det verbala och icke-verbala inte alltid överensstämmer.86 En annan 

vanlig företeelse vid en interkulturell förhandling är att antalet pauser ökar i jämförelse med en 

förhandling där delegaterna härstammar från samma land och kultur. Det ökade antalet pauser 

behöver inte alltid betyda att det är konstpauser utan snarare att individen försöker finna ord i sitt 

sinne eller hur hon ska säga något på engelska. 

 

Sammanfattningsvis så anser inte svenskarna att böneutbytet har fungerat och börjar själva lösa 

problemet: att inte tillräckligt med böneämnen har skickats mellan församlingarna. Svenskarna 

börjar anklaga tanzanierna implicit för att inte följa avtalspunkten och kräver svar på diverse 

frågor om varför situationen ser ut som den gör. Svenskarna accelererar dramatiskt i sina 

anklagelser mot tanzanierna som i sin tur lika snabbt bromsar upp och tar ett steg tillbaka för att 

skydda sina revir. Tanzanierna blir märkbart besvärade, nedstämda och vågar knappt tala därefter. 

Den inledande goda förhandlingsattityden förändrades snart till en svensk stridande attityd men i 

samma stund som ett tanzaniskt svar ges upphör den pådrivande attityden. Tolken B använder sig 

av en mer hätsk attityd vilket även Kyrkoherden D blir delaktig i till en början. Kyrkoherden D 

blir sedan mer vänligt inställd, i och med hennes mer toleranta och rörliga utfrågningar. Hennes 

mjuka stämma lugnar även Tolken B och Prästen X. Efter en lång paus vågar tanzanierna fråga 

vad problemet egentligen var. När Tolken B med en lugn stämma har förklarat att problemet låg 

hos respektive kyrkoherde börjar Prästen X förstå och ett leende visa sig vilket leder till att 

nervositet och irritation byts mot skratt. Kyrkoherden D yttrar avslutningsvis att hon har bett om 

förlåtelse för sitt bristfälliga agerande. Hennes referat till syndernas förlåtelse uppfattar flertalet 

delegater från båda parterna och en ömsesidig förståelse uppstår. 

 

                                                           
86 Hellspong, Lennart (2008). s.278. 
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5.1.2. Predikoutbyte 

När punkt ett är avslutad går de snabbt över till nästa punkt om predikoutbyte. Tolken B läser upp 

föregående avtals överenskommelse om att vardera kyrkoherden två gånger om året ska skicka 

varsin predikan till motsvarande land, se bilaga 1.87 Tolken B frågar sedan parterna om utbytet har 

fungerat? Kyrkoherden D uttrycker att predikoutbytet har fungerat bättre än böneutbytet samtidigt 

som hon erkänner att hon själv inte ihågkommit att uppfylla predikoutbytets överenskommelse då 

hon inte skickat tillräckligt många predikningar till Tanzania.88 Se bilaga 3 för utförligare 

transkription. Efter en längre paus yttrar Prästen X följande: 

  

Prästen X: For according to the evaluation of [den tanzaniska kyrkoherden] seems this work 

only / 2011. / But after that it didn’t work. / It didn’t work well / this exchanging 

of sermons. Yha. Now even in this pointy we are discussed. (Med allvarlig blick 

och lätt nedtryckta ögonbryn ser han ner på avtalet han håller i sin hand som i 

sin tur vilar mot bordet. Han ser sedan på Tolken B till höger om honom och 

sedan Ekonomen Y till vänster om honom. Samtidigt gör han små rörelser med 

andra handen och pekar slutligen på avtalet.) 

Tolken B: Did you send one? (Hon pekar på Kyrkoherden D rakt över bordet samtidigt som 

armbågen vilar mot bordet. I andra handen har hon en penna. Hon ser intensivt 

på Kyrkoherden D med lätt nedtryckta ögonbryn. Mimiken upplevs därmed 

aningen sammanbiten.) 

Kyrkoherden D: Yes I send it in, not me but [en präst i församlingen] another pastor. (Säger hon 

med ett vänligt men bestämt röstläge.) 

Tolken B: She sent it last year? (Hon ser fortfarande på Kyrkoherden D. Går från att 

fortfarande peka på kyrkoherden D till att förflytta handen till sin haka samtidigt 

som huvudet vinklas aningen bakåt med näsan i vädret. Ögonbrynen slätas ut till 

neutralläge och röstläget blir mjukare.) 

Kyrkoherden D: Yes, yes, yes. (Säger hon med ett vänligt men bestämt röstläge.) 

Tolken B: Okay. (Hon sitter fortfarande i samma sistnämnda position.) 

Kyrkoherden D: Easter Monday last year?  

Tolken B: It was sent. (Hon sitter fortfarande i samma sistnämnda position.) 

Kyrkoherden D: It was sent. (Säger hon med ett vänligt röstläge.) 

Tolken B: Then maybe he missed it? Because it was sent last year. (Hon vänder sig mot 

Prästen X, fortfarande med handen mot hakan. Huvudet är aningen framåtlutat 

                                                           
87 Sammanfattning av film. Tid: 19.10 – 19.28.  
88 Sammanfattning av film. Tid: 19.28 – 20.00. 
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samtidigt som hon nickar upp och ner. Ögonbrynen är i neutralläge med till viss 

del sorgsna ögon och röstläget är mjukt.)  

Kyrkoherden D: It was sent. (Säger hon med ett vänligt men bestämt röstläge.) 

Prästen X: Okay. (Säger han med mörkare röst som upplevs nedstämd.) 

Kyrkoherden D: But not from me but I send it from my computer and it was written by  

/…/ (Hon beskriver en annan präst i församlingen.) (Säger hon med en mjuk 

stämma.) 

// 

Prästen X:  Okay. (Säger han med mörkare röst som upplevs nedstämd.) 

 //  

Kyrkoherden D: And 2011 I wa I had written a sermon and send it to [den tanzaniska 

kyrkoherden]. (Säger hon med ett vänligt men bestämt röstläge.)  

 //  

Prästen X: Evan in this pointi of exchanging sermons let’s say / because we agreeded that 

this will be done twice per year. That remain that we communicate twice per year 

sending sermons for each other. Yha. / (Han ser på Tolken B för att sedan se ner 

på pappret. Han kliar på näsan för att sedan peka på avtalet. Han ser snabbt åt 

Tolken B:s håll för att sedan fästa blicken på Kyrkoherden D och Ordförande C 

rakt över bordet med huvudet lätt nedåtlutat och med allvarlig blick och lätt 

nedtryckta ögonbryn och lätt rynkad panna. Han håller upp två fingrar när han 

säger två, viftar handen fram och tillbaka när han menar skicka fram och 

tillbaka. Han nickar vid uttalandet: ”yha”. Röstläget upplevs frågande 

tillsammans med hans höjda ögonbryn och frågande ögon vid uttalandet.) 

Tolken B: And it will be at the same time as you send the prayer. (Hon vänder sig mot 

prästen X med lätt nedåtlutat huvud och ser på handen och sedan på honom. 

Hon pekar med ett finger i andra handen följt av att vifta en hand fram och 

tillbaka när hon säger: send the prayer.)  

Prästen X: The prayer and the sermon, yha. (Han ser på Tolken B och nickar. Röstläget är 

mörkare, aningen utdraget och betonat och upplevs därmed bekräftande.) 

Tolken B: Yha, the same and the sermon is not necessarily that they write the vicars any 

other. /…/ (Hon säger något i bakgrunden.) (Hon ser ner på bordet för att sedan 

se på Kyrkoherden D sedan Prästen X. Hon pekar samtidigt på den individ hon 

ser på. Avslutningsvis gör hon en cirkelrörelse som ett tecken på alla.) 

Kyrkoherden D: You can write it. (Säger hon med ett ljust glatt röstläge.) 

Prästen X: Yha. (Han ser på Kyrkoherden D och nickar stort.) 
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Tolken B: Anyone is. (Hon tar sig för örat samtidigt som hon ser på Prästen X. För att 

sedan vända sig om och skriva på datorn.) 

Kyrkoherden D: You can do it. You are so good at English and the sermon in [Sweden] was 

excellent. (Säger hon med ett ljust glatt uppmuntrande röstläge.) 

Prästen X: Åh, thank you, thank you. (Han har ett stort leende tillsammans med en blick 

som visar stor glädje. Han nickar lätt vid varje betonat uttalande.)89 

 

Vidare kommer parterna överens om Annandag Påsk och tredje helgen i september som datum att 

skicka predikan till varandra. Diskussionen fortsätter om hur de kan komma ihåg detta och vilken 

bibeltext som ska användas.90  

 

Kyrkoherden D börjar med att visa välvilja i denna sekvens genom att fastslå att predikoutbytet 

fungerat bättre än böneutbytet. Därefter blir Kyrkoherden D mer obekväm när hon ska berätta 

sanningen om att hon har begått ett misstag i och med att hon glömt att skicka någon predikan. 

Kyrkoherden D kanske till och med känner skam över hur hårt svenskarna i föregående sekvens 

pressat tanzanierna i en uppgift som de inte genomfört. Nu befinner sig Kyrkoherden D själv i 

samma obekväma sitts. En mer tolerant stämning sätts därmed för resterande tid av förhandlingen, 

då båda parterna har gjort misstag som de nu behöver finna bättre lösningar till. Hellspong menar 

att vid en gedigen tolerans parterna emellan kan solidaritet växa fram vid interkulturella 

förhandlingar.91 Kyrkoherden D försöker i sin kommunikation först lyfta fram det positiva för att 

sedan lyfta fram problemet vilket visar på en god attityd genom hennes uppmärksamhet och 

tolerans gentemot motparten. Hennes agerande stämmer överens med Mral’s slutsatser om att 

”attityden är utgångspunkten för ett yttrande eller en handling”.92 Transkriptionen till ovanstående 

analys finns i bilaga 3.  

 

Prästen X berättar sedan vänligt men bestämt att predikoutbytet inte fungerat. Han refererar till 

den tanzaniska kyrkoherden eftersom Prästen X själv endast är sändebud. Tolken B får då 

anstränga sig för att lösa problemet genom att fråga den enklaste frågan till Kyrkoherden D: om 

hon skickat några predikningar? När svaret blir positivt vänder sig sedan Tolken B till Prästen X 

och konstaterar att den tanzaniska kyrkoherden kanske har missat e-mailet med predikan eftersom 

predikan var skickad. Kyrkoherden D bekräftar då informationen ytterligare en gång. Prästen X 

upplevs därmed misstrodd från det svenska perspektivet då de anser att de har gjort rätt för sig. 

Det den svenska parten inte verkar tänka på är att e-mailet kanske inte kommit fram till den 

                                                           
89 Transkribering av sekvens. Tid: 19.28 - 22.00. 
90 Sammanfattning av film. Tid: 22.00 – 24.20. 
91 Hellspong, Lennart (2008). s.279. 
92 Mral, Brigitte (2010). s.10. 
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tanzaniska kyrkoherden på grund av ett tekniskt problem snarare än om predikan var ivägskickad 

eller inte. Det kan också ha varit så att e-mailadressen varit felskrivet och därmed inte nått den 

tanzaniska kyrkoherden. Oavsett orsak till varför inte predikan kommit fram visar svenskarnas 

attityd att de inte har gjort något fel. Rosengren menar att individers synsätt och övertygelse i en 

fråga blir dess doxa.93 Mral anser att en individ eller en grupp individers attityd i ett ämne styr i 

synnerhet förhandlingens yttranden och inriktning.94 Därmed visar den svenska parten minimal 

interkulturell förståelse, rörlighet eller öppenhet gentemot den tanzaniska parten vilket märks 

genom Prästen X nyblivna nedstämda tonläge. Prästen X vet därmed inte vad han ska säga när 

Kyrkoherden D ytterligare en gång påpekar att hon skickat predikan vilket konstpauserna visar då 

de blir längre och längre för Prästen X.  

 

Landqvist skriver att vid en konflikt i en förhandling kan det vara avgörande hur förhandlaren 

framställer sig och vilka syften han har för att konflikten ska få ett slut.95 Prästen X genomför 

goda vägval när han till slut tar till orda och hänvisar till den tidigare överenskommelsen i 

föregående avtal för att vara övertydlig för den svenska delegationen. Prästen X avslutar med ett 

frågande: ”yha”, för att få bekräftelse på att den information som han precis delgett stämmer. 

Tolken B säger inte emot utan fyller bekräftande på med att predikningarna ska skickas samtidigt 

som bönerna. Prästen X och Tolken B bekräftar alltsammans ytterligare en gång var för sig i 

direkt efterföljd. På så sätt tydliggör båda parterna en gång för alla att den nya överenskommelsen 

blir att skicka böner och predikningar två gånger om året till varandra. Tolken B fortsätter att 

berätta att det inte behöver vara kyrkoherdarna som skriver predikningarna från vardera 

församlingen utan det kan vara vem som helst. Kyrkoherden D gensvarar med att Prästen X kan 

skriva predikan eftersom han är så bra på det vilket visades tidigare under vistelsen under en 

gudstjänst då Prästen X predikade. När Prästen X tackar för lovorden från Kyrkoherden D blir han 

både glad och lätt generad. 

 

Till en början under sekvensen visar Kyrkoherden D en attityd av skam samtidigt som Tolken B 

har en neutral attityd. Prästen X däremot blir mer bestämd genom sina attitydmarkörer. Tolken B 

och Kyrkoherden D:s attityder förändras till en mer bestämd ton vilket leder till att Prästen X:s 

information misstros av den svenska parten och hans tystnad ger en attityd av sorg och 

uppgivenhet. Norman och Öhman understryker betydelsen av att bygga relationer i samband med 

konflikthantering där fokus ligger både på individen och på parternas gemensamma behov.96 

Därefter genomför Prästen X ett skickligt förhandlingsdrag när han går tillbaka till grunden, det 

                                                           
93 Rosengren, Mats (2002). s.67. 
94 Mral, Brigitte (2010). s.17. 
95 Landqvist, Mats (2006). s.35. 
96 Norman, Jan & Öhman, Lina (2011). s.29. 
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tidigare avtalet, för att se om alla förstår informationen på samma sätt. Därifrån bygger de tre 

individerna successivt upp en gemensam ny god attityd gentemot varandra allteftersom de 

kommer överens om avtalets innehåll. Landqvist menar att rörelse och ett anpassbart agerande är 

fundamentet i varje förhandling. Nyckelordet är förståelse och att ompröva sakfrågor.97  

 

Under det senare partiet av sekvensen så visar Tolken B, Kyrkoherden D och Prästen X bra 

exempel på god interkulturell kommunikation. Dialogen mellan Tolken B och Prästen X visar en 

öppenhet, uppmärksamhet och rörlighet genom att de frågar en extra gång för att till fullo förstå 

varandra. Därefter ger de varandra flertalet gånger bekräftade svar för att visa att de är överens. 

Norman och Öhman anser att de mest grundläggande och främsta verktyg en förhandlare har är 

att: lyssna, fråga och stämma av.98 Kyrkoherden D visar uppmärksamhet, öppenhet, rörlighet och 

tolerans då hon snabbt finner sig i situationen när hon bryter in i samtalet med att Prästen X kan 

skriva predikan. Dessutom ger hon även konkreta komplimanger för hans engelska och tidigare 

predikan.   

  

Sammanfattningsvis inleder Kyrkoherden med en viss obekvämhet i situationen då hon erkänner 

att hon inte genomfört alla sina uppgifter. En mer tolerant stämning sätts därmed för resterande tid 

av förhandlingen, då båda parterna har gjort misstag som de nu behöver finna bättre lösningar till. 

Prästen X berättar sedan vänligt men bestämt att predikoutbytet inte fungerat. Kyrkoherden D 

svarar med att hon har skickat predikningar och Tolken B konstaterar att den tanzaniska 

kyrkoherden kanske har missat e-mailet med predikan eftersom predikan var skickad. 

Svenskarnas attityd visar därmed att de inte har gjort något fel vilket tyder på minimal 

interkulturell förståelse, rörlighet eller öppenhet gentemot den tanzaniska parten vilket märks 

genom Prästen X nyblivna nedstämda tonläge. Prästen X hänvisar då till den tidigare 

överenskommelsen i föregående avtal för att vara övertydlig för den svenska delegationen 

angående vad utbytet rör vilket svenskarna bekräftar instämmande och fyller på med att 

predikningarna ska skickas samtidigt som bönerna. Tolken B fortsätter att berätta att det inte 

behöver vara kyrkoherdarna som skriver predikningarna från vardera församlingen utan det kan 

vara vem som helst.  

 

Till en början under sekvensen visar Kyrkoherden D en attityd av skam samtidigt som Tolken B 

har en neutral attityd. Prästen X däremot blir mer bestämd genom sina attitydmarkörer. Tolken B 

och Kyrkoherden D:s attityder förändras till en mer bestämd ton vilket leder till att Prästen X:s 

information misstros av den svenska parten och hans tystnad ger en attityd av sorg och 

                                                           
97 Landqvist, Mats (2006). s.36. 
98 Norman, Jan & Öhman, Lina (2011). s.65. 
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uppgivenhet. Därefter går Prästen X tillbaka till det tidigare avtalet, för att se om alla förstår 

informationen på samma sätt. Därifrån bygger de tre individerna successivt upp en gemensam ny 

god attityd gentemot varandra allteftersom de kommer överens om avtalets innehåll.  

 

5.1.3. Informationsutbyte  

Tolken B fortsätter med att läsa punkt nummer tre som berör informationsutbyte mellan 

vänförsamlingarna. Kyrkoherden D berättar att den tanzaniska kyrkoherden skriver långa brev till 

henne och att Kyrkoherden D och Diakonen A har returnerat några e-mail till honom. 

Kyrkoherden D upplever att det är bättre om Diakonen A skickar information till Tanzania. Då 

undrar Tolken B, på svenska, om även Sekreteraren Z kan genomföra den uppgiften? Tolken B 

ställer sedan, på swahili, samma fråga till den tanzaniska parten. Därefter anger Tolken B 

konkreta tillvägagångsätt som svenskarna bör förhålla sig till, bland annat att de ska 

uppmärksamma utbytet i den lokala tidningen, i kyrkans egen tidning såväl som under 

gudstjänsterna.99 Se bilaga 4 för utförligare transkription. Prästen X tar sedan vid och säger: 

 

Prästen X: According to the explanation of [den tanzaniska kyrkoherden]. / He shows that / 

in many times he tried to write e-mail, / sharing all events happening in 

Tanzania. Buti sometime he got reply and other time he didn’t got reply. 

(Ansiktet och blicken går mellan pappret, Tolken B och Kyrkoherden D. Han gör 

en cirkelrörelse med handen för att visa delgivningen av information om 

aktiviteterna i Tanzania. Han vinkar sedan med handen mot sig som ett sätt att 

visa att han får tillbaka e-mailet, samtidigt som han ser på Kyrkoherden D med 

ett leende.) 

Tolken B: Yha. (Hon ser ner på Prästen X:s papper)  

Prästen X: Yha, from other site. (Han ser på Kyrkoherden D med ett leende.) 

Tolken B: So that is why we say / that maybe it is not the [reverent i Tanzania] äh 

responsibility. It will be [Sekreteraren Z:s] responsibility. / You see? // [Swahili]. 

(Hon vänder sig mot Prästen X och gestikulerar lätt med handen mot honom. 

Med pennan som hon har i handen pekar hon sedan på Sekreteraren Z samtidigt 

som hon lägger huvudet lätt på sned. Säger hon med ett informativt 

konstaterande röstläge likt nyheterna på tv. Avslutningsvis lägger hon huvudet 

mer på sned, lätt framåtlutad med ett mjukt frågande röstläge och blicken är 

frågande med lätt upphöjda ögonbryn.) 

                                                           
99 Sammanfattning av film. Tid: 24.20 – 27.10. 
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Prästen X: Yha, yha, we understand you. Buti because we are talking according to the first 

elementi. (Han ser på Tolken B och pekar med hela handen mot henne som svar. 

Sedan ser han ner och pekar på avtalet.)  

Tolken B: Yha, now we gona. (Hon gör en gest som liknar en regnbågsform och följer 

genomförandet av gesten med sin blick.) 

Prästen X:  And we know thati / the things which we are talking thati pastors can share let’s 

say for example baptism, for example things which are happening to the working 

pastor. (Blicken går mellan hans papper, Tolken B och Ekonomen Y. Han viftar 

med handen fram och tillbaka för att visa informationens transport. Sedan 

genomför han cirkelrörelser med båda händerna för att visa saker som händer.) 

Kyrkoherden D: Okay. (Säger hon med ett varmt förstående röstläge likt en aha-upplevelse.) 

Prästen X: Now if you can äh change thati [Sekreteraren Z] would be responsible she can 

miss other things. (Han ser på Tolken B samtidigt som han gestikulerar bl.a. 

pekar han på Sekreteraren Z.)  

Kyrkoherden D: Okay. (Säger hon med ett nedtonat förstående röstläge.) 

Prästen X: But if we give the responsibility to [Sekreteraren Z] and tell her that we’d be 

asking [den tanzaniska kyrkoherden] or asking me whati going on? And she 

wrote it to you. It will work. (Han gestikulerar fram och tillbaka mellan Tolken 

B och Sekreteraren Z och pekar på den han talar om. Han ser främst på Tolken 

B men även andra delegater.) 

Tolken B: I think it is better yha. (Hon har armbågen stödjande mot bordet och lutar sig 

mot sin hand. Hon lyssnar intensivt när hon ger sitt svar tittandes på Prästen X.) 

Prästen X: Yha. Buti for me I thinki / it… (Han ser ner på sitt papper, höjer ögonbrynen 

och har ett fundersamt röstläge.) 

Tolken B: [Swahili] (Hon har armbågen stödjande mot bordet och lutar sig mot sin hand 

samtidigt som hon ser på Prästen X.) 

Prästen X: …it will be better to to remain there it was first. (Han ser på Tolken B och pekar 

på sitt papper.) 

/…/ (Tolken B samtalar med den tanzaniska delegationen på swahili, för att 

sedan förklara för svenskarna att det är svårt rent kulturellt att gå förbi den högsta 

i hierarkin.) 

Tolken B: Then we say it is good that it stands as it is (Hennes armbågar vilar mot bordet 

samtidigt som hon lutar huvudet mot sina hopknäppta händer, för att sedan 

släppa ut dem och peka på pappret. Blicken vilar på bordet men förflyttas sedan 

till pappret.) 
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Prästen X: Yha. (Säger han med ett varmt instämmande röstläge samtidigt som han nickar.) 

Tolken B: But maybe the vicars / can give / (Hon ser på Kyrkoheden D och Prästen X 

samtidigt som hon pekar på respektive person.) 

Prästen X: Yha. (Han nickar och ser på Tolken B.) 

Tolken B: In respective place. Give the responsibility… (Hon gestikulerar med handen 

fram och tillbaka samtidigt som hon ser på Kyrkoherden D.) 

Kyrkoherden D: To another. (Säger hon med ett mjukt instämmande röstläge.) 

Tolken B: … and the information. (Hon ser på Kyrkoherden D och sätter armbågarna mot 

bordet.) 

 

Diskussionen fortsätter beröra en rekommendation om att uppgiften att skicka information 

tilldelas Diakon A och Sekreteraren Z. Tanzanierna motsätter sig att sätta ut namn i avtalet vilket 

leder till att föregående avtalstext förblir oförändrad. 

 

I denna sekvens märks oerhört tydligt de två olika kulturella förhandlingsdoxor parterna bygger 

på, tanzanierna med sin hierarkiska ordning och svenskarna med sin platta organisationsstruktur. 

Till en början uttrycker Kyrkoherden D att det vore bättre att delegera de svenska 

informationsutskicken till Diakon A. Tolken B visar en attityd av att hon tycker att det är ett bra 

förslag genom att gensvara med frågan om delegerandet även skulle kunna genomföras i 

Tanzania. I och med att ingen motsätter sig frågan så anser Tolken B implicit att problematiken är 

löst, på så sätt har svenskarna handlat utifrån sin platta organisationsdoxa. Prästen X kommer 

sedan med synpunkter som är relevanta enligt den tanzaniska doxan, nämligen att inte gå förbi 

den högsta i hierarkin, den tanzaniska kyrkoherdens åsikter. Prästen X har en stor utläggning om 

hur den tanzaniska kyrkoherden ser på informationsutbytet och hur det inte har fungerat. Norman 

och Öhman understryker att en osämja ”är ett uttryck för att förändring krävs eller ett uttryck för 

missnöje”.100 Tolken B konstaterar därefter att lösningen på problemet är att ansvaret delegeras.  

 

Tolken B:s attityd visar att svenskarna har funnit lösningen på problemet för hur parterna ska 

agera framöver för att få ett bättre utfall av informationsutbytet. Prästen X:s actio utger sig 

däremot vara frågande och förklarar att den tanzaniska kyrkoherden förfogar över all information 

om den tanzaniska församlingen som vem som döps eller vad den arbetande pastorn gör. Detta är 

information som inte Sekreteraren Z har kännedom om och därmed fungerar det inte att delegera 

uppgiften då information kan förbises, enligt Prästen X. Forskarna Nilsson Molnár och Molnár 

finner att differenserna mellan individers kulturella bakgrund många gånger leder till en viss 

                                                           
100 Norman, Jan & Öhman, Lina (2011). s.30  
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problematik vilket som oftast orsakas av bristande förståelse, vilket här är fallet.101 Diskussionen 

fortsätter på engelska, swahili och svenska om vartannat så att parterna enklare kan förklara sina 

poänger och färre missförstånd sker då de kan uttrycka sig på sitt modersmål.   

 

När parterna till sist förstått varandra förtydligar Tolken B alltsammans ytterligare en gång på 

engelska så att alla verkligen är helt införstådda. Både Kyrkoherden D och Prästen X flikar 

ständigt in små ”ja” som svar på Tolken B:s uttalande, som ett sätt att visa att de förstår vad 

Tolken B säger såväl som att visa att de håller med hennes uttalande. Hellspong poängterar 

behovet av anpassning mellan de båda parterna för att uppnå en överenskommelse. Resultatet av 

anpassningen leder ofta till att båda parterna behöver genomföra en förändring.102 Denna sekvens 

blir ett mycket tydligt exempel på att de individerna som deltagit i diskussionen från vardera 

parten, nu har förstått hur problemet bör lösas och bekräftar att det är en bra lösning. Denna 

bekräftelse kommer inte bara med ord utan även genom ett instämmande actio via instämmande 

nickningar och intonationer. Hela sekvensen avrundas med ordet: sawa, som på swahili (ett av 

Tanzanias huvudspråk) betyder okej.103 Därmed syftar Tolken B till att den svenska delegationen 

har gått med på tanzaniernas förslag och samförstånd uppstår. 

 

Svenskarna är under hela sekvensen mycket öppna och uppmärksamma. Till en början är inte 

toleransen och rörligheten så stor men blir större efterhand när de till slut fogar sig efter 

tanzaniernas förslag.  Lysén menar att om vi behåller våra gamla attityder och uppfattningar av 

varandra kan vi inte skörda fördelarna med ett partnerskap. Men en förändring av attityder och 

värderingar kan förbättra dialogen.104 Tanzanierna å andra sidan visar goda interkulturella 

kommunikationskvalitéer när de ständigt är rörliga och försöker finna nya sätt att förklara 

problematiken. De visar öppenhet, uppmärksamhet, rörlighet och tolerans gentemot svenskarna 

trots att svenskarna framstår som trångsynta då de tror sig veta lösningen på problemet. 

 

Sammanfattningsvis så märks de två olika kulturella förhandlingsdoxor oerhört tydligt i denna 

sekvens, tanzanierna med sin hierarkiska ordning och svenskarna med sin platta 

organisationsstruktur. Tanzanierna anser att det är bättre att kyrkoherdarna har kvar ansvaret då de 

har den yttersta kunskapen om församlingarna medan svenskarna vill delegera ansvarsområdet. 

Språken varierar under sekvensen då parterna har enklare att uttrycka på sitt modersmål vad de 

menar vilket leder till färre missförstånd. När parterna förstått varandra förtydligar Tolken B 

                                                           
101 Nilsson Molnár, Margreth & Molnár, Josef (2000). s.54. 
102 Hellspong, Lennart (2008). s.272. 
103 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/ 2014-08-08. http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/tanzania; Uecker, Patrick. bab.la. 2014-05-10. 

http://sv.bab.la/lexikon/swahili-engelsk/sawa; Uecker, Patrick. bab.la. 2014-05-10. http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/all-right  
104 Lysén, A. (2003). s.100. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/tanzania
http://sv.bab.la/om-oss/
http://sv.bab.la/lexikon/swahili-engelsk/sawa
http://sv.bab.la/om-oss/
http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/all-right
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alltsammans ytterligare en gång på engelska så att alla verkligen är helt införstådda med 

situationen samtidigt som Kyrkoherden D och Prästen X bekräftar med små ”ja” och 

instämmande nickningar.    

 

Svenskarna är under hela sekvensen mycket öppna och uppmärksamma. Till en början är inte 

toleransen och rörligheten så stor men blir större efterhand när de till slut fogar sig efter 

tanzaniernas förslag. Tanzanierna å andra sidan är ständigt rörliga och försöker finna nya sätt att 

förklara problematiken. De visar öppenhet, uppmärksamhet, rörlighet och tolerans gentemot 

svenskarna trots att svenskarna framstår som trångsynta då de tror sig veta lösningen på 

problemet. 

 

5.1.4. Sammanfattning av förhandlingens resterande tid 

Förhandlingen fortsätter till punkt nummer fyra som berör utbyte av kunskap och erfarenheter 

från vardera församlingen och dess tillhörande samhälle vilket fungerar när parterna ses men i 

övrigt inte. Punkt nummer fem gäller delning av resurser med fokus på att hjälpa de fattiga, 

behövande och få en hållbar lösning. Det handlar om pengar, kunskap, erfarenhet och att visa 

varandra hur saker kan fungera på olika platser. Ett projekt av flera som berörs under 

förhandlingen är ett syprojekt som svenskarna stödjer i Tanzania. I syprojektet har den svenska 

församlingen skänkt symaskiner till den tanzaniska församlingen som är öronmärkta till en mindre 

grupp föräldralösa flickors utbildning till att bli sömmerskor. Den tanzaniska församlingen ger 

sedan dem en tvåårs utbildning och vid dess slut så får flickorna möjlighet till att köpa sina 

maskiner. Sista punkten berör parternas besök till vartdera landet för att lära känna varandras liv 

och kultur vilket fungerar excellent. Det finns en kommitté i vardera församlingen som sköter det 

uppdraget. Avslutningsvis läser Tolken B stycket om utvärdering och vilka som signerade 

föregående avtal, se bilaga 1. Innan Tolken B redigerar och skriver ut det nya avtalet så förs en 

diskussion som inte berör avtalet.105 Diskussionen behandlar den tanzaniska byggnationen av en 

ny kyrkobyggnad, ett införskaffande av en ny bättre begagnad bil till pastoratet i Tanzania, 

uppstart av ungdomsutbyten samt hur den svenska församlingen kan hjälpa tanzanierna med dess 

behov.106 

 

5.1.5. Undertecknande av avtal 

När det nya avtalet har skrivits ut, återkommer Tolken B och kyrkoherden D till 

förhandlingslokalen. Båda delegationerna får ta emot varsitt avtal för påskrift. Kyrkoherden D tar 

fram en penna, söker efter var hon ska skriva under och därefter signerar hon utan att se igenom 

                                                           
105 Sammanfattning av film. Tid: 31.05 -  42.00. 
106 Sammanfattning av film. Tid: 42.00 - 1.17.47. 



34 

 

avtalet. Ordförande C skummar igenom avtalet under några sekunder. Dubbelkollar med Tolken B 

angående tiden för nästkommande omförhandling. Sedan sätter han sin signatur vid sitt förskrivna 

namn på avtalet, för att markera sitt samtycke från församlingen i Sverige till det nya 

vänförsamlingsavtalet med Tanzania. Därefter läser han lite noggrannare den senare delen av 

avtalet, för att sedan lämna över avtalet till den tanzaniska parten. Samtidigt som signeringen 

genomförs av Kyrkoherden D och Ordförande C, förs samtal mellan dem och Tolken B om hur 

prästutbildningarna fungerar i Tanzania,107 samt hur en insamling skulle kunna genomföras till 

förmån för församlingen i Tanzania. Detta överlades tidigare under diskussionen som ägde rum 

efter förhandlingen om eventuellt svenskt ekonomiskt bistånd som skulle vara öronmärkt till en 

ny bil för församlingen i Tanzania.108 

    

I bakgrunden förs vidare samtal mellan övriga delegater som inte har till uppgift att signera 

avtalet. Samtalen behandlar bland annat ämnet var Diakonen A har införskaffat ett engelskt-

tanzaniskt lexikon. De skrattar och talar på ett förtroligt sätt med varandra, så som vänner gör. 

Kroppspråket, individernas actio, är nu mer ledigt. Diakonen A som sitter med stolen en bit från 

bordet lutar sig fram och hänger på bordet, samtidigt som hon svarar Körledaren T och 

Sekreteraren Z som sitter mitt emot henne på frågan om var hon införskaffat lexikonet.109 

Tanzanierna som hon samtalar med sitter inte heller längre still med allvarlig mimik och lyssnar 

som de gjorde under förhandlingen. Utan nu flyttar de kroppen som de vill och är mer aktiva i 

samtalet verbalt såväl som icke-verbalt. Rösterna har nu en betydligt mer positiv framtoning och 

tonen är betydligt högre, genom bland annat hjärtliga skratt. Det är tydligt att de har klivit ur 

förhandlingsrollen och sitt uppdrag och inger nu ett mer avslappnat intryck.  

 

Parallellt med dessa samtal sitter Prästen X och Ekonomen Y och studerar och diskuterar det nya 

avtalet noggrant, för att säkerställa att texten är korrekt. När de genomfört korrekturläsningen 

vänder sig Prästen X från Ekonomen Y mot Tolken B som ett tecken på att han vill fråga något. 

Tolken B avslutar sitt tidigare samtal för att sedan se på avtalet och på Prästen X.110 Utan att 

Prästen X har uttalat sig, säger Tolken B: 

 

Tolken B:  It is difficult to change now, haha. (Hon har armbågen stödjande mot bordet och 

lutar sig mot sin hand och hennes blick är till en början allvarlig med ihopdragna 

nedtryckta ögonbryn. Huvudet är lätt framåtlutat och kroppshållningen är lätt 

                                                           
107 Sammanfattning av film. Tid: 1.17.47 - 1.21.28. 
108 Sammanfattning av film. Tid: 53.45 - 1.05.17. 
109 Sammanfattning av film. Tid: 1.17.47 - 1.21.28. 
110 Sammanfattning av film. Tid: 1.17.47 - 1.21.28. 
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uppsträckt. Därefter ser hon på Prästen X med ögon som utstrålar stor glädje och 

ett stort leende med tillhörande hjärtliga varma skratt utges.) 

Prästen X:  It is difficult to change now? (Han har ett förhöjt ljust röstläge som uppfattas som 

väldigt frågande, samtidigt som han ser på Tolken B och höjer frågande på 

ögonbrynen. Han viftar med handen framför pappret som en gest att frågan rör 

avtalet. Han sitter ihopsjunken.) 

Tolken B: Yha! What is the problem? (Hon höjer ögonbrynen, ser på pappret och lägger 

huvudet på sned, lätt framåtlutad. När frågan ställs, tar hon handen från hakan och 

gör en handrörelse. Röstläget är aningen irriterat genom sin inledande betoning 

följt av en fråga.) 

Prästen X: Yha, we can say. (Med sorgsen blick, upphöjda ögonbryn och lätt ihop rynkad 

panna ser han ner på pappret. Röstläget är ljusare som vid en fråga samtidigt som 

lågmält och långsamt vilket kan upplevas sorgset.) 

Tolken B: Yha, we can say. (Hon ser på Prästen X med ett leende. Röstläget är ljust och varmt  

bekräftande.) 

Prästen X:  Because you said something about the youth. (Han har ett mörkt långsamt röstläge 

som kan upplevas sorgset och frågande med en sorgsen blick med lätt nedtryckta 

ögonbryn fäst på pappret som förflyttas till att se på Tolken B.) 

Tolken B: Yes, but this will not be in the contract. (Hon sträcker på sig samtidigt som hon 

skakar på huvudet från höger till vänster. Gestikulerandet är varierat och hon 

pekar bl.a. på pappret för att sedan sätta ihop händerna med armbågarna vilandes 

på bordet.) 

Prästen X: Åh. (Han sträcker på sig samtidigt som röstläget är ljust och betonande vilket kan 

upplevas som en aha-upplevelse.) 

Tolken B: That is something that we will try to start.(Hon utger ett litet leende samtidigt som 

händerna visar en illustrerande gest111 dvs. gestikulerar fram och tillbaka, likt att 

förflytta något från en plats till en annan.) 

Prästen X: Okay. (Han ler stort och hans ögon speglar stor glädje samtidigt som han nickar.) 

Tolken B:  Not that we will write this instants. /I think/ no. Okay we can sign. (Ögonen 

utstrålar stor glädje och ett stort leende med tillhörande varma skratt utges. Hon 

trycker fram kulspetsen på pennan och lägger pennan på avtalet.) 

Prästen X:  /…/ (Vänder sig om till Ekonomen Y för att förklara diskussionen på swahili.) 

(Ögonen utstrålar stor glädje och ett stort leende utges.)112 

 

                                                           
111 Hellspong, Lennart (2004). s.183. 
112 Transkribering av sekvens. Tid: 1.21.29 - 1.22.04. 
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Avtalet signeras av Prästen X och Ekonomen Y, samtidigt som samtliga tanzanier dokumenterar 

signerandet via film och fotograferande.113   

 

I samtalet mellan Tolken B och Prästen X, visar Tolken B till en början ingen uppmärksamhet, 

öppenhet, rörlighet eller tolerans genom varken actio eller verbal inställning till Prästen X fråga 

rörande ungdomarna. Hon svarar innan han ens hunnit ställa frågan. I stället yttrar hon en attityd 

av makt och övertag över situationen genom sitt actio då hon bokstavligt ser ner på Prästen X. 

Prästen X visar däremot stor uppmärksamhet, öppenhet, rörlighet och tolerans gentemot Tolken B 

då han nedslås av hennes svar innan frågan ens ställts och därför vill han knappt ställa frågan. 

Detta blir påtagligt i hans actio och korta uttalande. Norman och Öhman benämner tre variabler 

som ligger till grund för en tvist: attityd, beteende och sakfrågor och samtliga delar behöver vara 

en del av lösningen.114 Tolken B inser då sitt bristande uppträdande och öppnar sig på samtliga 

områden till att vilja lyssna till Prästen X kommande fråga för att se vart den kan leda. Detta 

tydliggör hon genom att upprepa frågans inledning som en gest på uppmärksamhet och att hon vill 

höra fortsättningen.  

 

Prästen X återfår inte förtroendet för Tolken B på en gång utan ställer frågan med ett med 

nedstämt actio. Röstläget har en sorgsen ton, mimiken är nedstämd och blicken fäst på pappret. 

Tolken B får nu utdelning för sin öppenhet, tolerans och rörlighet då hon inser att frågan om 

ungdomarna inte rör avtalet och kan andas ut. Hellspong skriver att ”en förhandling är en 

dynamisk process”,115 vilket bevisligen är märkbart i denna situation när Prästen X även får 

utdelning när han inser att frågan är utanför avtalet och är ett ämne att arbeta med i framtiden. 

Under samtalets gång har Tolken B:s actio gått från att vara stel översittare som ser ner på en 

annan individ till att slappna av och bli jämbördig med Prästen X. Prästen X går från att vara 

nedsjunken i sin sorg, som visar sig i hans actio, till att sträcka mer på sig så även han blir 

jämnbördig med Tolken B. Detta mynnar ut i ett gemensamt leende och samförstånd där ansiktena 

har lyfts till samma fysiska nivå. Deras avslutande actio blir därmed mer enat i sitt språk. 

Attityden förändras därmed under samtalets gång och de finner en ömsesidig förståelse verbalt 

och icke-verbalt.     

 

Enligt parternas förhandlingsdoxa om hur ett avtal ska efterföljas har jag tidigare nämnt i avsnittet 

2.2.9. att avtalets överenskommelse ska efterföljas noggrant enligt den svenska doxan medan den 

tanzaniska doxan förespråkar pappret som mer betydelsefullt än överenskommelsen. Vid 

                                                           
113 Sammanfattning av film. Tid: 1.22.05 – 1.24.27. 
114 Norman, Jan & Öhman, Lina (2011). s.31. 
115 Hellspong, Lennart (2008).  s.50. 
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undertecknandet av avtalet är förhandlingsdoxorna påtagligt varierande hos de båda parterna i hur 

ett avtal bör ses över och signeras. De svenska delegaterna litar blint på Tolken B som justerat 

avtalet medan tanzanierna vill se så allt överensstämmer på pappret med den muntliga 

överenskommelsen som gjordes tidigare under förhandlingen. Mral menar att den uppmärksamhet 

och exakthet en individ demonstrerar visar vilken attityd han har till uppgiften.116 Därmed blir 

strukturen tydlig då svenskarna anser att beslutet under förhandlingen är viktigare än texten på 

pappret eftersom det bara ska reflektera de tidigare besluten som ska efterföljas. Tanzanierna 

däremot ser förhandlingen som en diskussion som leder till pappersavtalet vilket ger det 

slutgiltiga beslutet, inget beslut är färdigt förrän det står på pappret.  

 

Samtidigt som undertecknandet äger rum blir de övriga delegaternas attityd mer avslappnad då de 

vet att deras arbete under denna förhandling är avklarad. Detta eftersom alla samtalspunkter har 

slutförts och endast några få utvalda ska signera det nya avtalet. Ramen för förhandlingsdoxan är 

att övriga delegater är fria att samtala om andra saker än vad som rör avtalet vilket också sker i 

denna specifika situation. Det är även av stor vikt för tanzanierna att allt som rör förhandlingen 

ska dokumenteras och visas upp för församlingen när tanzanierna kommer tillbaka hem igen. 

Därmed dokumenteras undertecknandet på alla sätt delegationen har möjlighet till för att visa att 

de har gjort ett bra arbete. 

 

Sammanfattningsvis inleder Tolken B med en attityd av makt och övertag över situationen. 

Prästen X nedslås av hennes bemötande och vågar knappt ställa sin fråga om ungdomarna. Tolken 

B inser då sitt bristande uppträdande och bemöter nu Prästen X med samtliga av 

förhandlingsidealens kategorier. När Prästen X ställt sin fråga förklarar Tolken B att ärendet inte 

berör avtalet vilket mynnar ut i ett gemensamt leende och samförstånd. Attityden förändras 

därmed under samtalets gång och de finner en ömsesidig förståelse verbalt och icke-verbalt. Vad 

gällande avtalet så litar de svenska delegaterna på att avtalet justerats korrekt medan tanzanierna 

vill noggrant se så avtalet stämmer med den muntliga överenskommelsen som gjordes tidigare 

under förhandlingen. Det tanzaniska undertecknandet dokumenteras flitigt av dess delegation.  

 

5.1.6. Utvärdering av förhandlingen 

Efter att det nya avtalet blivit signerat avslutas hela förhandlingen med att Tolken B frågar 

samtliga delegater hur de upplevde förhandlingen. Överlag upplevde alla att förhandlingen varit 

bra. Tre individer stack mer ut i sina uttalanden: Prästen X, Diakonen A och Ordförande C. 

Prästen X upplevde förhandlingen som bra eftersom samtalen fördes på ett fredligt vis och 

                                                           
116 Mral, Brigitte (2010). s.10. 
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avslutades fredligt vilket han tror beror på att de bad inför förhandlingen. Diakonen A ville inte 

dela vad hon kände med de andra. Ordförande C upplevde att det var bra att de åstadkom en 

ytterligare breddning och fördjupning av avtalet så att de kan göra konkreta insatser. 

Avslutningsvis uppmuntrar Tolken B samtliga till att hjälpa varandra att hålla vad de lovat.117 

Dessutom skrämmer hon upp dem lite genom att säga: ”what you have signed you have to 

keep.”118   

 

5.1.7. Gratulationer 

I direkt anslutning till förhandlingen och mötets avslut så tar Prästen X åter till orda: 

 

Prästen X: And I would like to congratulate you. / That you’re a good reader of the meeting. 

(Han drar handen från höger till vänster. Han uttalar orden med värme och med 

en stark betoning i rösten vilket kan upplevas som ett uttalande med auktoritet.)  

Kyrkoherden D: Yes! (Betonar hon starkt instämmande genom sitt röstläge.) 

 Haha. (Flertalet delegaters ögon utstrålar stor glädje och stora leende med 

tillhörande hjärtligt varma skratt utges.) 

Tolken B: Haha. Thank you. (Hon ser ner på bordet samtidigt som hon höjer ögonbrynen 

och har ett stort varmt leende vilket kan upplevas som ett generat actio.) 

Prästen X: You see reading this meeting very well. (Han gestikulerar fram och tillbaka. 

Rösten blir ännu varmare.) 

Tolken B: Well I’m used and you might not. (Hon tar på avtalet och sedan tar tag i hans 

arm. Hon har ett stort leende och blicken är varm och glad.) 

Prästen X: You have only experience. (Han pekar på Tolken B samtidigt som han uttalar 

orden med värme och seriositet i rösten vilket kan upplevas som ett uttalande 

med auktoritet.) 

Tolken B: Yes. (Hon ser på Prästen X och nickar. Leendet är stort och blicken varm och 

glad.) 

 Haha. (Flertalet delegaters ögon utstrålar stor glädje och stora leende med 

tillhörande hjärtligt varma skratt utges.)  

Prästen X: Congratulation. (Han uttalar orden med värme och med en stark betoning i 

rösten vilket kan upplevas som ett uttalande med auktoritet.) 

                                                           
117 Sammanfattning av film. Tid: 1.24.45 – 1.27.52. 
118 Sammanfattning och citerande av film. Tid: 1.27.37.  



39 

 

Tolken B: Thank you very much. Asante. (Leendet är stort och blicken varm och glad 

samtidigt som hon skrattar. Hon nickar med huvudet åt Prästen X och ser ner på 

bordet.)119 

 

Avslutningsvis överlämnar Ekonomen Y en gåva till Ordförande C, för att visa vördnad och 

tacksamhet från den tanzaniska delegationen för sin vistelse i Sverige.120 

 

Det märks tydligt att Prästen X är imponerad av Tolken B:s ordförandeskap under förhandlingen 

och flertalet stämmer in i hans ord genom deras hjärtliga skratt. Prästen X:s komplimanger gör 

Tolken B generad och det verkar som hon inte vet vad hon ska säga mer än tack. Att hon är 

generad kan tyda på att hon anser att den uppgift hon utförde inte var något speciellt medan 

Prästen X tydligt ansåg det motsatta. Mral skriver att en attityd kan vara en individuell eller 

kollektiv ståndpunkt av en situation.121 I detta fall yttrar Prästen X sin ståndpunkt och kollektivet 

instämmer genom sitt skratt. Prästen X utvecklar ytterligare sin komplimang som hon besvarar 

med att hon är van medan Prästen X inte är det. Hennes actio är vänligt och glatt vilket slätar över 

hennes misstag att kritisera den individ som precis har lovprisat henne. Tolken B menar därmed 

att hennes erfarenhet av ordförandeskap är mycket större än Prästen X och därför blir han enkelt 

imponerad av hennes talang. Lovorden fortsätter och hon tackar så mycket genom ett actio som 

speglar glädje. Hennes nick till Prästen X blir ett tecken på en mindre variant av att bocka inför 

någon som tack. Tolken B avslutar med att säga ”Asante” som betyder tack på swahili.122 Vilket 

blir den yttersta vördnaden mot Prästen X genom att tilltala honom på hans eget språk.  

 

Sammanfattningsvis så är både de tanzaniska såväl som de svenska delegaterna imponerade över 

Tolken B:s ordförandeskap under förhandlingen vilket visas bland annat genom Prästen X verbala 

såväl som icke-verbala uppskattning till Tolken B. Tolken B responderar på flertalet vis i 

tacksamhet men även att hon är van vid att vara ordförande medan Prästen X inte är det. Tolken B 

menar därmed att hennes erfarenhet av ordförandeskap är mycket större än Prästen X och därför 

blir han enkelt imponerad av hennes talang. Hennes uttalande slätas enkelt över med ett vänligt 

och glatt actio.     

 

 

 

                                                           
119 Transkribering av sekvens. Tid: 1.27.53 – 1.28.15. 
120 Sammanfattning av film. Tid: 1.28.15 – 1.29.54. 
121 Mral, Brigitte (2010). s.14. 
122 Uecker, Patrick. bab.la. 2014-05-13. http://sv.bab.la/lexikon/swahili-engelsk/asante; Uecker, Patrick. bab.la. 2014-05-13. http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-

svensk/thanks 

http://sv.bab.la/om-oss/
http://sv.bab.la/lexikon/swahili-engelsk/asante
http://sv.bab.la/om-oss/
http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/thanks
http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/thanks
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6. Diskussion och slutsatser 

Under förhandlingen blev det påtagligt att båda parterna på förhand hade tänkt igenom vad som 

hade fungerat väl respektive mindre väl med vänförsamlingarnas avtal, vilket kom att speglas i 

individernas inledande attityder gentemot varandra i vardera fråga. De tre individer som kom att 

dominera under förhandlingen var Kyrkoherden D, Prästen X och Tolken B, som under 

förhandlingen kom att visa följande attityder: Kyrkoherden D skämdes för att inte genomfört sina 

uppgifter samtidigt som hon gick till attack mot tanzanierna då de inte genomfört sina heller. 

Prästen X var den tanzaniska kyrkoherdens sändebud. Eftersom Prästen X både ville vara honom 

såväl som den svenska delegationen till lags hamnade han stundtals i kläm vilket orsakade bryderi 

för hur han skulle agera. Tolken B hade som oftast en attityd av att vilja få sin åsikt igenom. 

Kyrkoherden D och Prästen X kom att vara de två individer som var mest uppmärksamma och 

rörliga i sin interkulturella kommunikation, även om Tolken B stundtals även gjorde det. Båda 

försökte se nya perspektiv på problemen samtidigt som de ingav en lugnande, mer tolerant och 

öppen attityd gentemot varandra och vardera parten. Tolken B försökte övertyga individerna med 

sina åsikter men när det inte lyckades blev hon tvungen att ändrade sin taktik till att använda sig 

av de interkulturella förhandlingsidealen. Delegaternas actio kom att spela en avgörande roll för 

hur deras attityd kom att uppfattas. I denna förhandling använde delgaterna sig mycket av sin 

mimik, röstläge och gestikulerande handrörelser som attitydmarkörer till sitt verbala budskap.   

 

Vid de olika förhandlingspunkterna började oftast den part att yttra sig som kände en viss 

irritation över att något inte fungerat. Därefter fördes en diskussion om förhandlingspunkten som 

ledde till att någon eller några av delegaterna var extra uppmärksamma på den interkulturella 

kommunikationen vilket ledde till en rörlighet hos individerna till att se förhandlingsärendet ur ett 

nytt perspektiv. Därmed kunde parterna finna nya nämnare i problematiken som kunde mynna ut 

till en eventuellt förändrad överenskommelse till det nya avtalet. De förhandlingspunkter som inte 

ledde till någon förändring i avtalet gav ändå båda parterna tillfälle till en god diskussion om 

förhandlingspunkternas betydelse för vänförsamlingsutbytet.      

 

Individernas interkulturella skicklighet har en betydande roll för förhandlingens utfall. Ju fler 

kockar desto sämre soppa brukar det heta men det behöver inte nödvändigtvis stämma för denna 

förhandling. Under förhandlingens inledning märktes det tydligt att Tolken B hade en tämligen 

irriterad attityd medan Kyrkoherden D lugnade ner henne med hjälp av sin mer ödmjuka och 

lugnande stämma.123 Cicero menar att ”ofta är det en behärskad, lugn och mild ton som allra mest 

                                                           
123 Filmsekvens. Tid: 11.57 – 13.30, Se 4.1.1. för transkribering 
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gagnar parterna”.124 Däremot så hade Tolken B mest interkulturell erfarenhet bland delegaterna 

och hon säger själv i slutet av förhandlingen att hon är van att leda möten. På förhand tycks det 

därmed vara hon som bör bemästra de interkulturella förhandlingsidealen bäst av delegaterna. 

Utifrån analysen finner jag dock att Kyrkoherden D och Prästen X var långt mycket mer öppna 

och ödmjuka i ord och ton än Tolken B. Min uppfattning av Tolken B blev istället att hon 

inledningsvis drabbades av en attityd av överlägsenhet i sina diskussioner som ofta, med hjälp av 

Kyrkoherden D, sedan vändes till en mer resonlig, rörlig och öppen attityd. Därmed gick hon från 

att diktera samtalet till att hon hanterade de interkulturella förhandlingsidealen på ett föredömligt 

vis. Hellspong skriver att vid varje tillfälle som överläggningar äger rum behöver sinnet vara 

flexibelt för att kunna foga sig efter nyuppkomna situationer. Individen kan till och med behöva 

ompröva sina målsättningar.125 Därmed skulle det varit intressant att se samma förhandling men 

utan Tolken B då jag tror att utfallet hade blivit en genomgående ödmjuk ton från båda parterna 

under hela förhandlingen. Northouse skriver att lyssna, förstå varandra och respektera varandra, 

utgör ett positivt arbetsklimat för teamet. För att nå dit krävs det öppenhet och ärlighet från sina 

medarbetare.126 Den välvilja som den svenska delegationen visade under förhandlingen, kan jag 

inte undgå att undra om det var genuin uppskattning till den tanzaniska partnern eller om de 

visade välvilja för att få besluten dit de önskade. Utifrån min analys uppfattar jag det som att 

Kyrkoherden D och Prästen X komplimanger var ärliga och genuina medan Tolken B agerade mer 

efter att styra diskussionen till den lösning hon ansåg vara lämpligast.  

 

När antalet delegater är så högt som under denna förhandling, finns det två vägar att gå. Antingen 

kommer alla till tals och unisona beslut alstras eller så kommer endast några få till tals som själva 

tar besluten – det senare inträffade i detta fall. Förhandlingens demokrati blir därmed inte så 

påtaglig och delegaterna som inte kom till tals kan ha varit skickliga interkulturella förhandlare 

som kunde bidragit till en rikare förhandling. Samtidigt kan jag undra: hur hade förhandlingen 

blivit om det endast hade förekommit en delegat från vartdera landet?      

 

Under förhandlingen så utmärktes Tolken B:s argumentation lite extra. Jag kom att se följande 

mönster: när Tolken B anser något som ett bra förslag osynliggör hon flera lager av frågor och 

diskussioner som hade känts naturliga. Till exempel frågar hon aldrig om någon skulle vilja utföra 

denna uppgift utan istället frågar hon om du kan göra uppgiften. Det är två helt olika frågor.  

När en individ i sin tur svarar Tolken B med att hon kunde genomföra uppgiften, ignorerar Tolken 

B en naturlig diskussion om ett nytt arbetsupplägg utan istället svarar hon med en lösning som 

                                                           
124 Cicero (Retorikförlaget, 2009) Om talaren: Bok II s.182ff.  
125 Hellspong, Lennart (2008). s.276.  
126 Northouse, Peter Guy. (2010). Leadership: theory and practice. 5. ed. Thousand Oaks: Sage s.254. 
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hon anser är den rätta. Landqvist menar att ”alla förhandlingar till större delen består av en 

växling mellan förslags- och diskussionsfaser”127 Tolken B arbetar aktivt för att minimera 

alternativen, bara hon får sin vilja igenom så är hon nöjd. Några enstaka exempel finns det dock 

under förhandlingen då hon ger efter men generellt ”kör hon över” de övriga individerna med sina 

lösningar, oavsett nationalitetstillhörighet. Tolken B:s kommunikativa tillvägagångsätt kan 

upplevas som manipulativa. Hellspong talar om manipulativa talhandlingar som en kraftmätning, 

bland annat genom hot eller uppmuntran.128 I förhandlingen visas kraftmätningar av Tolken B då 

hon försöker ta besluten själv istället för att verka för gemensamma beslut mellan parterna. Dessa 

gemensamma beslut är grunden för hela vänförsamlingsutbytets syfte men istället formar Tolken 

B nya syften genom sin pådrivande beslutsföring.  

 

Det intressanta är hur etiken i detta fall inte speglar kyrkans syn på hur människor ska behandla 

varandra utifrån den så kallade gyllene regeln som lyder: "Allt vad ni vill att människorna skall 

göra för er, det skall ni också göra för dem"129. Att manipulera andra människor är så långt ifrån 

den gyllene regeln som det går att komma och det oroväckande i situationen är att delegaterna 

själva inte märker eller ser Tolken B:s agerande, vilket visar sig i de gratulationer som ges till 

Tolken B i slutet av förhandlingen där nästan samtliga delegater anser att hon utfört ett gott 

ordförandeskap och att det varit en god förhandling. Till slut kvarstår ändå frågorna: varför agerar 

Tolken B manipulativt och vad vinner hon på det? Eller är Tolken B egentligen medveten om hur 

hon bemötte de övriga delegaterna? Dock fungerar inte alltid Tolken B:s tillvägagångsätt under 

förhandlingen vilket märks när de övriga delegaterna inte håller med henne i sina uttalanden. Det 

leder till att hon får tänka om och börja använda sig av den gyllene regeln såväl som de 

interkulturella förhandlingsidealen vilket leder till en ömsesidig förståelse mellan delegaterna. 

Detta märks bland annat under 4.1.3. Informationsutbyte där Tolken B kommer med en lösning 

och vill inte inse att det finns fler förrän efter flertalet gånger som Prästen X förklarat att 

lösningen inte fungerar. Därefter blir Tolken B mer tillmötesgående och bemöter samtliga 

delegater utifrån de interkulturella förhandlingsidealen och en ömsesidig förståelse uppstår.  

 

Forskarna Hofstede, Hofstede och Minkov menar att varje interkulturell förhandling fordrar en 

viss kännedom om motparterns kulturella värderingar samt hur denne förhåller sig till mina 

kulturella värderingar.130 Utan djupare insyn så begrundar jag om tanzanierna möjligtvis kan ha 

upplevt sig i en beroendeställning till svenskarna i förhandlingen. Detta genom att Svenska kyrkan 

                                                           
127 Landqvist (2006) s.115 
128 Hellspong, Lennart (2008). s.159. 
129 Bibel 2000: texterna : Gamla testamentet, Tillägg till Gamla testamentet - de apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna, Nya testamentet : 

Bibelkommissionens översättning 1999 / [träsnittsvinjetter: Kristina Anshelm]. (2000). Stockholm: Verbum Matt. 7:12 
130 Hofstede, Geert, Hofstede, Gert Jan & Minkov, Michael (2011). s.485. 
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har mycket pengar att förvalta genom kyrkoskatt och församlingskollekter. Den tanzaniska 

församlingen däremot får inte någon kyrkoskatt och är därmed helt beroende av 

församlingsmedlemmarnas givmildhet vilket påverkar församlingsverksamheten på ett annorlunda 

vis än i Sverige.131 Svensken har det så gott ställt att hon kan välja att åka till Tanzania för nöjes 

skull medan tanzaniern många gånger inte ens har råd att resa runt i sitt eget land. Genom den 

svenska församlingens ekonomiska förmögenhet får de en viss makt över tanzanierna som kan ge 

en viss beroendeställning. Därmed förstår tanzanierna att om de håller sig väl med svenskarna kan 

de eventuellt få ekonomiskt stöd i sitt arbete.  

 

I Tanzania lyder doxan att det är status att vara vän med en vithyad individ. Om denne till och 

med är del av ett vänförsamlingsutbyte, det vill säga vän med en mängd vithyade individer, skjuts 

individens status i höjden. Svensken är däremot nyfiken på andra kulturer och har stor empati och 

givmildhet till behövande i utvecklingsländerna. Därmed så kan grundmotiven vara olika från 

respektive part i frågan till ett utbyte. Under förhandlingen så vågar ändå tanzanierna säga ifrån 

när de inte håller med i sakfrågor vilket visar på att de inte bara vill vara svenskarna till lags. 

Detta kan de bara göra om de känner sig trygga i förhandlingssituationen vilket tyder på att 

vänskapen har blivit viktigare än statusen av att känna vithyade individer. Lysén skriver att sunda 

och förtroendeingivande relationer skapar en dialog med mindre ”dold kommunikation” utan där 

man istället fokusera på kärnan i diskussionen.132 Dock styr svenskarna som oftast samtalen vilket 

tyder på en viss maktställning. Därmed så finns det en viss makt- och beroenderelation under 

förhandlingen men likväl finns det stor vänskap parterna emellan som går djupare än status och 

biståndsprojekt. Däremot så anser jag att det är skillnad på förhandling och avtal rörande två 

kristna församlingar jämfört med andra, mera kommersiella aktörer, då de har stort överseende 

med varandra. Om detta hade varit en förhandling mellan två interkulturella företag hade de 

troligtvis inte varit lika toleranta då ekonomin skulle ha varit ledstjärnan snarare än toleransen. 

 

Förhandlingens tidpunkt är intressant i sammanhanget, för att se hur programkreatörerna tog 

hänsyn till parternas förhandlingsdoxa eller inte. Roger Dawson menar att för individer med 

utländsk härkomst: ”kan det ta dagar, veckor eller till och med månader innan de känner sig redo 

att gå från det stadium där man lär känna varandra till den punkt där det känns bra att göra 

affärer.”133 Därmed var det vist av den svenska parten att placera förhandlingen så sent som 

möjligt för att skapa välvilja hos den tanzaniska parten med dess doxa. Om förhandlingen hade 

placerats i början av resan hade möjligtvis inte den tanzaniska parten varit lika välvilligt inställda 

                                                           
131 Sammanfattning av film. Tid: 42.00 – 1.17.47. 
132 Lysén, Annika (2003) s.99. 
133 Dawson, Roger (1996). Lär dig förhandla med framgång. Stockholm: Svenska dagbladet s.220. 
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till att omförhandla avtalet. När jag intervjuade Diakon A för att se hur den svenska 

programkommittén tänkte svarade hon att de ville att förhandlingen skulle äga rum på en helg så 

att samtliga parter skulle kunna få möjlighet att delta. Under den första helgen var tanken att den 

tanzaniska gruppen skulle acklimatisera sig och därav kom förhandlingstidpunkten till att bli 

under avslutningshelgen.134 Även om svenskarna planerade utifrån praktiska aspekter så lyckades 

de ändå tillgodose de kulturella aspekterna hos tanzanierna. 

 

Utifrån denna analys anser jag att Hellspongs interkulturella förhandlingsideal är precis vad det 

säger: ett ideal. Det är komplicerat att genomföra en idealisk förhandling och troligtvis kommer 

inte någon att lyckas fullt ut eftersom vi är individer som styrs av våra känslor, kunskaper, 

preferenser, värderingar och doxor. Resultatet blir därmed ofta kommunikationskollisioner där 

man, med hjälp av de interkulturella förhandlingsidealen skulle kunna återskapa ordning i 

missförstånden. Inom ramen för denna uppsats har jag analyserat endast en förhandling med ett 

fåtal utvalda sekvenser. Givetvis fanns det fler intressanta interkulturella sekvenser att analysera 

men som det inte fanns utrymme till i denna uppsats. Det skulle vara ytterst intressant att 

dessutom intervjua samtliga individer i båda delegationerna för att se om de uppfattat 

förhandlingens kommunikativa aspekter på samma vis men på grund av tidsbrist från delegaternas 

sida gick det inte att genomföra. Det skulle även ha varit intressant att få hela förhandlingen 

översatt för att se om förhandlingsargumenten hade varit desamma oberoende parternas 

nationalitet och doxa.  

 

I det stora hela så har jag kommit fram till några slutsatser men det går inte att säga något 

generellt för samtliga interkulturella förhandlingar, beroende på parternas doxa, personlighet och 

erfarenhet. Därför skulle det vara intressant att se till ytterligare interkulturella förhandlingar, med 

parter från Sverige och Tanzania, för att se om mina slutsatser går att applicera även på dem. 

Mina slutsatser är baserade på den svenska och tanzaniska förhandlingsdoxan och därför bör 

vidare analys och jämförelse i så fall genomföras på samma nationer.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Intervju med Diakon A, via e-mail 2013-05-06. Intervjun i sin helhet återfinns hos uppsatsförfattaren. 
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7. Sammanfattning      

En accelererande internationalisering ger individer ett ökat behov av att kunna kommunicera över 

landsgränser och kulturer. Denna kommunikation kom jag att studera via en interkulturell 

förhandling mellan två kyrkoförsamlingar med en part från Sverige och en part från Tanzania. 

Förhandlingen ägde rum i Sverige den 14 april 2013 där förhandlingsparterna medverkade under 

sekretess. I analysen av mitt objekt undersökte jag, ur ett retoriskt perspektiv, 

förhandlingsparternas attityd och actio. Därefter såg jag närmare på individernas positiva samt 

negativa agerande utifrån Hellspongs interkulturella förhandlingsideal: uppmärksamhet, öppenhet, 

rörlighet och tolerans. I analysen utgick jag från följande frågeställning: Hur följer 

förhandlingsparterna, i denna specifika förhandling, de interkulturella förhandlingsidealen 

respektive inte, utifrån attityd och actio? För att se denna tillämpning använde jag mig av följande 

metod: Efter att studerat inspelningen av förhandlingen, valde jag ut intressanta sekvenser som 

återspeglade individernas attityd, actio och de interkulturella förhandlingsidealen på ett positivt 

eller negativt sätt. För att analysen skulle bli mer hanterbar transkriberade jag dessa sekvenser, 

följt av enskilda analyser. Till sist såg jag närmare på analysen som en helhet där jag såg vad för 

slutsatser den gav.  

 

Slutsatserna jag fann var att vid de olika förhandlingspunkterna började oftast den part yttra sig 

som kände en viss irritation över att något inte fungerade. Därefter fördes en diskussion om 

förhandlingspunkten som ledde till att någon eller några av delegaterna var extra uppmärksamma 

på den interkulturella kommunikationen vilket ledde till en rörlighet hos individerna till att se 

förhandlingsärendet ur ett nytt perspektiv. Därmed kunde parterna finna nya nämnare i 

problematiken som kunde mynna ut till en ömsesidig förståelse och en eventuell förändrad 

överenskommelse. Utifrån analyserna såg jag även att trots Tolken B:s stora interkulturella 

erfarenhet så var Kyrkoherden D och Prästen X de två individer som var mest uppmärksamma 

och rörliga i sin interkulturella kommunikation, då de använde sig mycket mer av de 

interkulturella förhandlingsidealen än Tolken B. I stället kunde Tolken B:s kommunikativa 

tillvägagångsätt upplevas manipulativa då hon försökte ta besluten själv istället för att verka för 

gemensamma beslut mellan parterna. Stundtals fungerade inte Tolken B:s metod vilket ledde till 

att hon ändrade taktik till att använda sig av de interkulturella förhandlingsidealen.  

 

En idealisk interkulturell förhandling kommer förmodligen ingen individ att lyckas genomföra 

eftersom individer styrs av sina känslor, kunskaper, preferenser, värderingar och doxor. Resultatet 

blir därmed ofta kommunikationskollisioner där de interkulturella förhandlingsidealen kan vara 

verktyg för att återskapa ordning bland missförstånden. 
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 Bilaga 1 - Det tidigare avtalet 

 

Together in the Mission of God 

 

A Letter of agreement between 

Tanzania and Sweden. 

 

Text from the Holy Scripture to reflect on for our relationship 

– 1 Cor 12:12-20 

 

Preamble 

 

We, Church of Sweden and the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, confess 

our common faith in the Triune God, and believe that we through our common 

baptism belong to One, Holy Universal Church and that we are called, sent and 

empowered to participate in the mission of God in the world. 

 

We recognize each other’s struggle to take part in the Mission of God in the context 

of the respective church and society and commit ourselves to listen to one another 

in an open-minded way. 

 

Historic Survey  
 

Church of Sweden has its roots in missionary work in Northern Europe deriving 

from both Roman Catholic and Russian Orthodox tradition in the 10 and 11 century. 

Until year 1593 Church of Sweden was a regional part of the Roman Catholic 

Church. Through the reformation Church of Sweden became a state-related national 

church 1593. From the year 2000 Church of Sweden is a church with its own 

constitution though with a special law of Church of Sweden stating that Church of 

Sweden is to be an Evangelical Lutheran Church with democratic structure, serving 

everywhere in Sweden within the Mission of God.  

 

The ELCT – E Diocese is the Mother Diocese. It has given birth to all the E part 

Dioceses, which are; 

1. F Diocese 

2. G Diocese 

3. H Diocese 

4. I Diocese 

5. J Diocese 

 

The area was formally called K. The first missionaries came from Germany. They 

were sent by the Berlin Mission in 1898. They continued with the Mission work 

until the First World War. During the Second World War in 1940s all the German 

missionaries went back home. In 1942 the first missionaries came from Sweden to 

be the superintendent of the church in the Southern Tanganyika. The missionaries 

were called M and N. The last missionary who came from Sweden to be the church 

superintendent was called O. He worked from 1959-1962. He left in 1963 and this 

was the year when the Lutheran Church in Tanzania was united to form an 

organization called Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT). 

 

 



 
 

Expressions of our relationship 

 

With our partnership we want to come closer to one another through mutual 

prayers.  

The last week every month we will send 1-2 current and concrete themes of prayers 

to each other. Responsible for this are the Vicars of both Districts. 

 

With our partnership we agree to exchange sermons twice a year, Easter Monday 

and the last Sunday in September. It is the responsibility of the Vicars to spread the 

Sermon to all parishes to be read locally.  

 

With our partnership we agree that we once every 3rd month will write an email to 

each other sharing information about the life in our respective District. 

 

With our partnership we agree to exchange knowledge and experiences from our 

respective lives in our church and society. 

 

With our partnership we agree to resource-sharing with focus to serve the poor and 

marginalized and a sustainable development. 

 

With our partnership we want to enable mutual visits in order to get to know each 

other and each others life and culture. 

Evaluation 

 

Both Tanzania and Sweden will appoint a partnership committee for the 

relationship. 

We look upon our relationship as a gift through the Holy Spirit. This means that we 

want to take responsibility for our relationship, in ongoing evaluations of how the 

relationship develops and relates to what we mutually have agreed upon.  

After two years, in September 2012, representatives of the partnership committee in 

Tanzania and Sweden will evaluate the partnership again and make proposals for 

the continuation of our relationship.  

 

 

 

Sweden 2010-09-13 

 

 

 

…………………………..   ……………………….. 
Rev. U    Rev. D 

Parish pastor, Tanzania   District pastor, Sweden  

 

 

 

 

 

…………………………..   ……………………….. 
Y    E 

District secretary treasurer,   Chairperson executive council 

Tanzania    Sweden 



 
 

Bilaga 2 – Det nya avtalet 

 

Together in the Mission of God 

 

A Letter of agreement between 

Tanzania and Sweden. 

 

Text from the Holy Scripture to reflect on for our relationship 

– 1 Cor 12:12-20 

 

Preamble 

 

We, Church of Sweden and the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, confess 

our common faith in the Triune God, and believe that we through our common 

baptism belong to One, Holy Universal Church and that we are called, sent and 

empowered to participate in the mission of God in the world. 

 

We recognize each other’s struggle to take part in the Mission of God in the context 

of the respective church and society and commit ourselves to listen to one another 

in an open-minded way. 

 

Historic Survey  
 

Church of Sweden has its roots in missionary work in Northern Europe deriving 

from both Roman Catholic and Russian Orthodox tradition in the 10 and 11 century. 

Until year 1593 Church of Sweden was a regional part of the Roman Catholic 

Church. Through the reformation Church of Sweden became a state-related national 

church 1593. From the year 2000 Church of Sweden is a church with its own 

constitution though with a special law of Church of Sweden stating that Church of 

Sweden is to be an Evangelical Lutheran Church with democratic structure, serving 

everywhere in Sweden within the Mission of God.  

 

The ELCT – E Diocese is the Mother Diocese. It has given birth to all the E part 

Dioceses, which are; 

6. F Diocese 

7. G Diocese 

8. H Diocese 

9. I Diocese 

10. J Diocese 

 

The area was formally called K. The first missionaries came from Germany. They 

were sent by the Berlin Mission in 1898. They continued with the Mission work 

until the First World War. During the Second World War in 1940s all the German 

missionaries went back home. In 1942 the first missionaries came from Sweden to 

be the superintendent of the church in the Southern Tanganyika. The missionaries 

were called M and N. The last missionary who came from Sweden to be the church 

superintendent was called O. He worked from 1959-1962. He left in 1963 and this 

was the year when the Lutheran Church in Tanzania was united to form an 

organization called Evangelical Lutheran Church of Tanzania (ELCT). 

 



 
 

Expressions of our relationship 

 

With our partnership we want to come closer to one another through mutual 

prayers. Twice per year we will send 1 current and concrete theme of prayer to each 

other. Responsible for this are the Vicars of both Districts. 

 

With our partnership we agree to exchange sermons twice a year, Easter Monday 

and the third Sunday in September. It is the responsibility of the Vicars to spread 

the Sermon to all parishes to be read locally.  

 

With our partnership we agree that we once every 3rd month will write an email to 

each other sharing information about the life in our respective District. 

 

With our partnership we agree to exchange knowledge and experiences from our 

respective lives in our church and society. 

 

With our partnership we agree to resource-sharing with focus to serve the poor and 

marginalized and a sustainable development. 

 

With our partnership we want to enable mutual visits in order to get to know each 

other and each others life and culture. 

Evaluation 

 

Both Tanzania and Sweden will appoint a partnership committee for the 

relationship. 

We look upon our relationship as a gift through the Holy Spirit. This means that we 

want to take responsibility for our relationship, in ongoing evaluations of how the 

relationship develops and relates to what we mutually have agreed upon.  

After two years, in September 2015, representatives of the partnership committee in 

Tanzania and Sweden will evaluate the partnership again and make proposals for 

the continuation of our relationship.  

 

 

 

Sweden 2013-04-13 

 

 

 

 

…………………………..   ……………………….. 
Rev. X     Rev. D 

Parish pastor, Tanzania   District pastor, Sweden  

 

 

 

 

 

…………………………..   ……………………….. 
Y    C 

District secretary treasurer,   Chairperson executive council 

Tanzania    Sweden 



 
 

Bilaga 3 – Predikoutbyte 

När punkt ett är avslutad går de snabbt över till nästa punkt om predikoutbyte. Tolken B läser upp 

föregående avtals överenskommelse om att vardera kyrkoherden två gånger om året ska skicka 

varsin predikan till motsvarande land, se bilaga 1.135 Tolken B avslutar med:  

 

Tolken B:  Did it work? (Hon tittar ner på avtalet som ligger på bordet. Ena handen vilar 

på pappret och i andra handen håller hon en penna. Hon har en uppsträckt 

kroppshållning och har en allvarlig blick.)  

Kyrkoherden D: It is better than the first öh theme. Äh ester Mondere Easter Monday each / year 

/ we / send each other sermons. But I don’t think äh the last Sunday in 

September. I think it is äh / worse. (Hon sitter bakåtlutad I sin stol på ett 

avslappnat sätt. I ena handen finns avtalet, i andra en penna som hon ibland 

svänger med fram och tillbaka. Blicken flackar mellan pappret och Tolken B. 

När hon berättar om sitt misstag får ansiktsfärgen en rödare nyans. Orden och 

rösten är stakande.) 

Tolken B: It is forgotten. (Säger hon med mjuk röst.) 

Kyrkoherden D: Ja, ja, ja, a, a. (Hon ser ner på sina papper med en skamsen blick och 

ansiktsfärgen blir ytterligare röd.) 

Tolken B: It has been forgotten. (Säger hon med mjuk röst.) 

Kyrkoherden D: But Easter Monday is okay. (Hon ser på Tolken B med en allvarlig blick.) 

Tolken B: Is working. (Säger hon med mjuk röst.)  

Kyrkoherden D: Yha is working. (Hon ser på Tolken B och nickar huvudet upp och ner.) 

// 

Prästen X: For according to the evaluation of [den tanzaniska kyrkoherden] seems this work 

only / 2011. / But after that it didn’t work. / It didn’t work well / this exchanging 

of sermons. Yha. Now even in this pointy we are discussed. (Med allvarlig blick 

och lätt nedtryckta ögonbryn ser han ner på avtalet han håller i sin hand som i 

sin tur vilar mot bordet. Han ser sedan på Tolken B till höger om honom och 

sedan Ekonomen Y till vänster om honom. Samtidigt gör han små rörelser med 

andra handen och pekar slutligen på avtalet.) 

Tolken B: Did you send one? (Hon pekar på Kyrkoherden D rakt över bordet samtidigt som 

armbågen vilar mot bordet. I andra handen har hon en penna. Hon ser intensivt 

på Kyrkoherden D med lätt nedtryckta ögonbryn. Mimiken upplevs därmed 

aningen sammanbiten.) 

                                                           
135 Sammanfattning av film. Tid: 19.10 – 19.28.  



 
 

Kyrkoherden D: Yes I send it in, not me but [en präst i församlingen] another pastor. (Säger hon 

med ett vänligt men bestämt röstläge.) 

Tolken B: She sent it last year? (Hon ser fortfarande på Kyrkoherden D. Går från att 

fortfarande peka på kyrkoherden D till att förflytta handen till sin haka samtidigt 

som huvudet vinklas aningen bakåt med näsan i vädret. Ögonbrynen slätas ut till 

neutralläge och röstläget blir mjukare.) 

Kyrkoherden D: Yes, yes, yes. (Säger hon med ett vänligt men bestämt röstläge.) 

Tolken B: Okay. (Hon sitter fortfarande i samma sistnämnda position.) 

Kyrkoherden D: Easter Monday last year?  

Tolken B: It was sent. (Hon sitter fortfarande i samma sistnämnda position.) 

Kyrkoherden D: It was sent. (Säger hon med ett vänligt röstläge.) 

Tolken B: Then maybe he missed it? Because it was sent last year. (Hon vänder sig mot 

Prästen X, fortfarande med handen mot hakan. Huvudet är aningen framåtlutat 

samtidigt som hon nickar upp och ner. Ögonbrynen är i neutralläge med till viss 

del sorgsna ögon och röstläget är mjukt.)  

Kyrkoherden D: It was sent. (Säger hon med ett vänligt men bestämt röstläge.) 

Prästen X: Okay. (Säger han med mörkare röst som upplevs nedstämd.) 

Kyrkoherden D: But not from me but I send it from my computer and it was written by  

/…/ (Hon beskriver en annan präst i församlingen.) (Säger hon med en mjuk 

stämma.) 

// 

Prästen X:  Okay. (Säger han med mörkare röst som upplevs nedstämd.) 

 //  

Kyrkoherden D: And 2011 I wa I had written a sermon and send it to [den tanzaniska 

kyrkoherden]. (Säger hon med ett vänligt men bestämt röstläge.)  

 //  

Prästen X: Evan in this pointi of exchanging sermons let’s say / because we agreeded that 

this will be done twice per year. That remain that we communicate twice per year 

sending sermons for each other. Yha. / (Han ser på Tolken B för att sedan se ner 

på pappret. Han kliar på näsan för att sedan peka på avtalet. Han ser snabbt åt 

Tolken B:s håll för att sedan fästa blicken på Kyrkoherden D och Ordförande C 

rakt över bordet med huvudet lätt nedåtlutat och med allvarlig blick och lätt 

nedtryckta ögonbryn och lätt rynkad panna. Han håller upp två fingrar när han 

säger två, viftar handen fram och tillbaka när han menar skicka fram och 



 
 

tillbaka. Han nickar vid uttalandet: ”yha”. Röstläget upplevs frågande 

tillsammans med hans höjda ögonbryn och frågande ögon vid uttalandet.) 

Tolken B: And it will be at the same time as you send the prayer. (Hon vänder sig mot 

prästen X med lätt nedåtlutat huvud och ser på handen och sedan på honom. 

Hon pekar med ett finger i andra handen följt av att vifta en hand fram och 

tillbaka när hon säger: send the prayer.)  

Prästen X: The prayer and the sermon, yha. (Han ser på Tolken B och nickar. Röstläget är 

mörkare, aningen utdraget och betonat och upplevs därmed bekräftande.) 

Tolken B: Yha, the same and the sermon is not necessarily that they write the vicars any 

other. /…/ (Hon säger något i bakgrunden.) (Hon ser ner på bordet för att sedan 

se på Kyrkoherden D sedan Prästen X. Hon pekar samtidigt på den individ hon 

ser på. Avslutningsvis gör hon en cirkelrörelse som ett tecken på alla.) 

Kyrkoherden D: You can write it. (Säger hon med ett ljust glatt röstläge.) 

Prästen X: Yha. (Han ser på Kyrkoherden D och nickar stort.) 

Tolken B: Anyone is. (Hon tar sig för örat samtidigt som hon ser på Prästen X. För att 

sedan vända sig om och skriva på datorn.) 

Kyrkoherden D: You can do it. You are so good at English and the sermon in [Sweden] was 

excellent. (Säger hon med ett ljust glatt uppmuntrande röstläge.) 

Prästen X: Åh, thank you, thank you. (Han har ett stort leende tillsammans med en blick 

som visar stor glädje. Han nickar lätt vid varje betonat uttalande.)136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Transkribering av sekvens. Tid: 19.28 - 22.00. 



 
 

Bilaga 4 – Informationsutbyte 

Tolken B fortsätter med att läsa punkt nummer tre som berör informationsutbyte mellan 

vänförsamlingarna. Kyrkoherden D berättar att den tanzaniska kyrkoherden skriver långa brev till 

henne och att Kyrkoherden D och Diakonen A har returnerat några e-mail till honom. 

Kyrkoherden D upplever att det är bättre om Diakonen A skickar information till Tanzania. Då 

undrar Tolken B, på svenska, om även Sekreteraren Z kan genomföra den uppgiften? Tolken B 

ställer sedan, på swahili, samma fråga till den tanzaniska parten. Därefter anger Tolken B 

konkreta tillvägagångsätt som svenskarna bör förhålla sig till, bland annat att de ska 

uppmärksamma utbytet i den lokala tidningen, i kyrkans egen tidning såväl som under 

gudstjänsterna.137 Prästen X tar sedan vid och säger: 

 

Prästen X: But even in this point. (Han ser ner på Tolken B:s papper.) 

Tolken B: Yha. (Hon skriver på sitt papper.) 

Prästen X: According to the explanation of [den tanzaniska kyrkoherden]. / He shows that / 

in many times he tried to write e-mail, / sharing all events happening in 

Tanzania. Buti sometime he got reply and other time he didn’t got reply. 

(Ansiktet och blicken går mellan pappret, Tolken B och Kyrkoherden D. Han gör 

en cirkelrörelse med handen för att visa delgivningen av information om 

aktiviteterna i Tanzania. Han vinkar sedan med handen mot sig som ett sätt att 

visa att han får tillbaka e-mailet, samtidigt som han ser på Kyrkoherden D med 

ett leende.) 

Tolken B: Yha. (Hon ser ner på Prästen X:s papper)  

Prästen X: Yha, from other site. (Han ser på Kyrkoherden D med ett leende.) 

Tolken B: So that is why we say / that maybe it is not the [reverent i Tanzania] äh 

responsibility. It will be [Sekreteraren Z:s] responsibility. / You see? // [Swahili]. 

(Hon vänder sig mot Prästen X och gestikulerar lätt med handen mot honom. 

Med pennan som hon har i handen pekar hon sedan på Sekreteraren Z samtidigt 

som hon lägger huvudet lätt på sned. Säger hon med ett informativt 

konstaterande röstläge likt nyheterna på tv. Avslutningsvis lägger hon huvudet 

mer på sned, lätt framåtlutad med ett mjukt frågande röstläge och blicken är 

frågande med lätt upphöjda ögonbryn.) 

Prästen X: Yha, yha, we understand you. Buti because we are talking according to the first 

elementi. (Han ser på Tolken B och pekar med hela handen mot henne som svar. 

Sedan ser han ner och pekar på avtalet.)  

                                                           
137 Sammanfattning av film. Tid: 24.20 – 27.10. 



 
 

Tolken B: Yha, now we gona. (Hon gör en gest som liknar en regnbågsform och följer 

genomförandet av gesten med sin blick.) 

Prästen X:  And we know thati / the things which we are talking thati pastors can share let’s 

say for example baptism, for example things which are happening to the working 

pastor. (Blicken går mellan hans papper, Tolken B och Ekonomen Y. Han viftar 

med handen fram och tillbaka för att visa informationens transport. Sedan 

genomför han cirkelrörelser med båda händerna för att visa saker som händer.) 

Kyrkoherden D: Okay. (Säger hon med ett varmt förstående röstläge likt en aha-upplevelse.) 

Prästen X: Now if you can äh change thati [Sekreteraren Z] would be responsible she can 

miss other things. (Han ser på Tolken B samtidigt som han gestikulerar bl.a. 

pekar han på Sekreteraren Z.)  

Kyrkoherden D: Okay. (Säger hon med ett nedtonat förstående röstläge.) 

Prästen X: But if we give the responsibility to [Sekreteraren Z] and tell her that we’d be 

asking [den tanzaniska kyrkoherden] or asking me whati going on? And she 

wrote it to you. It will work. (Han gestikulerar fram och tillbaka mellan Tolken 

B och Sekreteraren Z och pekar på den han talar om. Han ser främst på Tolken 

B men även andra delegater.) 

Tolken B: I think it is better yha. (Hon har armbågen stödjande mot bordet och lutar sig 

mot sin hand. Hon lyssnar intensivt när hon ger sitt svar tittandes på Prästen X.) 

Prästen X: Yha. Buti for me I thinki / it… (Han ser ner på sitt papper, höjer ögonbrynen 

och har ett fundersamt röstläge.) 

Tolken B: [Swahili] (Hon har armbågen stödjande mot bordet och lutar sig mot sin hand 

samtidigt som hon ser på Prästen X.) 

Prästen X: …it will be better to to remain there it was first. (Han ser på Tolken B och pekar 

på sitt papper.) 

/…/ (Tolken B samtalar med den tanzaniska delegationen på swahili, för att 

sedan förklara för svenskarna att det är svårt rent kulturellt att gå förbi den högsta 

i hierarkin.) 

Tolken B: Then we say it is good that it stands as it is (Hennes armbågar vilar mot bordet 

samtidigt som hon lutar huvudet mot sina hopknäppta händer, för att sedan 

släppa ut dem och peka på pappret. Blicken vilar på bordet men förflyttas sedan 

till pappret.) 

Prästen X: Yha. (Säger han med ett varmt instämmande röstläge samtidigt som han nickar.) 

Tolken B: But maybe the vicars / can give / (Hon ser på Kyrkoheden D och Prästen X 

samtidigt som hon pekar på respektive person.) 



 
 

Prästen X: Yha. (Han nickar och ser på Tolken B.) 

Tolken B: In respective place. Give the responsibility… (Hon gestikulerar med handen 

fram och tillbaka samtidigt som hon ser på Kyrkoherden D.) 

Kyrkoherden D: To another. (Säger hon med ett mjukt instämmande röstläge.) 

Tolken B: … and the information. (Hon ser på Kyrkoherden D och sätter armbågarna mot 

bordet.) 

Kyrkoherden D: Yha. (Säger hon med ett mjukt instämmande röstläge.)  

Tolken B: You can say this and this information. I want you to write that in a letter. (Hon 

ser på Kyrkoherden D och gestikulerar med händerna med armbågarna 

fortfarande vilande mot bordet.) 

Prästen X: Yha. (Han nickar och ser på Tolken B.) 

Kyrkoherden D: Aa. (Säger hon med ett mjukt instämmande röstläge.)  

Tolken B: And then you give the information to [Diakon A]. And the same for / your 

pastor, you give the information. (Med hela handen och armen pekar hon på 

Diakon A samtidigt som hon ser på Kyrkoherden D. Därefter förflyttar hon 

handen och pekar mellan Prästen X och Sekreteraren Z samtidigt som hon ser på 

Prästen X.) 

Kyrkoherden D: Aa. (Säger hon med ett mjukt instämmande röstläge.)  

Tolken B: To to [Sekreteraren Z]. (Hon pekar på sekreteraren Z. Hon knäpper ihop 

händerna med vilande armbågar mot bordet.) 

Prästen X: Yha. (Säger han med ett mjukt instämmande röstläge.)  

/…/ (Tolken B förklarar alltsammans en gång till på svenska.) 

Tolken B: Är det okej för er? (Armarna vilar i kors på bordet när hon ser på Ordförande C 

och Kyrkoherden D.) 

Kyrkoherden D: Det är okej. Absolut. (Till en början är röstläget mjuk och instämmande sedan 

övergår det till ett skarpare och mer bestämt röstläge.)  

Tolken B: Sawa.(Hon vänder sig och ser på Prästen X.)138 
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