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Förord 

Denna underso'kning har genomförts inom sektionen för personal

administration och företagsorganisation vid Ekonomiska :B'orsknings

insti tutet vid Handelshögskola.n i Stockholm. 

Resultatet av undersökningen presenteras i två. delar, dGls i form 

av en offontlig del som väsentligen omfattar presentation och 

test av en modell för förhandlingsbeskrivning och dels i form 

av en konfidentiell del omfatta.nd<-) en serie fallbeskrivningar. 

Den empirislr..a delen av donna studio har genomför·ts som en serfo 

direktobservationer av förhandlingar mellan Svenska Byggnads

industriförbundet och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Jag 

är dessa organisationer stort tack skyldig för att d.e har låtit 

mig följa dessa· förhandlingar. 

I detta sammanhang vill jag även tacka: de enskilde; förhn.:nd·~ ;,ro 

och andra som jag kommit i kontakt med under fältarbetets gång. 

:Batydelsen av deras öppna. och välvilliga inställning till min 

forskning kan inte nog framhållas och jag är dem stort tack 

ekyldigJ att nämna deras namn skulle emellertid strida mot 

överenskommen sekretess. 

Professor Westerlund har varit mi!li. chef och handledare. Jag vill 

tacka honom för en mängd värdefulla ideer och synpunkter under 

arbetets gång, inte minst angående grundläggande metodologiska 

problem. 

Ett tack även till mina kolleger inom :E:F·I :s A-scktion. Detta 

gäller i första hand civ.ek. Sven-Erik. Sjöstrand som hjälpt 

mig att rensa ut de värsta språkliga inadvertenserna ur 

rapporten. Jag vill även nämna ekon.lie. Peter Gorpe, fil.lie. 

Kjell Ma.rtva.11 och civ.0k. Anders Söderström som alla kommit med 

en rad ideer och synpunkter. 

Till sist ett varmt tack till alla som hjälp mig med utskrift 

av alla manuskript. 

Stockholm i mars 1970 

Lennart Qustaf eson 
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Kapitel 1. INLEDNING 

1.1. Några utgångspunkter. 

Churchman (1961) har framhållit, att vetenskapsmannen kan ses 

som en beslutsfattare i den meningen att han gör ett val av 

vad han skall studera (studieobjekt), ett val av vilken be

greppsuppsättning (modell) eller beskrivningssätt som han skall 

använda för att strukturera sina problem, ett val av hur, när 

ech var han skall göra sina observationer (datainsamlingsmetod) 

och ett val av regler om när han skall godta eller förkasta en 

slutsats. 

Detta synsätt är en av de faktorer som får till resultat att 

vi måste överge myten om vetenskapens objektivitet. Veten-

ekapsmannens val är alla påverkade av forskaren 11 som människa", 

låt sedan vara att han i sina val försöker följa de normer som 

finns angående vetenskapligt beteende. Som beslutsfattare är 

emellertid även vetenskapsmannen påverkad av alla de faktorer, 

som man brukar benkta när man vill beskriva beslutsfattare i 

allmänhet. För det första är han - liksom varje annan individ -

sem medlem i ett socialt system bärare av en uppsättning värde

ringar, vilka är närvarande även i hans r•ll som veten~kapsman. 

Dessa värderingar påverkar de fyra evan nämnda valen. Den be

skrivning av 'verkligheten" - •ch därmed vad s•m anses vara 

"fakta" - som blir resultatet av vetenskapsmannens arbete är 

begränsad av värderingar i hans s•ciala miljö; i •ch med sitt 

val av ett beskrivningssätt har f•rskaren avskurit sig möjlig

heterna att studera vissa skeenden: han har bundit sig till 

att •bservera endast vissa faktorer eoh vissa relationer. Av 

detta följer att vad s•m utpekas som 11pr•blem 11 i den studerade 

situationen blir olika vid olika val av beskrivningssätt/modell. 

För det andra: Forskarens beroende av sin •mgivning inskränker 

sig inte endast till att hans val av beskrivningssätt delvis 

är en funkti•n av hans värderingar. Hans valmöjligheter är 

vidare begränsade av vad som anses tillåtet i denna miljö. 

Vissa faktorer eoh skeenden (studieobjekt) är av den typen att 
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man inte anses böra studera dem. Vad värderingarna här tillåter 

är i viss mån beroende av vilken teknik (datain~amlingsmetod) 

forskaren väljer för att studera objektet. Det kan dessutom vara 

så att valet av datninsamlingsteknik och valet av beskrivnings

sätt kan vara beroende av varandra: En viss teknik är speciellt 

lämpad för att skaffa kunnande om vissa faktorer och relatinner; 

en annan är det inte. 

I• 

Vi ser med andra •rd att ferskarens f~ra val inte bara är bew 
' gränsade av sociala fakterer sem v~rderingar; de kan dessutbm 

vara beroende av varandra. 

En konsekvens av denna inställning måste vara uppfattningen att 

det inte finns "riktiga" eller "felaktiga" sätt att beskriva 

världen; de alternativa m~dellerna kan endast bedömas med utgångs

punkt från något mer eller mindre "allmänt" fruktbarhetskriterium, 

avpassat för situationen och syftet med den aktuella studien. 

1.2. Undersökningens histsria, syfte och allmänna inriktning. 

I förra avsnittet sa jag, att ferskarens beslut rörande bl.a. 

studieområde ("val av verklighet"), referensram samt plats, tid

punkt ech ~ätt att göra observationer; ~fta sker i situationer, 

där han har begränsad handlingsfrihet. Dessa beslut behöver inte 

fattas samtidigt, men ett tiiigare fattat beslut kan ha inverkan 

på valmöjligheterna för kommande beslut. Det kan med denna utgångs

punkt vara på sin plats att nämna något om detta projekts utveck

ling och bakgrunden till de olika besluten. 

Detta projekt var ursprungligen inriktat på begreppet "intresse

balans" och då speciellt på hur en företagsledning agerar i en 

akut konfliktsituation för att återställa balansen mellan intres

senterna. Mina tankegångar anknöt då till spel-, konflikt-, nyttG

och allokeringsteoretiskn föreställningar. Utvecklandet av dessa 

tankegångar skedde utan direkt anknytning till någon speciell in

riktning av den eventuella empiriska applikation, som kunde följa; 

intressebalansbegreppet i sig och elika intressenters sätt att be

skriva vad som är balans var det som stod i centrum för mitt in

tresse. 

Situationen kom emellertid att förändras då jag fick möjligh t 
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att studera vad jag då beskrev som biläggandet av konflikter 

i ett företag eller med andra ord, återställandet av intresse

balans i en konfliktsituation. 

Det aktuella studieobjektet var ett antal förhandlingar på 

central (förbunds-) nivå gällande prissättning för arbete enligt 

en ny ackordsform inom en svensk industribransch. Varje för

handling avsåg endast ett företag och skulle sålunda - enligt 

min dåvarande terminologi - röra balansen mellan två av intres

senterna, nämligen anställda och företagsledningens represen

tanter. 

I förslaget till den aktuella empiriska studien ingick som ett 

moment att undersökningen skulle baseras på s.k. direkt observa

tion i fältet av mig, dvs. att jag skulle närvara vid de aktuel

la förhandlingarna. Detta förhållande bidrog i hög grad till att 

jag tackade ja till möjligheterna att genomföra denna studie 

trots att jag inte var färdig med utvecklandet av den teoretis

ka föreställningsramen då de empiriska studierna skulle påbör

jas. 

Enligt uppgift skulle detta nämligen vara första gången som en 

opartisk observatör var närvarande vid förhandlingar på den 

svenska arbetsmarknaden, åtminstone på förbundsni vå eller upp

åt: jag skulle med andra ord få det delikata nöjet att beträda 

från forskningssynpunkt sett jungfrulig mark. 

De empiriska studierna inleddes med en förberedande undersök

ning i mars 1968. Syftet med denna var dels att jag skulle kog

ma in i de ganska komplicerade tankegångarna i de aktuella ac

kordsslagen och dels få en bild av de yttre formerna för för

handlingarna. 

I efterhand visade det sig, att denna undersökning även var en 

"mjuk" introduktion av mig i förhandlingssituationerna och in

för förhandlarna. Viktiga var också de erfarBnheter jag fick 

av mina försök att tillämpa min intressebalans-referensram på 

dessa förhandlingar. Det visade sig nämligen att begrepp son 

"akut konflikt" i många av de studerade förhandlingarna före

föll vara inadekvata. 
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Dessa erfarenheter kom att förändra min grundinställning till de 

speciella förhandlingarna men även till förhandlingar i allmän

het. Efter den förberedande undersökningen såg jag inte dessn i 

första hand som en konflikt-biläggningsmekanism, utan som en forn 

av gemensamt beslutsfattande, dvs. en beslutsmekanism, där par

terna visserligen hade i viss mån motstridiga preferenser, men 

där man inte borde tala i termer av "konflikt", eftersom detta 

skulle kunna verka vilseledande. 

Istället för att koncentrera uppmärksamheten på balansen tycktes 

det mer meningsfullt att stuäera den process (eller det beteende) 

aom ledde fram till ett av parterna gemensamt fattat beslut, 

~vå nya föreställningar kom då att stg11as i centrum, nämligen 

taktik och osäkerhet. Dessa hänger, som vi senare skall se, sa~nano 

Skälet till att jag här berört förskjutningen i forskningens in~ 

riktning och uppläggning är, att den Mr en illustration till de 

tankegångar jag presenterade i det förra avsnittet. De där om

talade valen vi~ade sig i nitt fall vara bPro0ndo av varandra~ Den 

tillgängliga alternativmängden förändrade sig också över tiden, 

vilket resulterade i nya val i dimensioner, där jag redan tidigare 

valt ett visst alternativ. Det tidsmässiga sammanhanget mellan 

dessa olika val illustrerar översiktligt i figur 1. 

VAL 1 

STUDIEOBJEKT 

"intresseba-

VAL 2 

REFERENSRAM 

VAL 3 

OBSERVATIONER 

lans" i ett ~ spel- och kon-
~f~ö_r_e_t_a_g~~~--' fliktteoretisk. 

Viktiga begrepp:\ 
konflikt Förberedande under ... I 
effektivitet sökning. . 

beslutsmeka
nismen för
handlingar 

ackordslönefö r-
L-~~~~~~~~~~~~~~~~ handlingar. 

beteendeveten
skaplig 

Direktobservation 

-..J.i' 
tid 

Fig. 

spel- och kon
fliktteoretisk. 
Viktiga begrepp: 
taktik 
kunskap/osäkerhet 
normer 

Huvudundersökning 1 
ackordslöne-

\. förhandlingar. 
Direktobservation ._ ________ -· 

1" Sambandet mellan några beslut som före gi ck den slut~ 
undersökning en, nti.nli g e:q att forr~o., disku~~~ch j;_ :;.c, t~. 
ett försln~ till beskrivningsstlt t f ö r förhandlin gar. ----------------· -~=...---..: .- .. .-...- -~- -----·--~ .... _... ______ .... _ 
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143. Studiens syfte. 

Denna studies syfte är i första hand att forma en modell för ana~ 

lys av förhandlingsbeteende och att testa denna genom att struk

turera visst empiriskt material och i andra hand att med utgångs

punkt från det empiriska materialet ställa upp ett antal hypoteser. 

Jag har diskuterat den förändring i studiens inriktning son sked

de under den förberedande studien. Jag har sagt, att jag under 

denna period också hade tillfälle att pröva alternativa ansatser 

att beskriva de förhandlingar jag studerade. Jag har ocks~ inled

ningsvis påpekat, att det är min metodologiska utgångspunkt, att 

de hypoteser som jag skulle kunna ställa upp om dessa förhand

lingar skulle komma att bli olika beroende på vilken modell eller 

teoretisk referensram som jag använde som underlag för nin beskriv

ning. Mitt intresse var dessutom som en konsekvens av studiens . 
historia inriktat på förhandlingarnas förlopp. Dessa förhållanden 

tillsammantagna medförde, att jag inte fann de tillgängliga in

strumenten - de tillgängliga beskrivningssätten - ändamålsenliga 

för mina syften, eftersom de inte i tillräcklig grad beaktade det 

dynamiska i förhnndlingsförloppet. Som exempel kan jag säga, att 

jag försökte att använda den "rena" spelteorin (med "ren'' spel-· 

teori avser jag spelteorin som den framstår i exempelvis Luce & 
Raiffa, 1957) för att beskriva förhandlingarna. Detta misslyckades 

bl.a. därför att spelteorin bygger på förutsättningar som inte 

var närvarande i "den verklighet" jag givit mig på att be.skriva. 

Spelteorin torde heller aldrig varit avsedd som en teoribildning 

som haft till syfte att fungera som underlag för en beskrivning 

av förhandlingsförl?PP utan mer som ett hjälpmedel att renodla 

vissa drag i förhandlingar. Annorlunda uttryckt innebär detta, ut t 

en bild av de studerade förhandlingarna där endast spelteoreti s kc 

föreställningar kommer till användning skulle bli mycket inforTio.

tionsfattig och det är min bedömning att denna bild inte skulle 

kunna generera några intressanta hypoteser eller vara ett frukt

bart underlag för problemlösning vid exempelvis försök att för

ändra förhandlingsinstitutionen på svensk arbetsmarknad. 

De föreställningar i förhnndlingslitteraturen som jag i första 

hand faun ~ ura ~n~nmÄ1R enliga för en beskrivning av förhnndlings

förloppet var de som kretsa.de kring olik a varianter av "taktik-· 
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begrepp".Dessa begrepp har därför blivit den naturliga utgångs

punkten för mina strävanden att skapa ett beskrivningssätt för 

förloppet i förhandlingar. 

Detta ställningstagande återverkar självfallet på den fortsatta 

uppläggningen av detta arbete. Denna fortsättning kan synas lån g 

innan jag kommer fram till mitt eget förslag till beskrivnings

sätt. Skälen härför är givetvis att min egen modell (som pr e sen

teras i kap. 5) i många avseenden bygger på tidigare modeller och 

att dessa i sin tur bygger på andra osv. Jag bedömer det därför 

som nödvändigt att börja med en ganska översiktlig redogörelse 

för de teoribildningar från vilka jag gjort mina väsentligaste 

begreppsmässiga inlån. 

Av dessa skäl kommer fortsättningen av den teoretiska delen att se 

ut · enligt följande: Först redogör jag för en del flycket generella 

föreställningar om ~eslut i konfliktsituationer. Detta får karck

tären av en översikt av en del vanliga tankar inom spel- och kon

fliktteorin. Denna översikt anser jag vara nödvändig dels därför 

att de taktikbegrepp som olika författare har använt och som jn G 

redogör för i ett senare avsnitt, alla tar sitt ursprung i spel

och konfliktteoretiska tankar och dels därför att dessa teorie~ 

på ett utmärkt sätt framhåller en del väsentliga och generella 

drag i förhandlingssituationer. Framställningen i det sp el- och 

konfliktteoretiska avsnittet kan sägas vara ofullständig och o

precis. Jag har dock valt denna utfornning dels för att öka för

ståeligheten och dels för att jag inte har haft behov av en ut

förligare eller mer precis redogörelse för de fortsatta diskus .. 

sionerna. 

Efter det spel- och konfliktteoretiska avsnittet följer sedan 

- efter en del avgränsningar i studiens omfattning - en översikt 

av vad som i den förhandlingsbeskrivande litteraturen menns med 

"taktik". 

Efter denna litteraturgenomgång följer så min egen modell. 



Kapitel 2. NÅGRA GRUNDLÄGGANDE FÖRESTÄLLlHNGAR OM BESLUT I 

KONFLIKTSITUATIONER. 

2.1. Inledning. 

,.., 
•.• I -· 

Jag har sagt, att jag betraktar förhandlingar som en besluts

mekanism. Med den utgångspunkten kan vi börja vårt försök till 

analys med en enkel men generell modell av beslutsfattande i 

allmänhet (Ackoff 1962). 

I uttrycket V= f (X., Y.) har symbolerna följande mening 
J. J. 

V är ett mått på det beslutsfattaren söker maximera eller 

minimera (ett effektivitetskriterium) 

X. de förhållanden i situationen som beslutsfatta~en 
J. 

kontrollerar; hans "besluts"- eller 11 kontrollvariabler 11 • 

Yi de förhållanden i situationen som beslutsfattaren inte 

kontrollerar ( 11 miljövariabler 11 ). 

Vi tar fasta på en speciell egenskap i miljön, som är av intresse 

här, nämligen att besluten kan påverka andra beslutsfattare, som 

kan reagera på sätt, som påverkar beslutens effektivitet (nålupp

fyllelsegrad) sett från den "första" beslutsfattarens utgångfl~ 

punkt. 

I den utsträckning det är möjligt att bestämma sannolikheten för 

att den andre beslutsfattaren - låt oss kalla honom motparten -

skall svara med en motåtgärd på ett visst, av beslutsfattaren val~ 

handlingsalternativ och vi känner dessutom "nyttan" av konbina-· 

tionen av handlingsalternativ och motpartens resp. motåtgärder c~ 

kan vi reducera vårt problem till ett beslut i en risksitua~ion 
1 ) 

, som kan tacklas med för dessa vanligen rekomnenderade i)es:'xt:· · · 

kriterier ("maximering av förväntat värde"). 

Om sannolikheterna för motpartens motåtgärder är okända fär dock 

problemet ett inslag av osäkerhet 2 ). 

1) Jag följer här den traditionella uppdelningen vad gäller olika 
grader av kunskap om en beslutssituation, Se ex. Ackoff 1962 
och n±n senare diskussion på sid, 

2) Osäkerhetsbegreppet kommer senare att analyseras närma=e. 
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Om vi dock känner 11 nyttan 113 ) av varje kombination av handlings-

alternativ och motåtgärd kan beslutssituation9n sammanfattas i 

en matris (fig. 2). 

Handlings-
alternativ 

Fig. 2 En s.k. 

Motpartens motåtgärd 

M1 M2 M3 

H1 u11 u12 u13 

H2 u21 u22 u23 

H3 u31 u32 u33 

H4 u41 u42 u43 

"Ea~-o ff-ma t ,ri~. 

u betecknar 11 nyttan 11 

för beslutsfattaren .:,V 

resp. kombination 
av handlingsalterna
tiv och motätgli~d. 

Vi har här endast sagt att motpartens motåtgärder kan påverka 

"nyttan" av de olika ho.ndlingso.lternativen. Speciellt intressant 

blir situationen, när beslutsfattarens och motpartens j_ntressen 

delvis står i konflikt till varandra. För analys av denna typ av 

beslutsproblem har det utvecklats olika teoribildningar bl.a, den 

s.k. spelteorin. 

Då spelteorin är en av de referensramar, som ligger till grund 

för det beskrivningssätt, som testats, är det på sin plats att 

här helt allmänt beröra några av spelteorins grundläggande 4 ) 

föreställningar. 

2.2. Några grundläggande spelteoretiska begrepp. 

1. Varje spelare har till sitt förfogande två eller fler hand

lingsalternativ, 

2. Varje kombination av spelarnas handlingsalternativ leder till 

ett väldefinierat utfall (Ackoff 1962). Spelarnas val av hand

lingsalternativ är de enda faktorer som bestämmer detta utfall. 

3) Diskussionen om olika "former" av nytta eller sno.rare oliko. 
precisioner i raätningen av "nytta" behandlas senare. 

ej/ 
4) I viss teoribildning gäller allt som listas här, Jag har emel-

lertid tagit fasta på ofta frm1förda synpunkter i den "renn" 
spelteorin. Om man vidgar begreppet spelteori till att avse 
även all "bargaining theory", skulle genomgången få göro.s av-
sevärt mer nyanserad. 
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3. Spelarnas egenskaper beskrivs genom ett antal bet e end eantagande n , 

bland vilka vi i regel märker: 

L Spelarna kan åsätta "nyttar" på varje av de i punkt 2 

beskrivna utfallen (Spelarna har preferenser). 

ii. Spelarna har full kunskap om dessa utfalls "nytta 11 även 

för motparterna. (Spelarna har full kunskap). 

iii. I en valsituation mellan två alternativ väljer spelaren 

det han föredrar (Spelarna är "rationella") (Lucc & Raiffa 

1957 och Ackoff 1962). 
4, Spelet är underordnat en uppsättning regler, bland vilka märks 

de som anger vilka alternativ en spelare har att välj a melln~ i 

varje läge, son kan tänkas uppkomma under spelets gång (Ra9oporG 

1967). 
5. Begreppet str~tegi intar en central ställning. Med en ren stra

tegi menar vi en beslutsregel, som säger hur spelaren ska ll agera 

i varje valsituation med beaktande av motståndarens val av hand·

lingsal ternati v. (Luce & Raiffa 1957 och Rapoport 1963). 

6. Spelets allmänna struktur kan beskrivas på bl.a. två alterna

tiva sätt: 

Enligt denna beskrivningsform kan spelet uttryckas som ett ''spel

träd" (fig. 3). 

(B:s första '\_M:s val- '\_B:s andra 
valtillfälle tillfälle valtillfälle 

Fig. 3 Exempel på ett apelträd. 

Spelet slut 

- > tid 
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I fig. 3 har vi tänkt oss att beslutsfattaren (B) väljer ett av 

sina tre tillgängliga handlingsalternativ H1 - H
3

• Vid ett senare 

tillfälle, när B gjort sitt v~l, kan motparten M bestämma sin mot

åtgärd. 

När sedan M valt något av sina motåtgärder M1 - M
3 

kan B v'idta 

ytterligare åtgärder, nämligen handlingsalternativen H
1 

- H
111

• 

För varje kombination av H1_
31

, M
1

_
2 

och H
1

_
111 

svarar - i enli g

het med våra beteendeantaganden - ett "nyttotillstånd" för vardern 

spelaren. 

Den extensiva beskrivningsformen framh~~er ordningsföljden a v 

spelarnas val av alternativ. Med utgångspunkt från vad som sades 

under 5, kan vi dock reducera spelet till s.·k. normalform ge nom 

att ange strategierna för spelarna. Hela spelet har då "diskon

terats" till en tidpunkt, vid vilket för båda spelarna endast et t 

val sker. Dessa båda val definierar sedan entydigt utfallet av 

spelet. 

I det aktuella fallet under punkt 6 i har B 27 och H 8 strategier 

att välja bland. (Rapoport 1967 och Luc e & Raiffa 1957). 

Spelsituationen kan då sammanfattas i en s.k. pny-off-matris 1 där 

nyttoutfallet för resp. spelare anges (fig. 4). 

M. 
J 

b .. ;m .. 
l.J J.J 

Fig. 4 Exempel på pay-off-matris. 
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7. Med hjälp av s.k. "information sets" kan man ange i vilken ut-· 

sträckning som exempelvis en spelare vet vilket handlingsalter

nativ motparten just valt. Annorlunda uttryckt kan man med hjälp 

av detta begrepp ange "var 11 en spelare befinner sig i spelträdet. 

8. Med utgångspunkten från spelmatrisen kan vi särskilja ett an

tal olika spelsituationer. 

i4 I ~oll~umm~s~ele! har vi att göra med en renodlad fördel

ningssi tuation: den ena spelaren vinner vad den andre för

lorar. Detta innebär att spelarnas preferenser är helt mot

stridiga. 

Som ett exempel kan tas följande matris: 

M 

( 1 ; -1) (-1 ; 1 ) 

B 

(-1 ;-1) ( 1 ; ... 1 ) 

Fig. 5 Nollsummespel. 

ii. I ~a~iab~l~umm~s~e!e! är spelarnas preferenser inte helt 

motstridiga. 

Som exempel väljer vi följande matris: 

M 

3 ' 
2 0 ; 0 

B 

0 . 0 2,; 3 
' 

Fig. 6 Variabelsummespel. 
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9. Med utgångspunkt från här redovisade antaganden föreslår spel

teorin - tolkat i vid bemärkelse - vissa "lösningar" på spelen. 

Vad gäller nollsummespelen rekommenderar spelteorin det s.k. 

minimax-kriteriet för spelarnas val av strategi. Detta kriterium 

innebär, att spelaren väljer den strategi, som ger det bästa ut .. 

fallet, givet att motspelaren väljer den för spelaren 11 värsta 11 

strategin. 

I specialfall - och bland dessa inräknas alla spel med fullständi~ 

information (Rapoport 1963) - sammanfaller de på detta sätt valda 

rena strategierna i en och samma punkt, en s.k. sadelpunkt, flom 

då definieras som spelets "värde". 

För andra nollsummefnll anvisar teorin s.k. blandade strategier, 

Dessa behandlas dock inte här. 

Även för vo.riabelsummespelen ger teorin 11lösningar 11 • Dessn är dock 

inte lika entydiga och lämnas åt sidan med motiveringar, som åter-· 

finns i kap. 3. 

2.3 Nå gra konfliktteoretiska begrepp. 

De redskap, som presenterats hittills har varit sådana, att de vid 

en applikation på "verkligheten 11 ger en ganska statisk bild nv bP--~ 

slutssituationen. 

Vi skall senare använda denna begreppsuppsättning för ntt definie·· 

ra relationer mellan parter. För att kunna diskutera de dynaTiiska 

dragen i en förhandling skall vi införa andra fö~eställningar. In~ 

nan dess skall jag dock presentera några begrepp, som mer än de nu 

införda framhäver "konfliktmomentet" ("konflikt" ännu i betydelsen 

"motstridiga preferenser"). 

Inom den s,k, konfliktteorin (som överlappar spelteorin) urskilj~r 

man (Boulding 1963) följande enheter. 

1, Parterna som vi tidigare även benämnde spelare eller beslutR

fattare. 

2. Parternas rörelserymd ( 11 behavior space 11 ). En "position" i denno. 
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rymd definieras som en mängd värden på en mångd varinbler som 

definierar beteendeenheten, Tidigare positioner definierar en

hetens historia. Antalet positioner begränsas av vissa lagar. 

Begreppet har viss anknytning till de tidigare diskuterade, 

Strategimängden ligger nära rö rel s e~rod·sbegreppet. 

ingår som restriktioner regler eller lagar. 

I båda 

3. Konkurrens ( 11 competition 11 ) som kan definieras som en si

tuation där minst en av vardera två parters potentiella posi

tioner är oförenliga. 

4. Konfliktteorins konfliktbegrepp är snävare än det vi hittills 

använt. Konflikt är "a situation of competition in which the 

parties are aware of the incompatibility of potential future 

positions and in which each party wishes to occupy a position 

that is incompatible wi th the wishes of the other". (Boulding 

1963). 

Denna definition av konflikt medför besvär genom sina krav på 

medvetenhet ( 11 aware of 11 ) och "önskningar"("wishes"). 

Det senare kravet implicerar ett problem - nämligen inneDördcn 

i nyttobegreppet - som vi nu skall diskutera kortfattat. 

2.4 Nyttobegreppet. 

Vi har hittills använt termen "nytta" för att allmänt täcka före

ställningen om att människor bedömer objekt som mer eller mindre 

önskvärda. 

Det finns en omfattande litteratur om vad detta begrepp innebär 

och framför allt hur det skall mätas. Då innebörden ofta definie

ras med utgångspunkt från mätmetoden kommer dessa frågor att häng~ 

ihop. 

Vi kan grovt uppdela de olika nyttobegreppen i två delmängder: 

å ena sidan de kardinala nyttobegreppen och å den andra de ordinala, 

(Det finns mellanformer, som vi lämnar åt sidan här), Skillnaden 

innebär grovt, att ett objekts kardinala nytta är bestämd på en 

intevallskala, medan dess ordinala nytta endast kan anges på en 

ordinalskala. 
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Allmänt kan sägas, att de spelteoretiska tankegångarna i reg e l 

är baserade på ett kardinalt nyttobegrepp. 

Den ökade precision, som den kardinala nyttan medför, sknll 

dock ställas mot den kritik, som riktats mot denna. Denna har 

bl.a •. inriktats på att många andra faktorer än "själva nyttan" 

kommer in i mätsituationen och påverkar denna. 

I fortsättningen skall vi begränsa oss till den ordinala 

nyttan. Skälen är följande: 

1. Nyttobegreppet skall appliceras på fältsituationer och 

"mätningen" skall ske med direktobservation. Under dessa för

hållanden torde det inte vara möjligt att uppnå större pr e

cision än vad den ordinala skalan medger. 

2. Den kritik som riktats mot den kardinala nyttan (bl.a. 

Edwards, 1960). 

3. Vi kommer att komplettera våra föreställningar on nytt a n 

med begreppet satisfieringstänkandc hos parterna. Detta med-. 

för, att nackdelarna med den lägre precisionen i viss mån 

elimineras. 

2-5 Rörelserymdens gränser. 

Vi återgår nu efter denna summariska diskussion av nytto

begreppet till de konfliktteoretiska föreställningarna. 

Det uppstår ett problem, när man skall diskutera rör else

rymdens gränser. 

I spelteorin förefaller det som om denna fråga var h e lt b e 

stämd av de regler, som spelarna är underordnad e i spe let. · 

Boulding 5 ) använder som hjälpmedel vad han kallar för 

5) Mitt resonemang i fortsättningen följer i princip Boulding 
(1963). Väsentliga avsteg från hans resonemang görs dock, 
eftersom Bouldings diskussion dels är oklar och på vissa 
punkter även uppenbart motsägelsefull, 
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11 boundary of possibility" som är en sammanfattning av fysiska, 

psykologiska, legala och finansiella restriktioner~ Bouldings 

begrepp avser~ part; vardera parten har sålunda en 11rörelse

rymd" inom gränsen för de av parten upplevda "boundaries of 

possibilities 11 • 

Enligt Boulding avgränsar 11 boundary of possibility 11 den mängd 

positioner som är "relevanta" för parten. 

Om vi ser till fig. 7 finner vi på denna två parters rörelse

rymder illustrerade som två 1tfält 11 • Parterna betecknas lif och :iv::. 

""'·' ·-~~ 

Fig. 7 Parterna N: s och M:s rörelserynder illustrerade som 

två fält. 

Den skuggade delen är de positioner, som är "relevanta" för 

båda parter. Observera att vi hittills inte antagit, att po

sitionerna i den skuggade delen är varandra uteslutande i den 

meningen att om N är i denna del, så kan inte M befinna sig 

där samtidigt om inte de resp. valda positionerna sammanfaller. 

I fig. 8 har vi emellertid förändrat villkoren. För samtliga 

positioner inom det "dubbelt skuggade" området gäller, att om 

en av parterna, N, befinner sig inom detta område, den andra, M, 

är hänvisad till de delar av hans ursprungliga rörelserymd, som 

samtidigt inte faller inom det dubbelskuggade området, såvida 

inte M väljer exakt samma position, som N. De här diskuterQde 

egenskaperna hos det "dubbelskuggnde" området gör att jng vill 

kalla det för området med varandra uteslutande positioner. 
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"område med varandra 
uteslutande positioner", 

Fig. 8 "Område med varandra uteslutande positioner". 

Vi har nu tvingats till att utöka de bakom 11 boundary of possi

bility" bakomliggande restriktionerna - utöver vad Boulding an-· 

ger - till att omfatta även hänsynstaganden till motparten!. Or.J. 

N befinner sig i det dubbelstreckade området elimineras ju enligt 

antagandena detta område från vad som är möjligt för M med undan

tag för just den position, där N befinner sig. 

Mot bakgrund av detta skulle vi kunna kalla det dubbelskuggade 

området för området för potentiell konflikt, 

Därmed dock inte sagt att detta område skulle representera posi~ 

tioner innebärande verklig konflikt i den mening vi givit begrep

pet här. Om så är fallet eller ej beror av parternas värdering av 

de i-resp. rörelserymd ingående positionerna. 

Om resp. parts bästa position ( 11 bliss" i Bouldings terminologi) 

faller utom området för potentiell konflikt kan ju varje part 

enligt antagandena välja sin bästa position oberoende av den 

andre. 

Om en parts 11 bliss" faller inom området för · potentiell konflikt, 

men den andra partens 11 bliss 11 utanför detta, så representerar 

inte heller dett.a konflikt (med antagandet att parterna önskar 

det bästa av positionerna inom sin rörelserymd). 

Om däremot parternas resp. 11 bliss 11 båda faller inom området för 

potentiell konflikt samt om dessa positioner inte sammanfaller, 

så har vi en situation med konflikt (enl, definition och i fö~e~ 

gående stycke angiven förutsättning)~ 
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2.6 En partiell syntes av de presenterade teorifragmenten. 

Begreppet "conflict set 11 är ett hjälpmedel för att relatera posi

tionerna till varandra vad gäller deras relativa nytta för de resp~ 

parterna. Om vi emellertid ser positionerna som resultatet av val 

av handlingsalternativ (strategi), så kan vi knyta detta begrepp 

till spelteorins begrepp. 

Genom att välja en s.k. minimax - strategi kan spelarna i nollsum

mespel garantera, att värdet av spelet inte underskrider en viss 

nivå - spelarens säkerhetsnivå. 

I icke-nollsummefallet gäller i princip samma sak. Genom att sam

ordna sina strategival kan dock båda pBrter i detta fall erhålla 

ett utfall, som är bättre än resp. säkerhetsnivå. 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, u ' 
N:,. 

Fig. 10 Potentiella utfall i en icke-nollsummesituation. 

I fig. 10 har vi inplacerat samtligQ potentiella utfall i ett ko

ordinatsystem med avseende på deras nytta 
6

) för parterna. 

Utfall med de egenskaper, som kännetecknade elementen i ''the con

flict set" är de som befinner sig längs linjen a, b, c, d, c i fig. 

10. 

Vi antar vidare, att spelarnas säkerhetsnivåer i den illustrerade 

situationen är SN och SM; En spelare behöver alltså inte riskera 

utfall sämre än sin säkerhetsnivå, men kan inte heller garantera 

än denna. 

6) Illustrationstekniken torde förutsätta kardinal nytta. Den an
vänds här av pedagogiska skäl trots att vi begränsat oss till ett 
ordinalt nyttobegrepp. 

ett 

ner 
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Om spelarna samordnar sina val av strategier kan utfallen falla 

inom området h, f, b, c, d, g, h i fig. 10. 1n sådan samordning 

skall vi i fortsättningen beteckna ett gemensamt beslut. 

Spel med den egenskapen, att spelarna kan eller tillåts samordna 

sina strategival, brukar man kalla avtalbara spel. 

De utfall, som representeras av linjen f, b, c, d, g, brukar kal

las avtalsmängden ("negotiation set"). Det är i denna utfflllet i 

ett avtalbart spel enligt spelteoretikerna skall ligga om spelet 

spelas av två rationella spolare, (Luce & Raiffa, 1957). I detta 

fall är avtalsmängden en delmängd av "the conflict set", men detta 

är inte en nödvändighet. 

Om vi sålunda funnit, att utfallet av ett avtalbart spel bör till

höra avtalsmängden återstår problemet: Vilket av dessa utfall skall 

bli resultatet av det gemensamma beslutet? 

Det har vuxit fram en teoribildning, som sökt ge ett svar på den 

frågan,. och svaren har blivit olika berocmde på vilka utgångspunk

ter, som valts. (Beträffande referenser hänvisar jag till kap. 3, 

där jag återkommer till denna fråga). 

Det är denna uppsats syfte att med utgångspunkt från bl.n. ett s.k. 

taktikbegrepp försöka bidra till beskrivningen till hur sådan~ ge

mensamma beslut kommer till stånd. 

2.7 Några avgränsningar. 

De presenterade begreppen har varit av mycket allmän natur. När 

vi nu skall koncentrera diskussionen på parternas beteende - deras 

taktiker - i en förhandling måste en del avgränsningar göras~ 

1. Detta. är en studie av ackordslöneförhandlingar inom en svensk 

industribransch och på central nivå mellan en arbetstagar- och en 

arbetsgivarorganisation. 

Modellen kommer därför att ha en rad situationsspecifika drag: Den 

är uppställd på grundval av existerande tankar i litteraturen och 

erfarenheter från en förberedande undersökning. 
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Modellen har sedan testats i en huvudundersökning inom samma bransch; 

som den förberedande undersökningen och rörande samma typ av för

handlingar. Det hade givetvis varit fördelaktigt från testsynpunkt 

om den förberedande undGrsökningen och huvudundersökningen hade 

genomförts inom olika branscher, men detta gick inte att åstadkom

ma. Detta medför, att jag inte kan avgöra i vilken utsträckning, 

som modellen är applicerbar på andra områden. 

2, En förhandling rymmer en rad 11 subpro c es ser", (W al ton & l\IcK er si e, 

1965) • 

i. Den första av dessa subprocesser speglar konkurrensförhållandet 

mellan parterna. Det omfattar de aktiviteter som är avsedda att på

verka fördelandet av de begränsade resurserna. I vår tidigare ter

minologi i:iineBiit'·dJ'ttn, .o.'tt' aktiviteterna. i donna subprocess·be

rör frågan om vilket av utfallen i avtalsmängden som blir (Gller 

"bör" bli) det gemensamma valet. Den subprocess kallar Walton & 

McKersie för "distributive bargaining". 

ii, Den andra av subprocesserna omfattar de aktiviteter, som par

terna använder för att öka den "resurs" som skall fördelas i för

handlingen. Walton & McKersie beskriver dessa aktiviteter så här: 

"They are problem-solving beho.viors and other activities which 

identify, enlarge, and act upon the commcn interests of the parties. 

This is "integrative bargaining". 

iii. Den tredje subprocessen beskrivs av författarna på detta sätt: 

"The third system comprises activities that influence the attitudes 

of the parties toward each other and affect the basic relationship 

bands between the social units involved. The subprocess is referred 

to as "attitudinal structuring." 

iv. Och slutligen säger författarna om den fjärde subprocesscn: 

"The fourth system af nctivities which occurs as 8.n integral aspect 

of the interparty negotiations, comprises the behaviors of a ne8o

tiator that are meant to achieve concensus within his own orgRnisa

tion. The fourth subpro cess is 11 in trao rgani zn tional bo.rgnining" ! 

Med utgångspunkt från denna klassificering kan följande 2vgränsning 

göras: 

Jag kommer att i huvudsak uppmärksamma den första nv de här be

skrivna subprocesserna, I samband med den närmare diskussionen av 
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bl.a. taktikbegreppet kommer dock hänvisningar till de övriga sub

processerna att göras. 

Min avgränsning till att i första hand uppmärksamma fördelnings

processen i förhandlingar påverkar självfallet urvalet av d e pre

senterade teoretiska föreställningarna. Bland de begrepp som i 

litteraturen ofta anses ha relevans för fördelningsprocessen mär

ker man en rad s,k. kritiska värden, dvs. de potentiella utfall 

i en förhandling, som anger gränserna för den delmängd av snDtlig3 

möjliga utfall, som förhandlingens faktiska utfall "bör" tillhöra. 

2.8 Om s.k. kritiska värden. 

Jag skall redogöra för vad några författare anför som kriti sk~ 

värden i en förhandling. Flertalet av dessa förf a ttar e s tank egån ga~ 

har speciell relevans för förhandlin gar, där utfallen kan a n[ e S 

som priser på en vara eller tjänst, exempelvis ett visst lön e b e 

lopp per någon form av enhet i en löneförhandling. 

Lundman (1966) definierar vad han kallar "kritiska v ä rd en" med ut

gångspunkt från ett indiffer enstänk a nde. För exempelvis e n s ä ljare 

definierar han minimipriset (dvs, säljarens kritiska vär d e) som 

"det pris vid vilket en försäljning a v (objektet) vi d en viss tid

punkt ter sig lika fördelaktigt som det bästa av säljar ens övri ga 

till buds stående handlingsalternativ". Han fr a mh å ller likh e ten 

mellan de p å detta sätt definier a de kritiska v ä rdena och den inom 

företagsekonomin frekventa "break even 11 -nna.lysen, 

Siegel har i en artikel försökt ställa som.man det psykologiska be

greppet 11 level of aspiration" eller aspirntionsnivå med b e sluts-

och nyttoteori. Han stiger om aspirationsnivån: "The nation of lev e l 

of aspiration is involved in reference to the goal-striving be

havior of an individual when he is presented with a tnsk wh os o 

outcome can be measured on an achievement scale. L evel of nspiration 

refers to the particular nchievement goal for which the person 

strives" (Siegel 1957). 

Utfall under aspirationsnivån k a n likst ä llas me d misslycka nd en 

(failure) och utfall över med fram gångar (succ e ss). 
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Dessa tankegångar resulterar i att Siegel anser att man kan be

trakta aspirationsnivån, som en punkt på en nyttoskala och han ut

vecklar denna tankegång mot en operationalisering av aspirations

ni våbegreppt. Med den nyttoteoretiska(kardinal nytta) ut gån gs

punkt, som han använder kan han definiera aspirationsnivån son 

"the level of aspiration (which) is associated with the hi gher of 

two goals between which the rate of change of thc utility func

tion is a maximum". (Siegel 1957). 

Av detta följer att aspirationsnivån är det utfall för vilket gäl

ler att skillnaden i kardinal nytta är störst mellan detta och när

mast underliggande utfall. 

Om vi exempelvis har tre potentiella utfall A, B, C l ede r Si ege l s 

aspirationsnivåbegrepp till att om dess a inplacera s p å en ka r d i na l 

skala och aspirationsnivån är B, A kommer att ligga närmare B ä n 

C gör. ( fi g. 1 1 ) • 

A B C 
----t1----j:-l----------t1--------\.) nytt o. 

'l sp. nivå 

Fig. 11. Siegels aspirationsnivåbegrepp. 

Bierman, Fouraker & Jaedecke (1961)har applicerat S i ege l s asp ira 

tionsnivåbegrepp på ett tvåpersonsspel, speciellt gäll andu f ör

handlingar mellan en fackförening och ett företag. 

Siegels definition av aspirationsnivån innebär att - vid en kon

tinuerlig nyttofunktion - den motsvarar nyttofunktionens i nflexi ons

punkt. 

I fig. 12 har vi markerat sambandet mellan en löneökning o ch den 

kardinala nyttan för fackföreningen och motsvara nde för f ö r e ta get 

i fig. 13. 
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I fig. 12 ()Ch 13 ~nto.r vi speoiollt :1tt pn~:-t;crn;HJ '.).f~}•i.ratj_o nc

nivdor sonunnfnller i snmnn punkt p& l~noHkningaakol~n. 

Då ka.r d i :.c.n. lr..i nytt o funkt:!. c:nc: :r kn;:1 trc..usfo:rf:l(::ras ltnj8.rt k'-ln v:i. ;c;,'.·:1~1 .. -

vnrnndrn i inflexionspunkten. (fig. 14) 

ur kr·· · ac orem.ng 
' """-.. -.... _ 
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'lsp. ni v :1 

F i g . 11.!.. Sammanf a l11.mde aspi rationsn;i~~-:_f~kförening och föret.ag. 

Antn.gnndot o.tt aspirG.tionsnivåcrnn o~mmcrnf::1ller i s~I'1;:in pnn':. t ·:·1i'. 

löneHkningssknlan Kr utonordontligt speciellt. I fig. 15 harv~ 

Hi:r.mat detta antngnndc. I c1cnnn. spcc:l'lS cm situntion: !li:~r d(:t. .fjrrnc 

ett utrym.mo po d(~n a.ktuclla löncökningssknlnn, /C''.)n rcpre::c;'i. ·:;c:Tc::r 

utfall, ned cgcn.sknpen ntt uppf~:ttas so?'! en frnmgf.\.:ng för t-fi. 11 ;:·. Ii':r:.;r. 

Datta utrymme avgrH~sas av fockföraGinsc~3 ~epirntionsniv~ 1 och 

företagets uspirationsnivd n. 



ur kf .. ac oren. 

1 

uf.. t ore ag 

m löneökning 

- 24 -

Fig. 15. Ej samll)anfallan4e aspirationsn~våer hos fackförening och företag . 

Boulding (1963) redog~r för liknande tankegånga~~ Han följer dock 

inte Siegels aspirationsnivåbegrepp• som ju förutsatte knrdinal 

nytta~ ut~n inf8r begreppet ''acceptability". Med Bouldings termino

logi (som användes i avsnittet om konfliktteori) gttller att "a posi

tion in the field is adceptnble to one of the parties if the party 

is willing to conclude a bargain or enter into some continuing re

lationship wi th the other party". Hans slutsats blir: 11 Tho field .-~ 

can, therefore, be divided inteo an ncceptable set and a ncnaccept~ 

.abic .sct by a poundary of accGptability of aach party". 

Vi kan med denna utgågnspunkt särskilja tre olika fall (fig. 16). 

a) ~~~-------!--------+----------~·· c2 . 
w1 w~ __ ____ _ _ _ 

b) - ----------f---------- -----02 I 

~----------
' 

c) 
w2, ·,----- --- - ----

F i g. 1 6 • Bouldings begrepp "boundar;y of acceptabili ty". 

I fig. 16 gäller att part A
1 

kan acceptera allt till vänster om Wt 

och part A
2 

allt till höger om W 2 på "kontraktskurvan" c1c2. 

Fall a illustrerar ett fall, där parterna inte kar- enas (åtmin

stone inte om ett för båda acceptabelt alternativ). 
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Fall b en situation, där endast ett alternativ är ömsesidigt ac

ceptabelt. 

Fall c slutligen ett fall, där parterna har en rad ömsesidigt ac

ceptabla alternativ. Dessa kallar Boulding sammanfattande "o.c

ceptability area". 

Bouldings metod säger - till skillnad från Bierman, Fouraker & 

Jaedecke-metoden endast om ett alternativ tillhör den acceptabla 

mängden eller ej. 

Det bör framhållas, att aspirationsnivåerna resp. acceptansgränser

na i hög grad är föränderliga i tiden, -

Shackle (1949) har i en förhandlingsteori framhållit att följande 

"priser" är av intresse för att bedöma förhandlingsprocessen. 

1. (the party's) absolute minimum price m to accept which would 

leave him neither better nor worse off than ta abandon thc nego

tiation. 

2. (the party's) gambit price g, tho.t is, the price he will announce 

a t t h e o ut s e t ( " s p e 1 ö p p ni n g" e 1 • " ö p p ni n gs bud 11 ) • 

3. (the party's) effective minimum price j, the least tho.t same 

chosen policy will allow him ta accept. 

4, The o.greed price v. 

Enligt Shackle bestämmer parten vid förhandlingens början en 

policy och "gambit", dvs. såväl g- och j-värden. 

Shackles kritiska värden anknyter till de tidigare lanserade: m

värdet liknar vårt tidigare såkcrhetsnivåbegrepp, medan j-värdct 

har vissa drag gemensammo. med Bouldings "boundary af 2cc0ptabili ty- 11
-

begrepp. 

Kuhn (1963) har något o.nnorlunda utgångspunkter än de citeraue för

fattarna men arbetar även han -med föreställningar liknande Shackles 

j-värde och benämner dem "threshold","reservo.tion price" och "mini

mum terms" (Lundmo.n 1966). 

Även Schelling (1963) har ett kritiskt minimivärde under vilk0t en 
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part inte kan sluta ett avtal. Han benämner denna. gräns "reserva

tion price". 

Walton & McKersie (1965) anser, att utfallet måste vara bättre än 

parternas resp. "reservation prices", vilka avgränsar vad de kal

lar "the settlement ro.nge 11 , 

Enligt Stevens (1963) motsvaras "the settlement range" i stort 3.V 

vad han kallar "the contract zone", som är en sammanfattning av 

alla de utfall, som båda parter föredrar före utfallet "no agree

ment". 

Kapitel 3. TEORIER FÖR HUR PARTERNA ENAS OM VISST POTENTIELLT 

UTFALL. 

Jag har hittills bl.a. skisserat de egenskaper, som ett potentiellt 

utfall skall ha för att i en förhandling mellan två rationella 

parter kunna bli förhandlingens överenskommelse ("avslut" i viss 

litteratur). 

Det finns en rad olika teoribildningar, som kommit till för att 

beskriva denna process. Med en viss generalisering kan man dela 

in dessa teorier i två grupper: 

A. Teorier som utgår från vissa beteendeantaganden om parterna och 

med kunskap om pay-off-matrisens utseende med hjälp av ett antal 

regler härleder det alternativ, som blir eller bör bli förhand

lingens överenskommelse, dvs. en "logisk" och deduktiv nnsots till 

problemen. 

I denna grupp vill jag placera de s.k. arbitrationsmodellerno., där 

man med vissa "rättvisekriterier" härleder vo.d som bör bli för

handlingens utfall. Denna typ av modeller har lanserats av bl.a. 

Nash (1950), Raiffa (1951), Raiffa (1953) och Braithwaite (1955). 

Ståhl (1967) har gjort en utförlig översikt av litteraturen i den

na grupp av modeller (dock ej vad gäller arbitro.tionsmodellernn) 

och han indelar de modeller han behandlar i tre grupper: 

1. Modeller i dennn grupp kännetecknas av att lösningen baseras 

på ett antagande att vnrje part söker jämföra den nytta, som mot-
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parten erhåller av olika utfall med den nytta han själv erhåller 

av dessa utfall och att parten baserar sitt handlande på denna jäm

förelse. Exempel på författare som sysslat med denna typ av model

ler är Krelle (1961), Coen (1958) och Schelling (1960). 

2. En andra grupp av modeller är de som kännetecknas av att lös

ningen baserar sig på en inlärningsprocess. Exempel på författare: 

Cross (1966) och Siegel & Fouraker (1960). 

3• Den tredje gruppen slutligen kännetecknas av att varje part to.r 

explicit hänsyn till motpartens pay-off utan att han dock gör någon 

direkt jämförelse mellan motpartens pay-off och sin egen. 

Ståhl räknar in sin egen modell i denna grupp (Ståhl, 1967). 

B. Teorier som inte startar med givna beteendeantaganden utan som 

försöker beskriva parternas beteende för att uppnå ett så fördel

aktigt resultat som möjligt av förhandlingen, dvs. en mer empiriskt 

inriktad ansats. 

Såvitt jag h3r kunnat finna tillhör den övervägande delen av den 

litteratur, som finns på området grupp A. Den beteendebeskrivande 

teorin är dessvärre ganska knapp. I viss mån kompenserns detta 

av att det är möjligt ntt använda mer generella beteendevetenskap

liga teorier och begrepp som redskap,då man vill beskriva förhand

lingars förlopp. Teoribildningen om "enskilt beslutfattande 11 kan 

nämnas som exempel på teorier, som kan ha viss relevans i detta sam

manhang. 

Bland författare, som jag vill hänföra till grupp B är Walton & 

McKersie (1965), Schelling (1963), Stevens (1963) och Lundman 

(1966). 

Väsentliga begrepp i denna grupp av modeller är olika typer av 

taktiker. Det beskrivningssätt, som jag skall föreslå, är nv denna 

typ. Jag skall bör j'a med att redo gö ro. för taktikb o greppet SOI'.l det 

behandlo.s i litteraturen. 

(Jag kommer inte att göra någon litteraturgenoNgång av den förra 

typen av litteratur, då det inom EFI bedrivs forskning o.v den 

typen och det i dessa sammanhang· redovisats on utmärkt översikt av 

denna teoribildning (Ståhl 1967). 
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Innan jag börjar min litteraturöversikt över olika taktikb egrepp, 

vill jag här ge en definition av taktik. Denna definition hänför 

sig visserligen till mitt eget synsätt, men kollider a r så vitt j~g 

förstår inte med de andra författarnas definitioner (i den ut

sträckn~ng, som begreppet hos dessa överhuvud d e finieras). 

Med taktiker menas alla de åtgärder, som en part vidtar för att 

styra överenskommelsen mot ett för honom s å fördelaktigt alterna

tiv som möjligt. 

4,1 Obetingade uppbindningar. 
I 

Schelling (1963) uppehåller sig vid den distributiva sidan av en 

förhandling, dvs. den som berör pnrternns konfliktrelation. I 

stort kan man säga, att han urskiljer tr e grundläggande toktisko 

beteenden för en part att styra det gemensamma valet not e n så för

delaktig överenskommelse som möjligt. Dossa är uppbindnin gar, 7 ) 

hot och löften. En uppbindning i förhandlingssammnnhnng inn ebär, 

att en part binder upp sig i den meningen, att han gör gäll a nd e , 

att han endast kan acceptera vissa för honom fördelaktiga alter

nativa överenskommelser. Eller för att använda Schellings eg en 

terminologi:"The essence of these tactics is some voluntary but 

irreversible sacrifice of freedom of choice". Syftet ned e n upp

bindning är alltså att begränsa den män@ alternativ för Gemensamt 

beslut, som vid förhandlingens början står till part e rnas för

fogande, till att endnst a vse ett eller få alternativ. Uttryckt i 

spelteorins termer innebär det ett försök att styra valet till 

en fördelaktig delmängd av avtalsmängden. 

Redan definitionen av uppbindningstaktiken avslöjar, a tt d e tt~ är 

en komplicerad taktik. Den rymwer åtminstone två problem: 

1. Hur skall en part göra sin uppbindnin g trovardig? 

2. Vad blir konsekvensen om motp3rten inte upplev e r part ens 

uppbindning som trovärdig? (Vilket blir förhandlingens utfa ll?) 

7) Jag kommer att använda termen "uppbindning" för det engelska 
"commitment" i detta sammanhang. 
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Schelling anvisar som en möjlighet för den "sig bindande" parten 

att förändra sin partsspecifika alternativmängd och nyttan 3V d e 

där ingående alternativen för att göra en uppbindning trovärdig• 

Denna form av uppbindningstaktik illustrerar Schelling mod följan

den exempel: 

Antag att en köpare av ett hus vill göra gällande, att han endast 

är beredd ntt botala upp till 16.000 dollar för ett hus som re~re

senterar ett värde för honom på 20.000 dollar. Den fråga Schelling 

ställer är helt enkelt, hur köparen skall kunna görn gällande, att 

han faktiskt inte kommer att acceptera en uppgörelse på me r än 

16,000 dollar, dvs, hur skall han få säljaren att tro, att hans 

uttalande är sant. Schelling svarar helt enkelt: "Make it true". 

Köparen kan förändra sin situation genom att utfästa sig att be

tala en "bötessumma" på 5.000 dollar till en tredje part, om han 

accepterar ett pris över 16.000. Det är uppenbart, att(med e tt an

tagande om växande nytta i pengar,) köparen här kan göra sin av

sikt att inte betala mer än 16.000 trovärdigt genom att neddela 

säljaren, att han träffat ett sådant avtal, exempelvis genom att 

köparen förevisar ett skrivet avtal mellan sig och den tr e dje 

parten. 

Man kan givetvis tänka sig även andra sätt att göra denna överens

kommelse trovärdig, Det viktiga är emellertid, att köparen lyckas 

skapa en bild hos säljaren av att han handlar helt i eget intr e s

se, när han hellre avstår från en överenskommelse än accepterar 

ett pris över 16,000 dollar. Metoden att medvetet förändra sin 

nytta nv de alternativa utfallen för att göra en uppbindning tro

värdig exempelvis genom att sluta ett avtal med e n tredje part är 

som jag angav bara ~sätt. 

Möjligheterna att göra en uppbindning bindande varierar från si

tuation till situntion och kan i hög grad antas vara betingad av 

en rad sociala normer. I situationer, där argum ent nv typen "över 

min död kropp" tas som bindande, ökar givetvis möjlighet e rna för 

en part att göra en uppbindning trovärdig och bindande. Om en part 

i en sådan situation känner motpartens fnktiska "reservation price" 

eller acceptansgräns kan han genom att snabbt binda upp sig vid e tt 

bud nära detta pris "vinna" förhandlingen. Kvar står dock proble

met att kommunicera sin uppbindning till motparten och att göra 

det innan motparten binder sig vid ett bud nära det eGnn reser-
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vationspriset (eller acceptansgränsen). 

Om parterna inte känner varandras reservati@nspriser kommer för~ 

handlingen att åtminstone till en början enl. Schelling präglas 

av ett sökbeteende vad avser detta pris. Till denna process skall 

vi återkomma senare. 

Andra metoder att göra en uppbindning bindande är att i formella 

förhandlingar - dvs. i förhandlingar mellan ombud för grupper -

ombudet minskar omfattningen i den egna fullmakten o.tt fatta be

slut. Man tillser, att behörigheten endast gäller för överenskom

melser inom ett visst intervall, som då endast motsv a r a r en del

mängd av den totala alternativmängden. Detta kan ske genom en 

ganska informell process, exempelvis genom att skruva upp för

väntningarna hos den grupp, vilken man förhandlar för. 

Schelling diskuterar ett antal institutionella och strukturella 

faktorer, som har betydelse för möjligheterna att användn sig av 

uppbindningstaktiker. En del av dessa skall i korth e t b e rörashär. 

Detta påverkar enligt Schelling förmågan att göra en uppbindning 

i två avseenden. För det första kan ombudet ges sådana instruk

tioner, som är svåra eller omöjliga att ändra. Man kan ex empelvis 

skilja den instruktionsskapande instansen från den förh nndlande. 

För det andra kan man tillämpa ett sådant belönings~ystem för om

budet, att det ligger i hans eget intresse att sluta avt a let inom 

ett visst intervall. 

Ett effektivt sätt att förbättra möjligheterna till uppbindningar 

är att offentligen sätta sin egen prestige som förhandlar e på spel, 

Utgångspunkten är här att såväl öppningsbud som öv e renskommelse 

kan meddelai en större krets och att det är väsentli g t för för

handlarna att i denna krets framstå som en förhandlare som inte 

gör eftergifter. Varje eftergift skadar alltså parten och mot

partens insikt om detta ökar möjligheterna för part en att görn en 

uppbindning trovärdig. 
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En part, som är involverad i andra likartade förhandlingar, kan 

göra gällande att en eftergift i den aktuella förhandlingen skulle 

få konsekvenser för de andra samtidiga förhandlingarna. Dessa kon

sekvenser kan åberopas för att vidhålla det lämnade budet och av

stå från eftergifter. 

Om parterna skall mötas i senare förhandlingar av liknande slag 

som den nu aktuella, är det av vikt, att parterna inte framstår som 

svaga i motpartens ögon. Varje part anses av Schelling i en s&dan 

situation resonera ungefär så här: "Om jag gjorde en eftergift nu, 

skulle du ompröva din uppfattning om mig i andra förhandlingar. 

För att skydda mitt rykte måste jag stå fast vid mitt bud 11
• 

2_. _P .!:i_E;C1:_p~r..!.. 

För att en uppbindning skall vara övertygande krävs vanligen, att 

den är kvalitativ snarare än kvantitativ, dvs. att den baseras på 

någon viss grund. Det kan vara svårt att i en löneförhandling 

binda sig till ett bud på exempelvis 9: 61 i timmen utan närmare 

motivering. Varför då inte 9:60 eller 9:65? Om man däremot binder 

sig till en viss princip, kan man lättare göra sin uppbindning 

bindande och trovärdig, låt vara att budet kommer ~tt sluta på be

loppet 9:61 kr/tim. Trovärdigheten i denna uppbindning kan antQs 

vara större, om parten sedan tidigare tillfällen är känd för att 

tillämpa den aktuella principen. 

6 . Kasuistik. 

Under denna rubrik diskuterar Schelling följande synpunkter på 

uppbindningsbeteende. 

Om en part kommer i ett läge, där det är fördelaktigt att göra en 

eftergift, måste han beakta, att detta kan medföra, att en tidigare 

uppbindning upplevs som ett "bedrägeri" och o.tt detta gör motparten 

ekeptisk till varje senare uppbindning. För ntt undvika detta be

höver den part, som gör eftergiften en "ursi:ikt" för o.tt görn denno.. 
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Denna ursäkt kan ha formen av omtolkning av tidigare uppbindning, 

vilket är möjligt, om han har bundit sig till en princip snarare 

än ett visst belopp i ett fall där förhandling en avser exempelvis 

löner, 

På samma sätt kan man agera för att försöka förmå motpart en till 

att uppge sin uppbindning, Detta kan ske genom att försöka visa 

att han egentligen inte är bunden eller att han har felbedömt 

principbundenhetens konsekvenser i lönebelopp. Målet för argument

ringen blir att göra klart för motparten, att han kan göra en 

eftergift, utan att detta står i strid med hans tidig~re intagn3 

positioner. 

Möjligheterna tili och förutsättningarna för uppbindningsbeteende 

är givetvis beroende av en rad andra faktorer i situat ionen. (En 

del av dessa kommer att behandlas senare. Det är dock klart, att 

denna typ av taktik enligt Schellings synsätt är en utomordentligt 

viktig del av förhandlingsbetcende i allmänhet), 

Avslutningsvis i denna redog~relse av Schellings diskussion av 

uppbindningsbeteende kan sägas~ att han framhåller: 

1. Att en uppbindning måste kommuniceras på ett övertygande stltt 

till motparten, 

2, Att det inte är en enkel sak att genomföra en uppbindnin G och 

att det inte alltid är klart för parterna, hur bindande den är. 

3, Samma beteende kan utövas av båda partern~. 

4. Möjligheten till uppbindning kan vara olika stora för p a rterna. 

5, Det finns en risk att åstadkomma en situation sådan att ingen 

part kan göra en eftergift och att detta leder till ett snraman

brott av eller ett dödläge i förhandlingen. 

Liksom T.C. Schelling utgår Walton & McKersie (1965) i sin be

skrivning av hur p3rterna agerar för att träffa en överenskommelse 

bl.a. från ett uppbindningstänkande. Deras diskussion förs Bed 

utgångspunkten, att parterna skall enas om ett utfall i vad de kal

lar "the settlemont range 11 , som är de utfall, som ligger 11 mellcm 11 

parternas reservationspriser. (Detta intervall kan givetvis vara 

negativt eller upplevas så av parterna). 
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Walton & McKersies diskussion är bå~ fylligare och med strin[ ent 

än Schellings. Några principiella skillnader i de olika böck e rn a s 

synsätt kan jag annars inte se. Delvis k an detta väl a nses b e ro 

på att Walton och McKersie hämtat en del ideer hos Schellin g och 

refererar till honom. Uppbindning definieras av Walton och McK c rsie 

som ''taking of a bargaining position with same implicit or explicit 

pledge regarding a furture course of action". 

De framhåller vidare i sin definition, att varje uppbindning om

fattar ett krav, men också alltid mer eller mindre även innehå ller 

ett hot. (En uppfattning som avviker från Schellings, som vi skall 

visa senare under hotbegreppet). 

Liksom hos Schelling anses uppbindningstaktiken syfta till att 

förändra motpartens förväntningar .,. on part e ns intentioner och fö.r...., 

väntningnr. Uppbindninestaktiken leder till att den ursprungli g a 

o.P. .~ständheten i och. bredden o.v "the settlement rnnge" minskar. An

vändandet av uppbindningstaktiker ställer parten inför tre upp

gifter: 

För det första skall han · bestämma den grad av uppbindnin g som är 

lämplig i situationen, dvs. om hans uppbindning skall vara "fo.st" 

eller "flexibel". 

För det andra skall han kommunicera sin uppbindning till i:J.otparten. 

För det tredje eko.11 han göra sin uppbindning trovärdig hos not

parten. 

1. I beslutet om hur fast (cmg: 11 firm") parten skall göra sin up p ..,. 

bindning anför Walton och McKersie bl.a. betydelsen o.v den kun

skap, som parten har om motpartens reservo.tionspris. I förbnn d

lingens början kan man - åtminstone under vissa omständi g h e ter till 

vilka vi senare skall återkomma - antn att d enn2 kunskap är r e lo.

tivt dålig. Detta talar enligt författarna för en flexib e l upp

bindning i början av förhandlingen. Risken med on för fast upp

bindning är att den binder parten till ett bua., som ligg e r 11 p å 

fel sida" om motpartens reservationspris. Om parten bundit si g s å 

hårt, att han inte anser sig kunna överge sin position m0 d bibe

hållet anseende som förhandlare, finns det stor risk, att för

handlingen bryter samman. 

En flexibel uppbindning ger part en mö j 1 i gh ot till o. tt sko.ffn in

formation om motparten och öppnar möjligheten till eftergifter, 

om sådana skulle anses taktiskt fördelaktiga eller nödvtlndi g o.. 
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I diskussionen om en uppbindnings fasthet eller flexibilitet anför 

författarna, att en slutlig uppbindning inte bör komma för tidigt 

i förhandlingen men inte heller för sent: "The announcement of 

the final position has to be late enough to be believed and yet 

not toa late to be heard". Partens slutlige. bud (alltså ett bud 

med fullständig uppbindning)måste dessutom enligt Wetlton & rEcKers:J..e 

föregås av en eftergift av en viss omfattning för att ge ett tro

värdigt intryck av att parten närmat sig sitt reservationspris. 

2. Vad gäller kommunicerandet av graden av partens uppbindning 

till motparten säger författarna, att detta har flera dimensioner. 

Ett fullständigt meddelande om partens uppbindning inn ehåller in

formation om: 

• graden av slutgiltighet ("degree of finality") 

• graden av specificitet 

vilka konsekvenser som är relaterade till partens uppbindning 

(dvs. det underliggande hotet). 

En uppbindning med hög grad av slutgiltighet framh å ller entydigt, 

att det bud till vilket parten binder sig är det slutgilti ga . Det 

markerar klart, att motparten inte kan vänta sig några efter

gifter efter detta bud. 

En uppbindning med hög grad av specificitet ange r entydigt vilket 

bud parten bundit sig till, exempelvis genom att nnge d e t som en 

punkt på en löneskala. Ett bud, som endast anger en princip, som 

parten vill skall ligga till grund för överenskommelsen, kan tjänn 

som exempel p~ en uppbindning med låg specificitct. 

Slutligen kan ett uppbindningsmeddelande variera, vad betrtiffQr, 

hur uttalat parten anger vad som blir konsekvensen, om mot)art en 

inte accepterar det bud parten binder sig till. 

3. Den tredje fasen i uppbindningsbeteendet är att gö r a sin upp

bindning trovärdig sett från motparten. 

Walton och McKersie anger tre olika metoder i detta snum:J.nho.ng: 

a, Parten binder upp sig till den egna orga~isationen p& d et sätt, 

som även Schelling beskrev. Taktiken bestdr i att inte framstå som 

att ha någon makt över de medlemmar i den grupp man förhnndlo.r 

för: "The negotiator who can convince his opponent that he has no 

control over his membership or that his hands nre tied'on n parti-
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cular issue may gain some bargaining advantnge nt the ne gotiation 

table, but he must suffer the consequences should his oppon ent 

not accomodate his adamant position". 

b. En annan ansats är att binda sig med hjälp av en .!_radje p3rt. 

Det kan exempelvis ske genom att meddela sin position till all

mänheten genom tidningarna. Taktiken bygger på ett den or ganisa

tion, som tillämpar den taktiken, medvetet satsar sin prestige på 

att genomföra en viss lösning. 

c. Den tredje metoden slutligen innebär, att parten binder sig 

direkt hos sin motpart. Tanken bakom detta framgår av Wslto n s och 

McKersies sätt att beskriva den tanke de antar ligga bakom ett 

sådant beteende: "I am demonstro.ting my resoluteness in such o. vmy 

that if I should back off from the indicated position, I would 

lose face with you". 

Bland de aktiviteter, som enligt författarna kan bidra till att 

öka trovärdigheten i partens uppbindning ingår bl.a. att 

a. visa sin villighet att verkställa sitt hot 

b. vidta öppna förberedelser för att genomföra sitt hot 

c. skapa och genomföra mindre hot 

Vi har sagt, att 1 en situation, där båda parter bind e r si g till 

en icke sammanfallande position, finns det risk för a tt förhand

lingen bryter samman. För att undvika ett sådant tillstånd kan 

parterna vidta någon eller några av följande taktiska åtgärder: 

a. hindra motparten från att binda sig 

b. möjliggöra för motparten att revidera sin uppbindning 

c. överge sin egen uppbindning 

Allmänt kan sägas att par+,erna i sitt val av uppbindningsbeteende 

kan välja mellan olika kombinationer av deltaktiker av de slag 

vi talat om, Parternas uppbindningsbeteende kan sammanfattningvis 

beskrivas på en skala, där den ena ytterligheten betecknar "en 

tidig och fast uppbindning" och den andra ytterlighe ten "en grad

vis ökande uppbindning". 

4.2 Nyttomodifierande taktiker. 

Syftet med en parts uppbindningetaktiker var att försöka p&verkt

notpartena upplevelse av vilka positioner, son parten konner att 

inta i förhandlingen. 
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Ett sätt att beskriva resultatet av dessa taktiker skulle kunna 

vara att studera de sannolikhetsvärden, som motp a rten ås ä tter al

ternativa potentiella utfall under förhandlingens gång, dvs. före 

och efter det att par~en har bundit si g till något visst alterna

tiv. 

En från analytisk utgångspunkt annorlunda taktisk ansats är n t t 

försöka påverka motpartens upplevelse av de potentiella utf a llen 

utan att samtidigt fö~söka påverka de värden han å sätter s a nnoli k 

heten för att de skall kunna bli förhandlingens överenskomme lse. 

Wal ton & McK ers i e behandlar även denna taktik och jag skall likso:a 

i fallet med uppbindningstaktikernn lämn a en kortfattad r e dogörel se 

av deras diskussion. 

Denna ~yp av taktiskt beteende rymmer enligt författarna följand e 

åtgärder: 

1. Fastställande av motpartens nytta av alternativa pot en t iell a 

utfall och strejkkostnader. (För att br e dda analysen skall jag 

använda termen "hotalternativ" eller "hot" i stället för " s trejk"). 

2. Modifiera motpartens perception av partens nytta av alt e rnativ a 

utfall (inkl. hotalternativ). 

3. Modifiera motpartens perception av dennes e gen nytta av alter

nativa utfall (inkl. hotalternativ), 

4, Manipulera konsekvenserna av parternas hotnlternntiv. 

Var och en av dessa punkter komm e r att diskuter a s i den f ö ljande 

texten. 

i . ..?_ .J... _F i:,S_!s_!äl_l.§!n.~ e_ay mo_!p~r_! e~s_n_zt_! a_ nv E;l _! c_Eno. tl VE_ 

~o_!e~tiell~ ~tfa!l~ 

Kunskap om de nyttovärden motparten åsätter nlternativa utf2ll ä r 

väsentliga för parten i hans beslut, om han ska ll inta eller 

överge en viss position, exempelvis om han skall r,öro. en e fter

gift eller ej. 
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Denna kunskap gäller speciellt en väsentlig variabel i förhand

lingssituationen, nämligen motpartens reservationspris. 

I sin strävan att fastställa motpartens nyttovärden av oli k a ut

fall kan parten gå i princip två vägar. 

a. Han kan gå en indirekt väg och försöka skaffa information om 

de förhållanden, som han antar eller vet spelar roll för mot

parten när denna utvärderar alternativen. 

b. Han kan gå en m~r direkt väg.~ch försöka att utröna vilket som 

är motpartens reservationspris. 

Information av det förra slaget kan många gångar vara enkl~re att 

inhämta. Information av detta slag kan i en löneförhandling vara 

konjunkturläget, ortens lönestatistik eller annan information 

från källor utanför själva förhandlingen. Denna typ av kunskap 

blir betydelsefull för parten först sedan han vet, hur motparten 

använder denna för att bedöma olika alternativ. 

1 · _g_. ~ • .J{odifiera_mot:QE.rte~ J2!3rce~tio!!.. å.Y 12..a.rten_s _ri.y:ttg,_ !_V 

alternativa utfall. ----------

Denna taktik går ut på att dölja information eller g e en falsk 

bild av de alternativa utfall, som är tillgängliga i förhand

lingen. 

Liksom i det förra fallet kan man här utskilja två olika princip er ~ 

a. Den ena principen är att dölja så mycket information som nöj

ligt om hur man bedömer situationen, bl.a. med syftet att dtir

igenom försöka få motparten att lämna ledtrådar, som kan använd a p 

för att ta ställning till vilken förhandlingsposition part en sj ~lv 

skall inta. 

b. Den andra principen är att sprida information, som ger an fel

aktig uppfattning om partens sätt att utvärdera utfallen och de 

resultat, som han kommer till. 

Mellan dessa fall kan man placera en typ av konsekvensbeskrivan d e 

taktik innebärande att parten för motparten fr amh&ll e r, att ett 

visst aktuellt alternativ medför de negativa konsekvensern~ Kn 
c:_ 

och K
3 

förutom det av motparten uppmärksammade K1 • Detta används 

av parten som argument för att förhandlingens överenskommelse 

måste bli ett alternativ, som är bättre för parten än det som är 
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under övervägande hos parterna. Denna form av konsekvensbeskriv

ning är en form av försök att framhålla förhållanden, som är 

ofördelaktiga för parten. 

1·~·l·_Modifie~a_m~t~a~t~n~ ~er~e~tio~ ~v_d~nne~ ~gen_nxt~a

av alternativa utfall. -------- ---

Målet för denna typ av taktik är att ändra motpartens nyttofunk

tion antingen genom att påverka honom i hans bedömning av hans 

egna förslag eller också vad gäller hans bild av av parten före

slagna överenskommelser. Även i detta fall kan man finna .en typ 

av konsekvensbeskrivande taktik. Här innebär en sådan t3ktik &tt 

parten framhåller konsekvenser för motparten, som kan ~ntas för

ändra motpartens bild av de av denne föreslagna utfallen i negQ

tiv riktning och de av parten själv föreslagna i positiv riktning 

sett från motpartens synpunkt. 

Vad beträffar den fjärde punkten rörande parternas försök att 

manipulera med konsekvenserna av egna och motpartens hoto.l ter-

nativ kommer denna diskussion att sammanföras med min diskussion 

om hot i allmänhet (avsnitt 4.3). 

4.3 Hot. 

Schelling (1963) fastslår att "the distinctivo charo.cter of o. 

threat is that one asserts that he vill do, in a contingency, 

what he would manisfestly prefer not to do if the contingency 

occurred". 

Av detta kan vi utläsa två egenskaper hos ett hot i Schellings 

mening: 

a. Det har karaktären av en betingad uppbindning dvs. att parten 

gör gällande, att utfallet av förhandlingen blir av visst slag 

givet en viss händelse, som vanligen är en åtgärd från motp3rten. 

b. Hotet är en rent taktisk åtgärd; inträffnr inte den önsknde 

händelse som hotet syftade till att framtvinga, blir förhand

lingens utfall om hotet genomföres sämre för båda parter än vnd 

det skulle ha blivit om hotet inte realiserades. 
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Stevens (1963) kallar denna typ av hot för speiteor e tisk a hot 

("game theory type thrent"). Med detta avser han; att denn a typ 

av hot motsvaras, om do realiseras, av utfall som inte tillh8r 

avtalsmängden. 

Jag skall exemplifiera denna typ av hot med ett exempel ur 

Schelling (1963). (fig. 17, mina beteckningar). 

Part B 

b . 
1 b2 

a 1 9 ; 10 10 
' 9 

Part A 
8.2 0 . 8 0 0 

' ' 

Fig. 17 Spelteoretiskt hot. 

I matrisen i fig. 17 illustreras en situation med tv~ p a rt e r, 

A och B. A kan välja mellan handlingsalternativ e n (strate gierna ) 

a 1 och a 2 och B k a n välja mellan b 1 och b 2 • De mod de olika ut

fallen förbundna "nytto rna" har markerats i matris en. (I ex emp

let a nvänds kardinala nyttar). 

Vi antar, att spelet är av successivbudgivnin g skarnktär (St å hl, 

1967) och att B väljer först. Saknar A hotmöjlighet e r komm e r B 

att få utdelningen 10 (det bäst a tänkbara för honom) och A 9, 

vilket är sämre än det bästa tänkbara för A, (dvs. B väljer b 1 
och A svarar med a 1). Om vi antar möjligheten till hot i sp ol

teoretisk mening, kan A hota med a 2 , om B väljer b 1 (och s ac

tidigt lova a 1 om B'inte väljer b 1). Utfallet blir förd elak

tigare för A men ofördelaktigare för B, om hotet görs trovä r

digt och framgångsrikt jämfört med det utfall, son onli g t ex

emplet kommer till stånd i icke-hot-situa tion e n. 

Exemplet visar också, att~ B trots hotet väljer b 1 , s å blir 

utfallet sämre för denh.otande parten, om hot e t r e alis Gras iin o~ 

det inte realiseras (åtminstone utvärderat me d spelspecifik a 

utvärderingskriterier). Samma är förhållandet för d on hot a de 

parten, dvs. utfallet av det realiserade hotet tillhör inte 

avtalsmängden. 
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De här omtalade nyttomässiga egenskaperna hos de t spe l teo r et i ska 

hotet gör, att det måste göras trovärdigt för a t t fungera son e~t 

effektivt tnktiskt vapen i en förhandling. 

Vi har i detta sammanhang samma.problem, som vi diskut e r a d e i 

samband med icke-betingade uppbindningar. Det förtjänas a tt fram

hålla, att skillnaderna mellan hot och 11 vanliga 11 ob eting n. C',e upp

bindningar inte skall överdrivas. (Enligt Walton och McK e rsie 

ingår som ett inslag i varje uppbindning en mer eller mindre 

uttalad hotdimension, se avsnitt 4.1) 

Möjligheten att göra ett hot trovärdigt är beroende a v en rad 

faktorer. Vad som nedan sägs är bara exempel på såd a n a faktorer . 

Boulding(1963) säger, att sannolikheten för att d e ~ hotade skall 

ändra oLtt beteende i av den hotande önskad riktning (= hotets 

"importo.nce") har två dimensioner: å ena sidan hot e ts "magnitud" 

dvs. de negntiva kons ekvenser, som blir följden för de n hotade, 

~u~et realiseras, och å 2ndra sida n don hotades subjektiva 

sannolikhu~ ~V- ~+t hotet verkligen realiseras. Enligt Boulding 
.. h t t 11 • ar o e s import a nceu likn med prn~uk{~ll ~v den omt a la de sub-

jektiva sannolikheten för att hotet realiseras (kallas p nedan) 

och hotets magnitud (kallas M nedan). Vidare finns enli g t 

Boulding ett samband mellan p och M enligt fig. 18. 

~ _-

ote// 
11 importan~1 

"importance" = 
sannolikheten att den hotad8 
skall ändra sitt bete e nde i 
önskad riktning. 

Fig. 18 Samband mell a n ett hots "importance", trovärd i ghet 

och magnituSl. 
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Av fieure .. n k~n man utläsa .'.ltt enlic;t Boul(1.ine 

medför små hot en relativt stor risk att inte tes på allvar (~ 

låg trovärdighet). Vid ett visst M-värde är p maximalt för att 

sedan avta med stigande M. Mycket stora hot (mätt i M) leder till 

låg trovärdighet och därmed till liten 11 importo.nce 11 , Det finns 

ett värde på hotets magnitud sådant att hotets "importo.nce" för 

detta är störst, dvs. det existerar ett optimalt värde på hotets 

magnitud. 

För Boulding är alltså hotets magnitud en väsentlig faktor för 

hotets trovärdighet (i betydelsen sannolikheten p). 

Som vi kan se i fig. 18 är enligt Boulding hög trovärdi ghet hos 

hotet inte tillräckligt för att det skall vara "eff ektivt" i 

~eningen, att det skall förändra den hotades beteende. För dett~ 

krävs dessutom vissa värden på hotets magnitud~ De tta är av stor 

betydelse på grund ~v: 

a. det ovanståend e av Boulding diskuterade sambandet mellA n cn g 

ni tud och trovärdighet 

b. den hotades perception av hotets magnitud kan avvika fr ä n d on 

hotandes perception av M-värdet. 

Den senare punkten får sin r e levans i vissa osäkerhetssituc tioner. 

Då kan parterna tillämpa vad vi kallat nyttonodifierand e t a ktiker. 

Vad vi i avsnittet om dessa taktiker kallade för manipul e r a nd e 

av konsekvenserna av parternas hotalternativ innefatt~r bl.n. för

sök att påverka varandra om ett hots M-värde. Under donna rubrik 

faller också motpartens försök att finn a s ekundära å tgärder som 

svar på ett av parten real i ser::i. t hot. En typ av sC.d::m!t sekundära 

åtgärder är att hota med ett annat hot, om d e n första hot~ren 

realiserar sitt hot. Denna typ av "mothot" kan vi k a ll3. bGtin gnd e 

hot. På detta sätt knn parternG. skapa - eller åtminston e ge sko n 

av att skapa - kedjor av betingade hot, som om d e realisera s 

leder till ett visst mer eller mindre väldefinier~t utfall. Man 

kan i detta sammanhang ställa upp hypotesen att ju l ä n gre de ss a 

kedjor av vanliga och betingade hot är desto osäkrare blir par

ternas uppfattning om det slutliga utfRllets nytta för sig oc h 

motparten. Häri-genom ökas förutsättningarna för användnnc18 a v 

nyttomodifierande taktik e r. 
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En typ av hot, som fo.ller utanför den spelteoretiska referens

ramen, är de som Stevens ( 1 963) kallar 11 st ro.i gh t forwarrl rco tbl uff s 11 • 

Dessa innebär, o.tt den "hotande" parten anger, 2tt ho.n komner att 

välja ett visst handlingsalternativ (strategi), om motparten inte 

vidtar vissa av den hotande parten önskade åtgärder. S& långt är 

det ingen skillnad mellan denna typ av hot och det spolteorctiska 

hotet. Skillnaden gäller endast de nyttomässiga konsekvonsern~ ~Y 

ett realiserande av hotet. Vid denna typ o.v hot är det helt i en

lighet med den hotande partens preferenser att välja den ~Y hotet 

angivna strategin, även om den hotade inte anpassar sitt strategi

val enligt hotets syfte. 

I den spelteoretiska referensramen betraktas sådant b~teende inte 

som hot, då det enligt spelteorins vanlige. o.ntaganden ·mses "själv

klart", att en part i en viss situation väljer den strategi, som 

ger honom den största utdelningen i nytta (givet vissa beteend e 

regler för att ta hänsyn till spelosäkerheten)~ Mitt skäl B) till 

~tt ta upp denna typ av hot här är följande: 

Medan man i den spclteoretiska referensramen end~st be~ktar olika 

utfalls nyttomässign konsekvenser för parterna, kan man i en "verk

lig" förhandling gö r'J. en klar skillnad mellan ut fall, som .~r 

överenskommelser om en fördelning av förho.ndlingsobjektet och 

övriga ut fä.11, c •• 

En väsentlig typ av utfall blir då det gränsfall av utfallen av 

den senare typen, som är det bästa resp. part kan gGrnntern si g 

utan att göra en överenskommelse med motparten om en fördelnin g 

av förhnndlingsobjektet. De beslut, som leder till utfall 2 v den~R 

"gränstyp" är exempel på vad Stevens kallar 11 straightforwnrd not

bluffs". Karaktären av hot ges dessa åtgärder genom att de kan 

realiseras ensidigt av resp. part. 

8) Detta skäl förutsätter, att läsaren har ltlst avsnitt 5,5 . 
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Ett exempel: 

Parterna K och S förhandlar om ett pris på en bil. K är köpare och 
kan skaffa en lika bra bil hos en annan säljare för 10.00 0 kr. S 
har en annan spekulant, som är beredd att betala 9.000 kr f ö r bi
len. Dessa priser kan här ~nses motsvara parternas säkerh e tsnivå or. 

Varje överenskommelse om ett köp är ett utfall nv typen f ö rdelnin g 
nv förhandlingsobjektet, (även om överenskommelsen ligger utanför 
avtalsmängden). Parterna kan i denna situ2tion hota med att int e 
träffa en överenskommelse om bilaffären. För K gäller att han k2n 
hota med att inte köpa bilen om priset blir 10.000 kr ell e r mer. 
Detta är då ett exempel på vad Stevens kallar hot av typen "strai ght
forward notbluffs". 

Även i dettn fall kan osäkerhetsfaktorer spela in: Intre s s~nta fall 

är när parten K inte känner sin egen säkerhetsnivå men väl S: s 

säkerhetsnivå och S känner K: s men inte sin egen säkerhctsnivå. 

Speciellt intressant blir situationen vid den typ av os ä kerhet som 

jag senare skall kalla frnmtidsosäkerhet, eftersom en part i dessa 

fall kan öka sin kunskap om situationen genom att faktiskt välja 

den strategi som är hans hot av typen "straightforward notbluff". 

Detta val kan bl.a. medföra, att han får information, om huruvi da 

han tidigare har under- eller överskattRt sin säkerhJtsnivå. 

4.4 Löften. 

Enligt Schelling (1963) representerar löften en typ av taktik. Ett 

löfte kan beskrivas som en uppbindning till motparten i en för

handling. Enligt Schelling gäller vidare: "The promise ••• is r e 

quired whenever tha final action of one or of each is outsido th9 

other's control. It is r e quired whenever an agreement lenv c s ~ny 

incentive to cheat 11 • 

De karaktäristiska dragen av löften framgår av fig. 19. 

Part A: s 
nytta 

X nm 

X nIVI 

x Nm 

xNM 

Fig. 19. Illustration av löftestaktiken. 

P a rt B: s nytt ~1 



- 44 -

I fig. 19 ser vi ett koordinatsystem med axlarnQ symboliscrandG 

parternas kardinala nyttn för de potentiella utfallen~ som är nm, 

nM, Nm och NM. Dessa utfall är resultatet nv parternas vo.l av hand

lingsalternativ. Part A kan välja mellan N och n och pnrt B kan 

välja mellan M och m. 

I fig. 19 är parternas "minimax" nM. Ingen av parterna ko.n hot.:1 

den andre med något värre än nM. Båda parter kan emellertid tjäna 

på att välja N resp. m, som leder till Nm, vilket är bättre än 

nM för båda. Detta kräver dock o.tt parterna kan ge v::iro.ndrrc bind

ande löften om ntt faktiskt välja just dessa ho.ndlingso.ltern~tiv. 

Löftestaktiken rymmer sålunda somma problem om trovärdighet, som 

vi diskuterat tidigare om andre typer av uppbindningar. 

4.5 Stevens' to.ktiktypologi. 

Stevens (1963) är den förfo.ttnre, som vid sidan o.v Wo.lton & Mc

Kersie mest utpräglat använder sig av ett to.ktikbe~repp i sin ana

lys av förhandlingssituatio~er. Han urskiljer följande typer av 

taktiker, som kan användas av A i en förhandling med B~ 

1. "Represent his own preferences - the satisfactions A .<"tssociatcs 

with various outcomes of the negotintion". 

2. 11.Attempt to discover B: s preferences". 

3. "Attempt to nlter B: s preferences." 

4. "Attempt to nlter or establish B:s expectations about B:s 

negotintion and extranegotintion environment". 

5. "Attempt to alter or establish B:s expectations o.bout A:s 

intended course of action". I detta inräknar Stevens A:s försök 

att påverka B:s uppfattning om A:s preferenser, eftersou onlift 

Stevens B:s förväntningar om A:s beteende delvis är en funktior. 

av A:s preferenser. 

6. "Atter:J.pt to nltor or estQblish the preferenccs o.nd coursca of 

action of 1 third pnrties' whore these mo.y nffect the outcomu". 

Det torde vara uppenbart ntt Stevens' olikn to.ktikbegropp hnr 

stora likheter med de tidigare diskuterade taktikerna. Stevens 

delar in de av honom anförda typerna i tvä oliko. kategorier, vilkn 

bygger på hnns utgångspunkt att beskriva en förhandlande part som 

en individ i en konfliktval ssi tuation 1 ikncmde de mo ti vo. tionskon-
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flikter, som beskrivs i exempelvis Maier (1955), Rubenowitz (1967) 

och Boulding (1963). 

Då denna startpunkt inte sammanfaller mad min egen, kan ja ~ inte 

se något skäl till 3tt utveckla hans tankegångar närmare i detta 

avseende. Istället skall jag i ett senare avsnitt presentera en 

egen taktiktypologi, som bl.a. b~gger på utgångspunkten, att par

terna agerar i olika typer av osäkerhetssituationer. 

Kapitel 5, EN BESKRIVNINGSMODELL FÖR FÖR&\NDLINGAR. 

5.1 Modellens allmänna drag. 

Jag skall nu övergå från att redogöra för en del tillgängliga be

grepp och föreställningar om förhandlingar till att försöka unp

ställa en konsistent modell, som är det synsätt ja g själv vill an

vända vid beskrivning av förhandlingnr. Denna modell är, som det 

skall visa sig, delvis uppbyggd av de tratitionella föreställ

ningarna i detta sammanhang, men därutöver har jag infört synstitt, 

som man V3nligen inte finner i den förhandlingsbeskrivando litte

raturen. Orsaken till att jag inte valt att utföra min beskrivning 

på basis av en mer renodlat spelteoretisk modell är, att jag fann 

sådana ansatser otillfredsställande under den förbered~nd e unddr

sökningen. Detta berodde på att förhandlingarna snar a r e prtlglaJes 

av preferensosäkerhet än av spelosäkerhot. (Dessa t e rn e r definie

ras senare i texten). Då spelteorin vanligen i första hand sätter 

spelosäkerheten i centrum, vnr det nödvändigt att tillfog~ komp

letterande föreställningar för att kunna beskriva det agerande 

parterna utöver för att reducera sin preferensosäkerhet. 

Som jng flera gånger påpekat är syftet ned modellen att den skall 

vnra ett hjälpmedel för beskrivning av parternas beteende, dvs. 

det skeende som utvecklas i förhandlingen. Målet är ntt man med 

denna modell skall kunna erhålla entydiga och ändan&lsenliga be

skrivningar av förhandlingars förlopp. Jag skall senar e tost2 i 

vilken utsträckning som modellen uppnår dettn syfte. 
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De situationer som min modell är avsedd att beskriva är förhand

lingar mellan två porter, för vilka gäller att de inbördes makt

relationerna är relativt väldefinierade och upplevs sä av partern~. 

Jag vill i första hand uppmärksamma pnrternas inter2ktion r;1ed v J.ro_n~

ra. Det skeende som Wnlton & McKersie betecknar som ''intraorg3nizn

tional bo.rgaining 11 tillhör alltså inte det som i första hand är 

intressant för mig. Då emellertid en del av intrapartsbeteendet är 

relevant vid analys av interpartsbeteendet kGn man cnlif,t min upp

fattning inte helt bortse från det förrn slaget av beteende. 

Modellen är vidare påverkad av den systemsyn, som blir ellt v2n

ligare inom beteendevetenskP.perna, (exempelvis Katz & Ko.hn, 1966). 

Uttryckt i systemteoretisk terminologi kan jag säga, att jag väljer 

en förstoringsnivå (Rhenman 1964) vid min analys, sådan att jag be

traktar de förhandlande individerna, grupperna eller organisationer

na som systemets komponenter. 

Modellen har sammanfattats i diagramform i fi[ 20. Denna fi~ur är 

delvis tänkt som en innehållsförteckning för återstoden ~v dett~ 

kapitel. I anslutning till figuren skall jag nedan sanmanfatta grund

dragen i modellen. I anslutning till varje begrepp anger jag det 

avsnitt där detta diskuteras utförligare. 

I förhandlingssituationen-som schematiskt a vgränsas genom en linje 

i figuren - återfinner vi två parter, A och B. Dessas intrGorganisa

toriska relationer har vi tidigare helt allmänt berört (avsnitt 2.7) 

och vi har också konst~terat att dessa inte är av primärt intresse 

för modellen. Parterna befinner sig i en komplicerad relation, som 

rymmer dels en samnrbetsaspekt och dels en konflikt-( eller förJol

nings-) aspekt. Parternas relationer till varandra utveckl2s närmre 

i avsnitt 5.2. Utgångspunkten för modellen är att den skall vnra 

ett underlag fHr att beskriva parternas beteende. Vad jng skull läg

ga in i detta begrepp kommer att diskuteras i avsnitt 5,9, Redan nu 

kan jag emellertid säga,att utgångspunkten för definitionen o.v "be

teende" skall vara beroende av de variabler som jag listat i "parts

boxen". Det är dessa variabler som jag valt för ntt beskrivn osen

skaper hos parterna och beteendet anses alltså i modellen vara en 

funktion av dessa egenskaper. Dessa egenskaper ~r partens utvärde

ringskri terier (behandlas utförligare i avsnitt 5.6), ho.ns 11 moclel-
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ler" med vilka han strukturerar sin omvärld (behandlas i a vsnitt 

5.7) samt det sätt på vilket han upplever sin ro.11 som förhnndlare. 

Rollbegreppet behandlas i avsnitt 5,4, 

Parternas rollupplevelse är påverkad av de r6llförvän tnin g ar som de 

själva och motparten har på parten. Vidare har ·pnrternr::. vissn för

väntningar om hur motparten kommer ntt bete sig i förhandlin ge n. 

Po.rtern8s beteende består delvis i försök till påverkan - av varandro.. 

Denna påverkan kan bl.a. innebära försök till att förändra mo ·t 

partens förväntning om partens beteende eller egenskaper. Denn2 pä

verkQn kallas i modellen för taktiskt beteende och kommer 3tt sth 

i centrum för den fortsatta diskussionen. 

Pnrterno.s beteende resulterar i någon form av utfall av förhGnd

lingen (avsnitt 5.5). 

Slutligen tillkommer i fig. 20 en väsentlig faktorJ nämligen Jo 

faktiska. förhållanden, som existerar i fö rhandlingssi tuntioncn. 7r.ri 

som menas med detta kommer bl.a. att diskuteras i r::.vsnitt 5,7. 

5.2 Ofl parternas relationer. 

Som vi erinrar oss från avsnittet om spelteori (och i viss Bån det 

om konfliktteori) kan spelare i s.k. nvtalbarn spel genom a tt sam

ordna sina strategival uppnå en större utdelning - högre 11 pay-off" 

än vad de skulle kunna erhålla, om de inte samarbetade. Dossutom 

ho.r dessa spel - liksom alla andra spel utom de som Schelling kallar 

"coordination games" - en konfliktnspekt, dvs. de rymmer ä ven fr å 

gan, om vilket av de tillgängliga potentiella utf8llen, som skall 

bli förhandlingens utfall. Denna distinktion går i geno m hel3 lit-

tern turen: be grepp spar som "di stri bu ti ve bG.rgo.ining 11 - 11 inte gra ti vo 

bargaining", 11 trnc1ing set" - "confli ct set 11 och "Gffekti vitet spro

bl eme t 11 - "fördelningsproblemet" är o.llet avseddi.I att bcskrj_vn d en 

11 mixed motive 11 -knraktär, som är Schellings bidr3g till terminologin 

för att beskriva innehållet i parternas relationer. Med utgånc,s

punkt från mitt synsätt skall jag därför säga att parterna stär i 

en grundläggande beroenderelation till vo.ro.ndra, som. k3.n delns up·p 

i dels en samarbetsrelation och dels en konfliktrelation. S~Tiarb e ts

rclntionen är avsedd att spegl~ effektivitetsproblemct och konflikt

relationen fördelningsproblcmet. (Auberts( 1965) begrepp "in-:;ress e 

konflikt" ligger nära det till stom.d som b eskri vj_ t s ovan) . 



5.3 Det spelteoretiska strategibegreppet i relation till 

begreppet taktik. 

Som jag redan sngt är modellen avsedd att beskriva. det beteende 

parterna utövar i förhandlingen. Detta syfte påverkar givetvis 
av 

valet~egrepp i modellen. Det har konkret inneburit, ~ tt jag inte 

finner det lämpligt att använda det spelteoretiska strategibegrep

pet. Skälen till detta är följande: 

Strategibegreppet har kommit till som ett hjälpmedel vid transforma

tion av ett spel från dess ursprungliga extensiva form till normal

form (se avsnitt 2.2). Represent~tioncn av ett spel i dess norm a l

form har uppenbara fördelar, då det gäller att strukturera ett spo ls 

karaktär vad gäller de nyttomässiga konsekvenserna för parterna vid 

olika utfnll. Den är dock inte lämpad som underl ag , då nan vill stu-

dera det tidsmässiga sammanhanget mellan parternas åtgnrdcr ( .. ,L e· " 'l '1. .... ..L ·-- ~ . 

"val" i ett visst 11 dragrr för att använda d.8n speltooretisko. termir, o

login, Rapoport 1967). För ett sådant studium lämpar sig den 2~ten - · 

siva representationen klart bättre. Mitt synsätt påninner söledcc 

mer om denna senare r e presentation. Dettn hnr lett till 2 tt jnc v ilJ 

studern parternas beteende med utgångspunkt från ett to.ktiki:iegrepp. 

I inledningen till redogörelsen för litteraturens beskrivning av 

taktiker, definierade jag "to.ktik" som smntliga de å tgärd e r en part 

vidtar i sitt beteende gentemot motparten för att styro. förhand

lingens utfall i för parton önskvärd riktning. Detta innebär inte, 

att man inte skulle kunna transformera parternns agcrand~ sa som 

det beskrivs i taktikterner till en beskrivning i spelteorins nor

malform (T C Schelling har illustrerat hur en sådnn transformntion 

kan gå till), men en beskrivning av det senare slnget är inte i:indn

målsenlig enligt mitt syfte. 11 Strategirr skulle dö. ungafi:ir mot

svaras av vad Stevens (1963) kallar "tactic mix'' dvs. en blandning 

av vissa taktiska åtgärder, och kunna tolkas som dels en DeLceuQ~

regel som parten använder före och und e r förh~ndlingen och d e ls som 

ett analytiskt begrepp för en observntör för att ex post s2mmanfnttn 

en parts beteende i en förhandling vad avser hans val av taktisk3 

åtgärder. 

För att inte ta risken till missförstånd och skapa associationer 

till normalformsrepresentationen kommer jag ntt använda termen ~ak

tikblandning för att beskriva den kombination nv taktiker som par

ten i den speciella förhandlingen har tillämpat. 
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"Taktikblandning" är sålunda den term, som ö.r avsedd att beio;kriv-:i. 

pnrtens val, medan "tnktik 11 skall stå för de vnlbar0, altcrno.tiver,. 

Innebörden av dessa valbara taktiker har behandlats i litteretur

översikten, I samband med att jag föreslår en typologi för t~ktiker 

kommer detta innehåll att ytterligare preciseras. Senare ko~mer jag 

även att komplettera med andra taktiska åtgtlrder,som inte tohandlnts 

särskilt utförligt i litter~turen, men som är nv 5rundläggande be~ 

tydelse enligt mitt synsätt beträffande det nära snmbandot mellan 

val av tnktik och pa,rternas kunskap om förhaEdlingssi tuo.tionen i 

dess helhet. 

s.4 Begreppet roll. 

Jag har nu fastslagit mitt synsätts relation till spelteorin och 

angett på vilken förstoringsnivå jag vill föra min an~lys. Jag skall 

nu fortsätta att kommenters de olika begrepp, som finns sammnnfnt

to.de i fig, 20. 

Som framgår av denna figur är mitt synsätt delvis påverk3t av ett 

socialpsykologiskt sätt att beskriva beteende. Jag har funnit detta 

ändamålsenligt eftersom det socialpsykologiska rollbegreppet tir en 

god utgångspunkt för o.tt studera vissa kcraktäristikE i portorno.e 

beteende. 

Jng vill alltså beskriva parternas beteende, s& att dot till star3 

delar kan härledas till i "förhnndlingssystemet" existerande nornsr 9 

varav en del kanske skulle kunna knro.kt äri s eras som "spel ro r;l ei~ 11 • 

I enlighet med exempelvis Israel (1963) vill jag dofiniorn roller

na med utgångspunkt från de förväntningar, som ställs på pGrten. 

En sådan tolkning medför den fördelen att 11 normstridigt 11 betoenrJ.o 

kan beskrivas som ctvvikelsor i 11 sänd" och 11 motto.gen 11 roll. (s0 Xrtt~ 

& Kahn, 1966). Beteendet kan vidare analyseras i rollkonfliktbo

grepp, så att ett visst beteende kan beskrivas som en konsekvens 

av oförenliga förväntningar på parten, Med den givna förstorings

nivån kan sådana förväntningar inte bara komma frän rnotpnrtcn utnn 

också från systemets omgivning och mod en förändring nv förstorings

ni vån kan vi även studera förväntningarna från ds olika 11 subkompo

nen t ernn" inom en p::-irt, exomp el vis förväntningar från o.rb e t s s tyrk'.Hl 

på den ogno. ombudsmnnncn i en löneförhandling. 
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Förutom de externa förväntningarna ä~ p~rtens rollupplevelse be

tingad av hans egna förväutningar på sitt beteende. I figur 20 har 

jag åskådliggjort de olikn förväntningarna med pilar. 

Endast ett fätal författare har närmare beskrivit vad för sl~g av 

normer, som kan förekomma i förhandlingar. Rhenman (1964) anger 

emellertid i detta sammanhGn,.g: "Ett intressant förhåll::mde är at--c 

det finns samhälleliga normer inte barn för hur en förhandling skall 

gä till och för vilka sanktioner ellor belöningar son är legitimQi 

utan även för vad som är korrekta förhandlingsbud. Begreppen st~+~s 

quo, prejudikat och komprbmiss är nära förknippade med tre säd~nn 

normer". Rhenman fortsätt~~ med att närmare 8.nge innehållet ~ a e s--
' 

sa tre normer som han defi:nierar enligt följande: 

"Status quo-normen inne bä~, att om parterna tidigare so.::::iverkat 9 sJ~'-' . ..:..~ 

villkoren för fortsatt sa~verkan åtminstone i huvudsak o.nslutr til! 

dem som tidigare gällt. 

Prejudikatsnormen innebär, att on mnn någonstans ko.n leta upp, ~tt 

en likartad förhandlingsFituation lösts på ett bestämt sätt, h~r en 

part starkt stöd för kravet att i den nya situationen samma villkJr 

skall tillämpas. 

Kompromissnormen innebär ett allmänt krav på att man skall försöka 

finna en kompromiss, när motstridiga bud föreligger". 

5,5 Om olika typer av utfall. 

I litteraturen brukar man ofta endast skiljn på olik~ potentiell3 

utfall med avseende på deras nytta för pArternG. Detta sker d& genom 

att utfallen beskrivs såsom värden på de variabler, som är ovseddn 

att beskriva parternas preferenser. Eftersom denn~ modell har en 

klart empirisk förankring vill jag även beskriva de potentiella ut

fallen med avseende på deras tillhörighet till ett antal olikB del

mängder av den totala utfallsmängden. Den förberedande undersökningen 

visade ntinligen, att en sådan ytterligare indelning ~r praktisk. 

Jag kommer cickså att härigenom fä ett enkelt medel att entydict 2n-

ge utfall även i si tua tio ner med preferensosäkerhet. 

tages gälla: 

F ö 1 j o. wfo crn -

Parterna har ett antal handlingsalternativ. Deras vnl sker i 8n viss 

situation enligt vissa regler. Dessa faktorer leder till, ~tt par-
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ternas agerande i förening med "naturens tillstånd" generar ett nv

gränsat antal möjliga utfall av förhandlingen. Dessa utfall är för

handlingens potentiella utfall. 

Vidare gäller att förhandlingen har kommit till för att parterna 

skall enas om fördelandet av en eller vissa av parterna med samma 

tecken värderade begränsade resurser, här kallade förhandlings

ob jekt eller forkortat FHO. En del av do potentiella utfallen är 

alltså sådana som innebär överenskommelser mellan parterna om en 

viss given fördelning av förhandlingsobjektet. 

Men förhandlingen kan självf~ll@t även resultera i att parterna 

inte överenskommer om ett alternativ, varför vi kan särskilj 2, en 

delmängd utfall som~ är överenskomna fördelnin gar av FHO. En '.lel 

av dessa senare utfall har den speciella egenskapen, att de är ko n 

sekvensen av en ensidig åtgärd nv en av de förhandlande parterna, 

dvs. de förutsätter inte någon gemensam överenskommelse mello.n p.c; r

terna. Exempel på sådana utfall kan vara konsekv ensen av att e n 

part lämnar förhandlingen eller att han på annat sätt vä gr8 r att 

komma överens. Andra exempel på utfall nv den här kategorin är de 

vi skulle kunna kalla för hot, dvs. sådana negativa utfall (som 

utvärderat av motp3rten enligt partens uppfattning) som parten en

sidigt ko.n åstadkomma och påstår sig kunna 8.st'J.dkommo. och hotar 

med att tillgripa för att styra valet till ett visst utfall bland 

FHO-fördelningarnn (eller en viss delmtingd ev dessa). 

De här beskrivna egenskaperna hos do olika typerna av utfall i:ir av 

kvalitativ natur. Möjligheterna att beskriva utfallen i kvantitq

tiva termer är olika för de olika typernn och variero.r också med 

typen av FHO. Vissa förhandlingsobjekt har den egenskapen att varje 

fördelning låter sig beskrivas som ett vtirde på en viss en ty ~ ig 

skaln som är avsedd att utgöra underlag för lägesbesttlmning~r i 

den explicita förhandlingsdimension (EFD), som är den begreppsmäs

siga representationen av det materiella eller imnterielln förband-

li"'.c:""h_j,-,1-+~+ T".c 1.,"~ 4",,..,~.;+ r'lr>t. n:rnktiskt att helt nllmi:int k:J.lln 

sådana skalor för EFD-skalor. Följaktligen k a n de u tfnll s0n ir för -

delningar av FHO beskrivas som ett värde på varje EFD-sknla i för

hr.rnc1lingen. 

Ibland kan det vara rimligt att anta att pnrterna kan göra menings

fulla jämförelser mellan utfall av FHO-förd e lningstyp och andr~ ut-
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fall. I dessa fall kan man anta att en del av dessa andra typer Gv 

utfall kan inplaceras på EFD-skalan på de värd8n som motsvar~r de 

utfall bland fördelningarna som är likvärdiga med de aktuella ut

fallen. 

Vad som sagts i detta avsnitt sammanfattas i fig. 21. I denna kan 

vi ur den totala utfallsmängden T särskilja do utfall, som är 

överenskommelser om FHO-fördelningar (i fig. den skuggade delen 

av cirkel I). De är en del av don totala mängden FHO-fördelninga r 

(en del sådana utfall kan tänkas tillkomma genom ensidiga åtgärder 

av en part oberoende av den andra och uppfyller inte kritoriot på 

överenskommelse). Vi ser vidare, att de utfall, som parterna en

sidigt ken åstadkomma (mängderna II resp. III) k3n vara 3ntincen 

av FHO-fördelningskaraktär eller ej och 3tt de knn vara partsspeci

fika i den meningen Btt endast en part kan åstadkomma dem mon b e 

höver det inte. 

Vidare gäller att samtliga FHO-fördclningsutfall(onvsott om de är 

överenskommelser eller oj) givetvis är direkt inplncerbara på EFD

skalan som entydiga skalvärden. Utfallen i övrigt kan in~lnceras 

på EFD-skalnn endast vid en av parten utförd jämförels e ned utf~l

len av FHO-fördelningskaraktär vad gäller relativ nytta. 

T 

0 

\ 
Samtliga utfall i I 
direkt pl~cerbnrn på 
EFD-skalnn 

Övrig~ utfall ondast 
indirekt placorbnrn 
EFD-sk~lnn 

pa 

! 
mok~nism för utfalls
j ämförelse 

./ 
~ 

Fig . 21 Olikn typer nv utfa ll nv en förh~na ling . 
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5.6 Om utvärderingskriterier. 

Part e rnas beteende kan enligt mitt synsätt förutom ned r o ll begrop

pet beskrivas på basis o.v de övriga för eställning ar, son är lis

to.de i 11 pnrtsboxen 11 i fig. 20. Ett o.v des s a begr e p p ~ir "utvä rde

rirrgsk"rt"t"er1er14. Med detta menar j:1g preciserad e r egler f ö r b e dön

ning och utvärdering av på visst sätt d e finiernd e utfnll samt av 
11 effektivitet 11 o.v o.l t ern o. ti vo. tnktikbl o.n dningar. De s s.':I kri t e r i r;r 

anses i modellen vo.rn genererade av po.rt crn o. s värd e rin g ~r, vilket 

betecknar vad Katz och Kahn ( 1966) be.skriver son "mo ro g e n e ro.liz ed 

ideological justifications and aspirations". Att j Qg valt o. tt för et 

analysen med hjälp nv utvärderingskrit e rieb e greppet iställ e t för 

värderingsbegreppet beror på att d e t förrn genen sin min d r e ~b 

stro.kta karaktär kan antas vara enklare identifierb~irt vid Qpplikn

tion på empiriskt materi a l. 

Enligt modellen är det me d hjälp o. v utvärd e ringskritcrier s on pnr

ternn tilldelar de tillgänglig3 ~1otentioll n utf::illen c1ero.s "pny 

off''• Applicerandet o.v dessa krit e rier p ä utfall e n förutstlt to r a llt

så, att parten h':lr medel för ntt defini o rn varje enskilt p otenti e llt 

utfall som en mängd värden på e~ nängd vnriabler. 

Begreppet utvärderingskriterier påninner givetvis nyck e t on b e grep

pet "mål", men e ftersom det senar e är av mångdi:EJ. ensionell k".rC1kUir 

och därigenom ganska otympligt för beskrivning nv pnrtsb e t oen~~·e 

föredrar jag att tala om frän grundläggande värd e ringnr hä rl e~J~ 

utvärderingskritericr. Det tord e dessuton vC1rn enkl n re att k onkr e 

tisera, hur dessa kriterier ser ut i en viss given förhandlings-

si tuation än att försöka beskriva p:::i.rternas 11 nål 11 i doro.s n rbot e . 

En sådan konkretisering av innehållet i utvärderin g skrit ori c r skul

le antagligen ge vid hand e n, att dessa är av nyckct situationsspa

cifik karaktär. Jag skall därför inte här a nge, vad jag tror, ~t t 

de kan innehålla utan istället försöka skissern, vilka kl n s se r ~v 

utvärderingskriterior, som man lämpligen k a n arbet a ned vid för

handlingsbeskrivning i allnänhet. 
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5.6.2 Olika typer av utvärderingskriterier. 
-------~---------------

Min utgångspunkt är att vid bedömning av on fnktisk förhnndling 

parterna utvärderar de potentiella utfallen i flera dimensioner 

med olika kriterier för de olika dimensionerna. 

Jag har sagt, att varje förhandling a~ser ett eller flarn förhand

lingsobjekt. Förhandlingen rör alltså "fördelningen" av detta (des

sa) objekt. En typ av kriterier Hr avsedda att vnra principer för 

bedömning nv de potentiella utfallen mod avseende på konsGkvenscr

na för parten just vad avser den andel av förhandlincsobjektet som 

vid detta utfall skulle tillfalla parten. 

Exempel: I en löneförhahdling, där lönen per viss enhet är det end~, 

parterna f~rhandlar om, kan man stiga, att förh3ndlingon endast h~r 

ett förhandlingsobjekt, nämligen lönesumman por aktuell enhet. Det 

ovan omtalade slaget av utvärderingskriterier är i detta fall exem

pelvis sådann som generar underlag för beslut ou, huruvida ett 

visst lönebelopp är acceptabelt eller ej. 

Denna typ av kriterier skall jag i fortsättningen benämnu förhand

lingsob jektsorionterade utvärderingskriterier eller avkortat FHO

kriterier. 

En beskrivning av partsboteendo i en faktisk förhendling b ase rad på 

ett antagande om, att parternas utvärdering av de potentiella ut

fallen endast sker mod hjälp nv FHO-kriterior skulle nnto. c ligen 

leda till svårigheter för beskrivaren att strukturera sitt material 

(min egen erfarenhet säger åtminstone detta). För att underlätta 

ano.lysen sko.11 jag därför i min modell ta med ävun arnlro. hjiilprnod e l 

- andra begrepp - som är baserade på ytterligare antaganden om p~r

ternas beteende, 

Ett sådant antagande är, att parterna inta ~ndast kortsiktigt ut

värderar "nyttan" av "sin andel" av förhandlingsobj2ktot vid o"ct 

visst givet utfall, utan att även cndra sekundära dimensioner kom

mer in i bilden vid parternas utvärderande. Dessa sekundära dimen

sioner rymmer faktorer som totaliteten av parternas attityder till 

varandra som individer och rollinnehavare, De berör alltså frdgor 

såsom parternas förtroende för varandra och kan fr amför allt antas 

varn orienterade mot sådana relationer mellan parterna, sora är sp e -
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ciellt viktiga vid senare infallande förhandlingar av samma slag 

som den akt~ella eller i övrigt med samme motpart. Eftersom dess 2 

krite~ier speglar pnrternns värdering av deras öms e sidiga relc

tioner och attityder till varandra, vill jag knlla denn8 typ av 

kriterier för partsrelntionsorienterndo utvärderin g skrit e ri c r ell e r 

avkortat för PR-kriterier. 

Ett annat sätt att strukturera parternas olika utvä rderin gskrite

rier vore med utgångspunkt från den tidsasp8kt de a vser dvs. med 

nvsecnde på utfallens kort- eller långsikti ga kons ekvens e r. 

En sådan distinktion ~vseende tid kan säkert ibland vara ä nd nflåls

enlig men ofta torde det vara så att PR-kriterierna sammanfnller 

med de långsiktiga och FHO-kriterierna med J o kortsikti ge krita~ · 

rierna, 

FHO- och PR-kriteriern a har jag definierat sd att d e ras obj ek t lir 

de potentiell a utfallens olika dimonsion or inklud e rande d e rns be 

tydelse för parternas relationer i vid mening. 

Jag mennr att förhandlingsbeteend e t med f ö rdel kan a naly se r a s me d 

utgångspunkt även från en ytterligare typ av utvärderingskritericr, 

nämligen sådana vilkas objekt är de medel parterna anv~nd e r för 

att styra valet i önskad riktning , alltså d e ras taktikbl a nd n inG· 

Denna typ av kriterier tir givetvis ntira relaterad e till v ir t roll

begrepp. Rollen, som vi definierad e som r e sultat e t av rollinne

havarens och andras förväntningar på rollinneh~var e n, nn gcr v ·1d 

som är acceptabelt beteende, Detta resulte rar i att viss a taktik

blandningar accepteras och andra förbjuds i en viss situc ti on . 

Givet en viss rolldefinition kan vi då särskilja två olikQ klass e r 

av utvtlrderingskriteri e r avseende pnrtens val av taktik (= tnktik 

blandningsbeslut) i situationen. Dessn olika utvärderin g s k rit8ri or 

för de alternativa tnktikblandningarnns effektivit e t sk nll j nG 

särskilja genom deras relation till FHO- r e sp. PR-k rit ori or nn en 

ligt följande: 

1. TE-FHO-kriterier (TE står för taktikblandnings e ffektivit ot) 

är de utvärderingskriterier för p a rtens va l av t aktikbl a n dning , 

som utvärderar en övervä gd tnktikblnndning s eff ektivitet s &som 
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det värde FHO-kriterierna tilldelar det utfnll, som den övervägdn 

taktikblandningen förväntas generera. Det är uppenb2rt, att s&dnnn 

kriterier förutsätter, att den värderande parten har tillgång till 

någon form av prognosmodell för bl.a. motpartsbeteende och stt des

sa modeller leder till en beskrivning av hur pnrten kommer a tt a

gera om parten tillämpar den övervägda taktikblandningen. Jng skall 

behandla sådana modeller sen1re. 

2. TE-PR-kriterier är de utvärderingskriterier för p 2rtens vnl av 

taktikblandning, som utvärderar en övervägd taktikblandnings ef

fektivitet såsora det värde PR-kriterierna tilldelar d e t utfall, som 

den övervägda taktikblandningen förväntas generera. Även i detta 

fall förutsätts en form av prognosmodell för parten. 

Innehållet i de olika typerna av utvärd e ringskrit e rior v a rierar 

givetvis från part till pnrt och från tillfälle till tillftillo för 

en given part. En generell och väsentlig varinbel vid studiet av 

kriterierna torde dock deras specificit e t vnrn, dvs. ned vilken 

precision de fastställer ett övervägt utfalls "nytta". 

Jag skilde på utvärderingskriterier, som var orient e r a d e not utfall 

och sådana son var orienterade mot taktikbl2ndning~r. Den förrn ty

pen av kriterier skulle, när ett aktuellt potenti e llt utfall d8fi

nierats på visst sätt, generern d e tta utfalls "p o. y-off". Jo. g sknll 

i detta sammanhang låna de föreställningar, som finn s hos bl. 3 , 

Siegel (1957) och Boulding (1963). Jag a ntar, 2 tt d e t finns en 

gräns för porten sådan, ntt m~n kan dela in de till gän gli g n poten

tiella utfallen i dels on tillfredsställande och dels e n otill

fredsställande delnängd. Parternas beteende i förhnndlin~ en blir 

med detta synsätt i första hand inrikt~t p ä ntt finn ~ un de rlag för 

överenskommelse av ett för båda tillfr ed sställand e utfall. Vad j~ g 

här antar innebär inte, att parterna inte skull e kunna r n n g ordn a 

de olika utfallen inom resp. delmängd e nligt ovan utan b a r n n tt 

ett utfalls viktigaste egenskap är dess tillhörighet till partens 

och/eller motpartens "acceptnnsmäng::'. 11 • 

Som jag konstaterade i avsnittet om olika typer a v utfall k ~ n po

tentiella överenskomme lser i regel ant, e s son värden p å förhand-
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lingens EFD-skalor. En viktig funktion hos utvärderingskriteriorna 

blir därför ntt ange den punkt på dessa skalor, som nnrkernr grän

sen för parten mellan vad som är tillfredsställande och otillfreds

ställande fördelningar av de resp. förhandlingsobjekten. JnG skall 

kalla dessa gränser för acceptansgränser och dessa an g es alltså i 

lnna modell som värden på EFD-sknlornn. 

5.7 Antaganden om parternas sätt att nnnlysera förh~ndlings

situntionen. 

Med termen "modeller" i 11 partsboxen 11 i fig. 20 avser jag n.tt tiicko. 

bl.a. de metoder, som jag antar, att en pnrt använder för att de

finiera ett potentiellt utfall som en mängd värden pd e n mängd 

variabler. Tankeeångei1 bakom medtagandet av "modell" i förh~nc1-

lingsmodellen är föijande: 

En betydelsefull faktor, som avgör, om en förhandlin g k~n genom

för~s enkelt eller kommer att medföra svdrigheter, är ofta att 

parterna "tänker olika" eller drar olika slutsntser från ett och 

samma material. Jag tror, att man lämpligen kan analys e ra såd a na 

skillnader i parternas beteende genom ntt studera d o ro.s oliko.. 11 Tio

deller av verkligheten''· I detta sammanhong tror jag, n tt det kun 

vara ändamålsenligt att klassificera de modeller, som p a rterna kan 

tänkas använda - mer eller mindre medvetet - i ett ant~l kategorier. 

Jag har valt att göra denna klassificering sä att don ni:ir3 anpassas 

till de typer av osäkerhet, som senare skall defini e r a s och som 

också ligger till grund för den senare taktiktypologin. För en för

handlingspart kan det enligt min mening vara meningsfullt att stu

dera följande typer av modeller: 

1 . Partens modeller för strukturering och beskrivning av "verklig

heten". (S-nodeller) som i:ir modeller, som innehåller kriterier för 

vilken typ av data, som sknll inkluder'1s i beskrivningen av "verk

ligheten''· De anger tiv 0n med vilken begreppsuppsättning som dessa 

d '1 t .':'l skall struktureras. Den fi:irdi go. be skri vninr-;en ri. v "verklig

het en 11 består .'.1.lltså '1V c:tt urval vnri'1blor och vi:irc1en 1Jå dcss2. 

variabler. I en och samma förhandling kan alltså part e rnas bilder 

av situationen vid t
0 

(=be skri vningsti dpunkt en) eller t < t
0 

v~1r~'

olika inte bara på grund av att de har olika mlitvi:irden på pä visst 

sätt utvalda variabler utan även pd grund av ntt själva urvnlet 

variabler att beskriva situationen är olika. På detta SQtt kan det 
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uppstå lägen, där parternns bilder Rv "verkligheten" inte är di

rekt jämförbara med varandra och där man alltså inte kan säga, 8tt 

en part har 11 fel 11 och den andra "rätt 11 • Den senare typ en 8.V ·+ SlcU 3 -

tioner kan endast uppstå, då man har ett överensko11met sätt att 

strukturera "vorkligheten"i form CJ.V vissa vo.ri::1blcr och överens

komna mätmetoder för att fastställa det "riktiga 11 vario.belviirdet 

vid den aktuella tidpunkten. 

"Struktureringsmodellernn" skulle alltså kunn'.1 beskriv::1s som de 

ramar, som är grunden för parternas "definition of situettion" 

( 11 si tuationsbild") för att låna ett begrepp från Mnrch & Si11on 

(1958). Om de kompletteras med en modell för mätning är d e till

räckligo. för att generera en beskrivning av "verkli gheten" vid 

tidpunkter t .=t
0

• 

Mot bakgrund av att denn~ studie har till syfte ~tt skapa en mo

dell, som skall vara ett hjälpmedel för beskrivning nv förhand

lingsbeteende, finner j~g det lämpligt att gör2 en tudelning QV 

den situationsbeskrivning, som p'lrtens "struktureringsmodcller" 
~ 

genererar. Vi kan då tala om struktureringsmotl e ller av typ I och 

II, där S-modellernn av typ I är partens hjälpoedel ~tt beskriva 

vad som kan kalln.s "fecktiska förhållanden". I dettn begrepp inne

fattarjag inte de egenskaper, som parten tillordnnr motparten, dvs. 

pArtens beskrivning nv motpartens preferenser, nspirntioner och 

avsikter i förhandlingssitu~tionen, men i övrigt nlla data om 

"verkligheten" som parten väljer ut för sin situntionsbild. 

Vad jag skall kalla för partens S-modeller av typ II blir följ~kt

ligen de struktureringsmodeller som en part använder fö r att skap3 

en bild av motparten för alla tidpunkter t ~t0 • 

Skälet till att jag på dettG sätt tudelat partens situationsbild 

är,o.tt de olika 11 delbilderna 11 har olika relo.tioncr till de olik,..,_ 

typer av osäkerheter som jag senare sknll diskutera. Denna kommande 

osäkerhetstypologi följer i stort praxis vad gäller distinktioner 

mellan olika typer av osäkerhet och min uppdelning av modellerna 

är sålunda endast en ~npnssning till redan existerande föreställ

ningar. 

Dessutom har de olik:1 delbilder som de olika typernn ~v S-modcller 

genererar olika betydelse för partens val av taktikblandning. 
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För att inte skapa. missförstånd vill jag påpeka att i begreppet 

partens "situo.tionsbild 11 ingår såväl de beskrivningnr o.v "verkli g 

heten" som S-modellernci av typ I som de av typ l! gehererc.r (se 

fig. 22). I situationsbilden ingår däremot inte partens egna. pre

ferenser. Dettn av språkliga skäl men även därför ntt en nv de 

viktigaste variablerna för dessa - partens utvärderingskritorier 

- har lagts utanför det som anclyseras mod partens S/P-modeller 

(P-modeller behandl~s ned a n). 

-···---------/ 
/ 

I nuvarande 

(

' "verklighet" 
och doss 
"historia" 

__ ., 
, 

-7 

Partens S-modoller 
av typ I 

Partens S-modeller 
av typ II 

. .1 

r-1 
( 

11 f3kti ska för- \ 
- .> 1

:, hållanden" , 
·- - -· -~( 
1 

--~.;,(; bild nv mot- / 
1 

parten / -
_, 

-~ // 
--~ 

partens 
situationsbild 
vid t <' t - .. 0 

Fig. 22 Partens sätt att strukturera '~verkliS.:

heton" nod hjälp o.v s.k. S-nodollor. 

2. Om parten vill ha en beskrivning av "verkligheten" vic1 ett till

fälle i framtiden, dvs. vid t > t
0 

måsto han använda sig av en an

nan typ av modeller, nämligen någon form av modell för prognos, 

(P-modeller). Prognos betyder i detta samnanhan g en bestämning av 

värdena på "struktureringsmoc1ellens 11 vario.bler vid en tic1pucikt 

t > t
0

• Om parternas bild nv fro.mtidn förhållnnclei~t inte är 1iko.) 

kan alltså avvikelserna härledas till olikn prognosmodeller sävä1 

som olikheter av tidigare omtalat slng. Det kan vara ändamå lsenli gt 

(kriteriet för ändamålsenlighet är fortfarnndo relationen till 

osäkerhetstypologin) ntt dela upp partens prognoser i två olik~ 

klasser med avseende på objektet för prognosen, nänligcn: 

n. prognoser om motpartens framtida preferenser och n spirotioner 

samt taktikblandning, vilket även innefattar prognos e r för hur mot

parten förvänt3s rangera på partens alternntiva tnktikblnndningar. 

Denna typ av prognosmodeller - som vi skall kalla P-nodeller ~v 
l 

typ II - är därför viktiga underlag för parten, när denne skall 
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bestämma tnktikblandningseffektiviteten enligt de två utvärderings

metoder, som diskuterades i samband med utvärderingskriterierna. 

b, prognoser om "faktiska förhållanden". Med detta avser jc.g vär

det på de variabler i partens st~uktureringsmodell, som är avsedda 

att beskriva partens "verklighet" utom i de avseenden, som behand-

lades i a, ovan. Uppgifter om 11 faktiskn förhållnnden" k11ll8.s i 

modell en även "sakinforma ti on". D o mod eller, som generer2.r pro g

no ser enligt denna punkt, skall vi kalla P-modeller av typ I (so 

fig. 23). 

Låt mig avsluta detta avsnitt med yttorlignre ett par skäl till 

att jag valt att särskilja de två olika typerna av S/P-modeller, 

alltså modeller av typ I resp. II. 

a. Det är troligt att parternR använder olika typer av S/P-~odeller 

när de strukturerar och prognosticerar "faktisk.'.". förhållanden" resp. 

motpartsegenskaper. 

b. Distinktionen anknyter till den tudelning i en parts olika "be

d~nningar av verkligheten" som Lundman (1966) diskuterar. HQn skil

jer på "lönsamhetsbedömning" och 11 förhnndlingsbodömning 11 • Dessa 

båda begrepp avspeglar ungefär samma tanke som min distinktion mel

lan modeller av typ I resp. II. 

nuvarande 
71 "verklighet" P-modaller 

och dess 
"historia" ~1 P-modellGr 

tidigare situations
bilder (=erfarenhet) 

och situationsbild 
vid t 0 

av 

av 

typ I 

typ Il 

,.,-- ----------,, 

I I bi 1 d ( p ro gno s ) 
---'") faktiska för-

1 • hållanden 

I-;·, bild(prsgnos) 
. motparten 

situationsbild vid 
t ~ .. t 

k / 0 

(prognos för tk) 

Fig. 23 Sambandet mellan partens P-modeller, bild av framtiden 
(prognoser) samt tidigare erfarenhet och nu-situations
beskrivning. 

5.8 Osäkerhet i förhandlingar. 

' 

I a v · 

Det är en vanlig uppfattning i den beslutsteoretiska teoribildningen, 
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att man knn urskilja olika typer av osäkerhet eller kunskap. Inne

hållet i förekommande osäkerhets/kunskapstypologier är vidnro ofta 

nv liknrtnt slag, vilket kan antas ha varit nv betydelse i uppbygg

andet av den mer normativt inriktade boslutsteorin. Där rekommen

derar mnn beslutskriterier för de resp. kunslrnps/osäkerhetssitu'.l

tionerna, vilka, om de tillämpas, anses ha egenskapen att leda till 

vnd man kallar "optims.1'1 11 beslut. 

Jag skall inte här gå in på vilka antaganden, som ligger i den nor

m~ti va beslutstcorins optimnlitetsbegrepp (se exempelvis Luce & 

RaiffB, 1957, för en diskussion av olika beslutskriterior i "o

säkerhet") utan skall gå direkt på att presentera de utgångspunkter, 

som ligger till grund för min senare tnktiktypologi. 

Vanligen utskiljer man i beslutsteorin tre olika grader nv osäker

het/kunskap. 

Jag väljer att definiera dessa med ett cit'.lt från Luce & Raiffa 

(1957): 

a. ~äkeEh~t_(certainty): if each action is known to lead invariably 

toa specific outcome ••• 

b. Ei~k_(risk): if each action leads to one of a set of possible 

outcomes, ench outcome occurring eith a known probability. These 
' 

probabilities nre assumed to be known to the decision mnker 

c. QSäk~r~e1 (uncertainty): if either action or both has ~s its 

consequence n set of possible specific outcomes, but where the pro

babilities of these outcomes nre completely unknown or are n0t 

even meaningful ••• 

Luce & Rniffas kunskapssituntioner nvser frnmtidQ förhåll~ndan, 

vilket också är det vanliga i beslutsteorin i övrigt. Eftersom 

enligt nitt synsätt osäkerheten är en ~v de mest kännetecknande 

dragen i en förhandling, kan det vara på sin plats 8tt tillföra 

osäkerhetsbegreppet med några ytterligare distinktioner. Datt~ 

skall ske dels med utgångspunkt från den spelteoretiskn represen

tationen och dels genom ett frångående av det framtidsinriktade 

inslnget i den traditionella kunsknps/osäkerhetstypologin. 

Ståhl (1967) skiljer med utgångspunkt från sin spclteoretisko 

referensram på ett nntnl olika typer av osäkerhet. Dessa ligger 
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bakom de typer, som jag definierar nedan. Jag har dock anpnss~t 

termerna och definitionerna till den av mie tidigare förda diskus

sionen: 

n • .QS~k~rE.e t E, e_!räff aE_d~ .f nkti s1f_n_ ,f_2.rE.å1:_1_0.n_:! en, _som ö.r den osäker

het som en part hnr beträffande vilka tillstånd som "naturen" kcm

mer att inta i framtiden. Detta innebär, att partens P-modeller nv 

typ I inte har genererat en helt säker situationsbild nv de fak

tiska förhållandena. 

b. ~p~l.Q.s~k~rE.e_!,_som är den osäkerhet som pnrtcn har om vilken t2Lk

tikblandning som motparten kommer att vö.ljn i förhandlingen, Detta 

innebär, ntt partens P-modellor av typ I inte har genererat en helt 

säker situationsbild av motparten. 

c. Er~f~r~n~o~älf.e~h~ti som är den osäkerhet som porten har om 

1. den egna nyttan av ett visst utfall 

2. motpartens nytta nv ett visst utfall, 

Med nyttn avses i första hand här,om det aktuell~ utfallet ligger 

över eller under resp. parts acceptansgräns. Vnd beträffar punkt 

c 2 9 så gäller att dennn osäkerhet är en konsekvens nv att partens 

P-modeller nv typ II inte hnr genererat en säkor situntionsbild nv 

motparten. 

De ovan diskuterade osö.kerhetsbcgreppcn är alltså mer ori enterade 

mot det objekt, som osäkerheten avser än graden av kunskap om det 

aktuella objektet. Man kan därför tänka sig, att en parts kunsknp 

om de olikn objekten kan variera och inplaceras i någon ~v den tr n

di tionella osäkerhetstypologins klasser. 

Definitionen av de olika osäkerhets/kunskaps-situationerna Rvs~g, 

som jag redan framhållit, framtida tillstånd i systemet. Vi nntar, 

att dessa tillstånd i systemet kan beskrivas om värdon p& ett nntol 

variabler. Graden av kunskap om systemet avser då grnden e v kunsknp 

om värdena på dessa variabler. 

I don nodell, som jag vill använda för ntt beskriva förhandlinger, 

kommer som jag senare skall visa, även graden av kunskap om vtlrdenc 

på de relevanta vnrinblern3 vid beslutstidpunkten ~tt spola en stor 

roll. Jag vill därför konplottern de tidigare kunskaps/os~korhets

definitionerna till att även 2vso systemet vid tidpunkten t 0 . För 

att skilja denna typ av kunskap/osäkerhet från LucG & Raiffas vill 

jng föreslå !ltt .~nvö.nda termen "nu-situntionsosiikorhct" om för-
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hållanden vid tidpunkten t
0 

och "framtidsosäkerhet" om förhållnnden a 

avser tidpunkter t > t
0

• 

Snmmanfattningsvis gäller alltså ntt jag anser, ntt osäkerheten i 

en förhandlingssituation kan och bör beskrivas i tro dinonsioncr, 

nämligen grad (Gller intensitet), objekt samt tid. De klasser, som 

är aktuella för varje dimension sammanfattas nednn i fig. 24. 

Dimensioner Grad Objekt 

Klasser osäkerhet faktiska. 

risk 
hållancl en 

~ .. spel säkerhet 
preferens 

.. 

för-

Tid 

nuvarc1nd e 
tidigare 
tioner 

frnntidn 

-- - ·--

-
oe 

sit 
h 
un-

. 

situationer 

Fig. 24 Osäkerhetsbegreppet i förhandlingssituationer. 

5.9 Om "beteende" i modellen. 

Jag har nu infört tillräckligt många begrepp för att kunna klar

görn vnd som i modellen meno.s med "beteende" (fig •. 20). Mot buk~ 

grund av att parterna befinner sig i en utpräglad osäkerhetssitua

tion i förhandlingen vill jag i stort dcln upp p3rternns beteende 

i två olika klasser, nämligen analys och kcmnunikation. Analys 

syftar pä alla de åtgärder, som en po.rt vidtar för att minska o

säkerheten i förhandlinessituationen. Son vi har sett i os ä korhets

typologin kan man dela in denna osäkerhet med avseende på bl.a. 

objekt och grad (intensitet). 

I enlighet med denLn typologi kan jag då säGa, att förhandlarnas 

analys är inriktad på att dels åstadkomma en beskrivning av nu

situ~tionen och dels att göra en prognos av förhåll~ndcnn i fram

tiden, vad avser såväl faktiska förhållanden som motpartens egen

skaper och förväntade beteende. 

Som jag antagit i ett tidigare avsnitt är partens hjälpmed e l för 

detta hans strukturerings-, mät- och prognosmodeller. Parten måste 

givetvis i varje förhandling fntta beslut i frågan on vilken typ 
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av osäkerhet han i första h~nd vill reducera. Donna prioritering 

är delvis betingad nv de kriterier, som avgör vilk2 variabler, som 

är "relevanta" för parten och som kommer till uttryck i po.rtens 

struktureringsmodell. Men även med en given sådan modell återstår 

ett prioriteringsproblem för parten . vad avser inriktningen på o

säkerhetsreduktionen av alternativa objekt. A priori kan mnn nnta, 

att denna prioritering är en ~unktion nv graden av osäk e rhet för 

de olika objekten och osäkorhetsreduktionens relevans för de kri

terier parten använder för att bedöma effektiviteten ~v de tnktik

blandningar, som han överväger. 

Den andra typen av beteende i modellen är kommunikation. Me~ detta 

avses alla partens åtgärder för att överföra meddel n ndon uv olik~ 

slag till motparten. I grova drag kan vi dela in p a rt ens konmunikn

tion i två delmängder: dels den verbal a kommunikation e n och dels 

övrig kommunikation. Den här föreliggan~e modellen är väs entligen 

inriktad på studiet a v den verbala komnunikationen (kansk e framför 

allt av mätmetodologiskn skäl) och då speciellt på den del av den 

verbala kommunikationen, som är en d e l ev det som vi h 8r kall2t tQk

tiker. Såsom taktikbe~reppet har definierats k~n en taktik emeller

tid byggas upp av 2ndra komponenter än s ådan n som kan klnssificcrns 

som verbnl kommunik a tion, men det Mr min uppfattnin g , ntt ~et v~

sentligaste inslng o t i varje tnktik ~r näcon forn av v e rbalt me~

delande, (Detta är en uppfnttning, som antagligen int e delas av 

flert a let praktiker, sannolikt delvis beroende på att dessa hQr et t 

avsevärt snävare taktikbegrepp än jag), Lä t oss snmmnnf~tta vad j ag 

hittills sagt om analys och kommunikotion i e tt boxdiagram (fig.25). 

beteende !---------
-=-----

nusituation J 

faktiska för
hållnnden 

motpnrts
b etee:rn.de 

Fi,g. 25 P2.rternas "beteende". 

komnunik.'.ltion J 
I 

---------- .-.:;;Jverb<tl l 

Lo_l_i_k_n _ _ t_y_p_e._r __ n_v_ J,,..... . _meddelanden 

olika typer enl. 
taktiktypologi 

_ ____..,__,__ 

jt nk-ciker .I 
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Fig. 25 visar, att en parts beteende i modellen knn dolns in i nna

lys och kommunikntion. 

Analysen kan avse nusi tuationen eller .framtiden. Den nu situations

inriktnde analysen avser de faktiska förhållandena medan denfram

tidsinriktnde annlysen knn avse såväl dessa som egensknpcr hos 

motpartens beteende. 

Kommunikation kan delas in i verbal och icke-verbal kommunikation. 

Vad som i den ti4igare diskussionen behandlats som taktiker har 

varit olika form~r av verb~l kommunikation, men vår definition av 

taktik gör att ed taktik kan bestå även av andrn typer av kommunika

tion. De olika typerna nv taktiker kommer senare att snmmnnfatt~s 

i en taktiktypologi. 

I 

Den verbala kommu,'nika tionen kan delas in i olika typ er CtV r:lG c1d ul-

anden. Jag komme~ senare att diskutera ett klnssifikationsschemn 

för meddelanden 6ch med utgångspunkt från detta försöka att testa 
I 

modellen. 

5.10 Begreppen ; "preference function" och 11 0-pportunity function". 

I 
i 

' I detta avsnit~ skall jag försöka knyta snmmnn den tidigarG dis-

kussionen OCT o$äkerhet med de olika t~ktiker, SOCT tidigare be

skrivits i for~ av en litteraturgenomgång. Detta skall resultera 

i en taktiktypblogi av enkelt slag. 

Låt oss start~ med en distinktion hos Stevens (1963). Han skiljer 

mellan övertalning och tv3.ng (persunsion och coercion). Utgångs

punkten för denn3 distinktion är följande: 

"An actors.' choice, B's in his internction with A, CTny be concep

tunlized as a resultant of two sets of fGctors. One, B's preferenc~ 

function: ~he sntisfnctions he nssocintes with V3rious outcomes; 

two, B's qpportunity function: the range of options (outcomes) 

availnble ' ~t ench choico point. In a gnme like inter~ction in

volving s~rategy such as collective bnrgnining, B's opportunity 

function will depent importantly upon A's coursc of Qction (choice 

of strategy) .•• B's opportunity function is nlso dep~nded upon 

the extrnneg9tiation environment" •.• 
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Med utgångspunkt från detta definierar han sedan: 

"We may distinguish persuasion as: A's attempts to control B's 

course of action by operations upon B's preference function nnd/or 

operations upon B's perceptions of the extranegotiation environ

ment ••• 

Coercion may be said to be: A's attempts to control B's course of 

action by operating upon B's opportunity function, the range of 

outcomes (at least apparently) available to B - as these dcpend 

upon A's own course of action, and/or the courses of action of 

"third parties" • . 

Med givna yttre omstHndigheter kan vi schematiskt sfiga, att d~t 

finns ett nära samband mellan Stevens "opportunity functionllbegrepp 

och osäkerhetstypologins spelosäkerhetsbegrepp liksom mellan St evens 

"preference function!!begrepp och preferens-osäkerhetsbogrepp et , 

Detta samband är enkelt uttryckt sådant att ju mindre spelosiiker

heten är för parten desto entydigare är hans upplevelse nv sin 

"opportunity function" sant ju mindre partens preferens-ostikerhet 

är desto entydigare hans 11 preference function" och bild nv mot

partens "preference function". 

Stevens skiljde mellan övertalande och tvingande tnktikor med ut

gångspunkt från om de var orienterade mot :r.iotpartens ''preference 

function" eller hans "opportunity function". Båda dessa taktiker 

har det gemensamt, att de är avsedda att förQndra motpartens kun

skap i olika avseenden. Med ett omfattande informationsbegrcpp 

innefattande även en beslutsfattares kunskap om beslutssituQtionen 

kan vi sammanfattande beskriva dessa typer av taktiker som informn

tionsförändrande,vad gäller deras syfte. För att denna tyr) av tak

tiker skall ha förutsättningar att lyckas (= påverkar motparten i 

avsedd riktning) måste det föreligga osäkerhet hos motparten i 

enligt ovan till taktiken motsvarande avseende. 

De hittills behandlade taktikerna i litteraturöversikt3n hnr alla 

nästan uteslutande den karaktären, att de i en eller annan form är 

informationsförändrande till sitt syfte. 

Jag vill dock - mot bakgrund av framför allt den förberedande 

undersökningens erfarenhet - tillfoga två typer av taktiker. Dessn 

typer är informationssökande och ±nformationsdöljande taktik er . 
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Det skall redan nu framhållas, att det inte finns någon helt kl o r 

gräns mellan dessa olika typer av taktiker, eftersom exempelvis 

en inform.ationsdöljande åtgärd kan ha informntionsfö rän·~~ r o. nd e e: f .. 

fekter. Denna brist torde dock uppvägas o.v det värd e d e här in

förda distinktionerna enligt min mening har, då det gäller att 

strukturera kommunikationen i en förhandling. 

De informationssöknnde och informationsdöljnndc taktikerna k3n 

liksom de informationsförändrnnde taktikerna vara oriontor a do mot 

olika informationsobjekt. De informationssökand e taktikerna kan 

sålunda avse motpartens 11 preference funtion 11 och dennes upplev els e 

av sin 11 opportunity function" liksom olika former a v "sc.kinforno.

tion" och information för bestämmande av p a rtens e ge n "opportuni t y 

function". 

De informationsdöljando t nktikorna knn avse partens egen "pr o f e 

rence function" och "opportuni ty function" ( såson don upyif :-i. tto.s 

av parten själv) liksom 11 snkinformntion". 

Enligt mitt synsätt är sökandet och döljande av aakinf' o rnation r e 

levant endast i den utsträckning, som denna information in c år i 

det informationsunderlag, som ligger till grund för parternas b e 

stämning av sina "preference och opportun.ity functions". De n iir 

således relevant endast om deras utvärderingskriterior för dess a 

funktioner beaktar den. 

Som vi tidigare antagit, finns det ett so.nbnnd mellan p a rt e rnns 

S/P-modeller och utvärderingskriterier, så att de faktorer, sos 

är relevanta f6r partens utvärderingskriterier motsvara s av be

grepp och variabler i partens S/P-modeller liksom n e toder f6r 

mätning av dessa faktorer. Som vi också tidigar e konst a terat, in

gick kriterier för informo.tionsurvo.l i S/P-mod e llerno.. Des sa kri

terier är givetvis av högsta vikt, när Tian vill studera pnrternns 

informationssökandebcteende. Vi kan också med anknytning till d e n 

tidigare diskussionen om utvärderingskriterierna anta, a tt de ttn 

informo.tionssökande blir mer intensivt ju mer specificerade som 

partens utfallsutvärderingskriterier är. Med andra ord ju ner en

tydiga principer för utvärdering ~v utfall desto me r ~ng elä go t 

blir behovet av den information, som ligger till grund för ut-
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värderingen. Mina tankar om parternas i-nfo:rmatiohssökand.e i förho.:rd

lingnr framgår av det boxdiagram, som återfinns i fig. 26. 

Väsentliga element i fig. 26 är hämtade frän fig. 21 och 22. 

I fig. 26 ser vi förhandlingssituationen från den ena partens syn

punkt, nämligen part A. Som vi har diskuterat tidigare nnser vi i 

modellen, att A ska~ar en bild av den totnla förhandlingssituo.tionen 

med hjälp av en uppsättning modeller, nämligen S/P-modeller av typ 

I och II. Vi sa, att dessa nocleller gav pnrtcrn hans bild av "verk

ligheten". Vi kallade denna bild för partens situationsbild. I fig. 

26 tänker vi oss, att de delar av "verkligheten11 som typ I-modeller

na bearbetar ligger utanför figuren. Motpartens egenskaper och 

beteende, som är föremålet för part A: s typ Il-modeller återfinns 

i figuren ovanför den dubbla linjen. A: s typ !I-modeller tänks i 

figuren ge A en bild av B: s olika S/P-modeller, B:s situntions

bild och sambandet mellan "verkligheten" (såsom den enligt A knn 

antas framstå för B) och B: s bild o.v denno. "verklighet". 

Vidare ser vi i fig. 26 en box med "förhnnc.Uingsobjekt 11 • Vad jng 

menar med detta diskuterades i avsnitt 5.5. Förhandlingsobjektet 

kan fördelas på olika sätt som motsvaras av en mängd potentiell~ 

utfall av förhandlingen. (EgentligGn är de potentiella utfallen 

en del av A: s "verklighet" och hans beskrivning av dcss'.J. en del 

av hans situationsbild). Genom att kombinera. sin situationsbild 

(inkluderande bilden av de potentiella utfallen) med sinn ut

värderingskri terier för utfall (se avsnitt 5.6) erhåller part A 

enligt mina antaganden sin 11 prefcrence function". 

I fig. 26 har vi vidare ryckt ut en annan del av A: s situ2tions

bild nämligen hans beskrivning o.v B:s "preforence function 11 ,"op

portunity function 11 och taktikblandningsbeslut. Dessa delar nv 

A:s situationsbild antar jag vara variabler som pa:T:p~W-·· 
:. ... . , 

1--1 ~ s 

"opportunity function" (mer exakt A:s bilcl av sin "opportunity 

function"). 

De faktorGr som har rutnts in i fig. 26 är samtidigt fo.ktoror som 

enligt mina antaganden är delar nv B: s "verklighet". B F.Jknpnr sig 

alltså en bild av dessa fQktorer och donna bild blir en dal nv B:s 

situntionsbild. Eftersom B:s situntionsbild ~ron av de f2ktoror 
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som sedan i sin tur är en del a.v A: s "verklighet", som i sin tur 

bearbetas med A:s typ !I-modeller kommer vi att få en komplicernd 

kedja av bilder av bilder. 

Detta förhållande anknyter till vanliga föreställningar inom för

handlingsteorin. Diskussioner om konvergerande förväntningar osv. 

är avsedda att spegla samma typ nv tankegång ("Jag tror o.tt du 

tro r att j ag tro r att du tro r a t t j ag tro r o s v • " ) ( 0 m en c1 i s ku s -

sion av betydelsen av förväntningar i förhandlingar se exempelvis 

Schelling 1963). 

Jeg vill påpekn, att jag fört min diskussion med utgångspunkt från 

en part,nämligen A, Vi kan givetvis spegelv~ndc denna diskussion 

så att allt som sagts om p~rt A också samtidigt gäller för part B. 

Ett av minn antaganden är, ~tt den informationssökprocess, som 

ligger till grund för parternas situntionsbilder, är ett av de 

mest kännetecknande dragen i varje förhandling och att en av do 

vanligaste komponenterna i parternas taktikbl3ndningar för ~tt 

genomföra denna sökprocess är en taktik, som hittills inte be

handlats, men som jag nu skall ägna en viss teoretisk uppmtirksnL

het. Jag har valt att kalla denna taktik för den planerade eller 

taktiska eftergiften, 

Denna typ av taktik har i första hand betydelse för de faktorer 

som beaktas av parternas typ !I-modeller. 

5.11 Den taktiska eller planerade eftergiften. 

Den taktiska eftergiften innebär att en part medvetet ~vger bud 

som inte ~r egentliga förslag till överenskommelser mellnn par

terna och att dessa bud representerar successivt växande nyttQ för 

motparten och successivt avtagande nytta för parten sjalv. 

I denna modell skall sådant beteende beskriva3 med utgångspunkt 

från parternas informntionstillstånd. 

En mer preciserad beskrivning av begreppet taktisk eller plnner~d 

eftergift ges i form av följande exempel: 
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Vi antar att A förhandlar med B. Vi antar vidare att förhandlingen 

avser ett förhandlingsobjekt som har en endimensionell represen

tation och där den motsvarande mätskalan är av nollpunktskarakttlr. 

A öppnar förhandlingen med budet 

EFD-skalan (fig. 27). 

1 
a ' som kan placeras direkt på 

Vid den tidpunkt då A avger sitt bud a
1 

har han en bild nv mot-

partens acceptansgräns liksom av 

betecknar vi PAbsta 1 (PA för att 

perception av ett visst fenomen, 

för tidpunkten för avgivandet av 

sin egen acceptansgräns. Den förr~ 

beteckna att det rör sig on A: s 

b 8 för B: s 

budet a 
1 

• ) 

acceptansgräns, t 1 
a 

s 
och den senare n t 1 • 

a 

Vidare antar vi att det enligt A:s utvärderingskriterier gäller 

att nyttan för A växer med ökande värde på EFD-sknlan och ntt det 

finns ett positivt utrymme mellan parternas acceptansgränser (son 

de beskrivs av A), d v s PAb
8

t 1 - ast 1 > 0 mätt på EFD-slrnlan. 
a a 

Med dessa antaganden är det rimligt att anta att part A utgclr 

ifrån att förhandlingen kommer att sluta någonstans i intervallet 

PAb\ 1 - a\ 1• För enkelhetens skull kan vi ant.'.l att pnrt A hänför 
a .a. 

no~ ~örväntade utfallet till en fix punkt, PAOt 
1 

(se fi g . 27). 
a 

//Il= det intervall ·dtir 
A vid t

8
1 ~ror att f5r

handlingens utrnll skall 
ligga 

Fig. 27 Viktiga EFD-skalebelopp vid taktisk eftergift 

Vi kan nu definiera vad jag vill kalla det planerade eftergifts-
1 

spannet som a - PAOt 1 • 
a 

Med utgångspunkt frän antaganden och definitioner inncb ti r clltsä 

en "eftergift" från a 
1 

till det vid t 1 förvänta.de utfallet int e; a 
att A l~mnar förhandlingen med en känsla av att ha misslyck2ts 

utan tvärtom att han har lyckats genomföra förhandlingen på ett 

sätt och till ett utfall som han finner helt tillfredsstnll 0nde. 
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1 
En successiv budgivning från a till PAot 1 måsto sålunda analyse-

n 
ras med andra utgångspunkter än de som tar sig uttryck i begrepp 

som hotpotential, förhnnqlingsstyrka osv. Jag vill här beskriva 

den planerade eftergiften som i första hand en rent taktisk åt

gärd. Mer avgränsat skall jag försöka ange hur denna form nv tak

tik sammanhänger med parternas kunskapssituationcr. 

Under denna rubrik skall den taktiska eftergiften beskrivas som 

ett medel för parten att skaffa information från motparten o~ den

nes acceptansgräns med syftet att få ett beslutsunderlag för pnr

tens"uppbindnings-beteende". 

Utgångspunkten är som. vi redan tidigare beskrivit de risker son 

är förenade med ett uppbindnings-beteende som inte bygger på säker 

information om motparte~s situationsbeskrivning. En stark uppbind

ning vid "fel" EFD-värde kan som vi diskuterat resultorci. i nt·c för-· 

handlingen bryter samman. Den taktiska eftergiften är den åtgärd 

parten tillgriper för att undvika sådana felaktiga uppbindningar. 

Målet för informationsinsamlandet är givetvis en säker prognos 

av var på EFD-skalan motpartens acceptansgräns är belägen. Kun

skapen om denna är viktig eftersom det kon o.ntas varn part A: s 

mål att göra en fast och bindande uppbindning sä ntirn b
8 ~om m~j

ligt för att dtirig~nom tillförsäkra eig aä stor del av förhnnd

lingsobjektet som möjligt utan att samtidigt försämra relationer-

na oellan parterna. 

Hur antas då parten med hjälp av taktisk eftergift skaffa en god 

prognos av motpartens faktiska acceptansgräns? 

Svaret ligger i hans utvärdering av motpartens reaktioner p& par

tens egna successiva bud från a
1 

över a
2 

osv. mot PAOt 1 • En så-
a 

dan utvärdering bygger givetvis på antagandet att parten har on 

S/P-modelluppsättning av typ !I som underlag för ncccpt~nsgr2ns

bestämningen och att motpartens successiva reaktioner nntns in i 

dessa modeller. 

De bud som motparten har att reagera på antas i modellen rynma 

två dimensioner: 
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1) budets belopp i EFD-skaltermer 

2) graden av uppbindning som kommuniceras samtidigt med beloppet 

(om olika sätt att mäta grad av uppbindning se avsnitt 4.1). 

Här har jag endast uppmärksammat ett 11 informationsobjekt" för 

part A, nämligen B:s acceptansgräns. Det är emellertid givet 

att motsvarande resonemang skulle kunna genomföras om A: s syfte 

var att söka reda på B:s upplevelse av A:s egen acceptansgräns 

eller B:s "preferenc.e function" i stort. 

GGnom att motpartens acceptansgräns ofta kan antas vara en väsent

lig faktor fö:r partens bestämning av sin "opportunity function" 

innebär ett taktiskt eftergiftsbeteende, som primärt är inriktat 

på motpartens acceptansgräns, indirekt även informationssöknnde 

för be stämning av part ens "opp ortuni ty functi an" (se fig 30) • 

Tankarna bakom den taktiska e~tergiftens sökaspekt framgår sam

manfattningsvis av fig. 28., se sid, 75. 

När jag här uppmärksammat A:s utvärdering av B: s reaktioner har 

jag inte gjort några speciella antaganden om vad dessa reaktioner 

består i. B kan svara på olika sätt beroende på vilken taktik

blandning han tillämpar. Han kan exempelvis själv tillämpa tak

tisk eftergift, varvid parterna kanske närmar sig varandra växel

vis och successivt. När A utvärderar B: s reaktioner måste han 

alltså ha någon form av antagande om vilken taktikblandning B 

tillämpar.· Det kan givetvis - framförallt i början av förhand

lingen - vara svårt att säkert bestämma detta. Denna svårighet 

leder in på en annan aspekt hos don taktiska eftergiften, nämligen 

dess döljande aspekt. 

Vi såg i det förra avsnittet hur kunskap om motpartens ncceptnns

gräns är fördelaktig som underlag för uppbindningsbeslut. Don 

stora betydelsen av kunskap om motpartens acceptansgräns gör det 

självfallet även väsentligt för en part att dölja sin egen fak

tiska acceptansgräns och försöka att skapa en bild av donna hos 

motparten som leder till att dennes upplevelse av sin "opportunity 
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Fig . 28 Den taktiska eftergiftens sökaspekt (sett från part A) 
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function" påverko.s och att han genom sin bristand e kunsko.p med

verkar till en överenskommelse av ett utfo.11 som är s ämre - sett 

från motparten - än vad han skulle kunna o.ntas o.cceptero. med full 

kunskap om partens faktiska acceptansgräns. 

Genom att börja budgivningen vid ett bud skilt fr å n den e gna ac

ceptansgränsen och genom successiv "reträtt" ko.n p a rten A i vis

sa fall - med hjälp av varierande grad av uppbindning - tänkas 

dölja sin faktiska acceptansgräns as för motparten B, dvs. don 

taktiska eftergiften får även en döljo.nde funktion vad avser den 

egna acceptansgränsen, 

Sammanfattningsvis gäller alltså att part A väsentli g en vill dölja 

sin egen llpreference function'' i den begränsade betydelsen av vo.r 

hans acceptansträns är belägen på EFD-skalo.n. Härigenom 11 döljer" 

han även gränserna för motpartens "opportunity function" (se fig. 

30) • 

.2.•11..!..3_ .Qm_eft~r_gift~profi.!_er och E,!;ä_!nin_g ~v_gro.d av_ t~k~i_l?.k_ 

~fte_Egif_!•_ 

Vi har nu beskrivit den taktiska eller planerade eftergiften frä~ 

en given parts syn~unkt. Den taktiska eftergiften ä r a lltså en 

tillgänglig valbar taktik som kan vara ett olika tun gt vä ganJe 

inslag i partens taktikblandning. 

Hur stor den taktiska eftergiften är kan i begränsad u t strnckni nG 

ex post utläsas ur förhandlingens eftergiftsprofil. Innebarden i 

detta begrepp framgår av fig. 29. I denna ser vi en vertikul EFTI

skala graderad i de enheter som förhandlingens bud nnges i (exem

pelvis kr/tim. i en löneförhandling). Horisontellt har ja g mnr

kerat en tidsaxel. Jag har låtit tidsaxeln skära EFD-sknlaxelL i 

det skalvtirde på den senare, som motsvarar förhandlin gens 5ver ons

kommelse. Öppningsbuden har inringats. (Illustro.tionstoknikon ä r 

inspirerad av Siegel & Fouraker, 1960). 



J 

l 
l 

EFD-skala 
1 a 

f~ A:s öppningsbud 

B:s öppningsbud 

Fig. 29 Eftergiftsprofil_. 
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Problemet med eftergiftsprofilerna är att de inte separerar de 

"planerade eftergifterna" från de övriga eftergifter som p nrten 

av ett eller annat skäl tvingas göra. Vad vi knn utl8sn ur pro

filerna är endast nettoeffekten av dessa bådn typer nv efter

gifter. 

Om vi betecknar part A:s pnrtsspecifika planerade eftergifts

sponn med kA och skillnaden mellan det nv A för.räntade och det 

faktiska utfallet med eA knn vi fastslå att det totaln parts

specifika eftergiftsspannet är SA = j kA + eAI• Det är detta be

lopp vi kan bestämma genom ex post-analys nv förhandlingar. 

I en ideal teori för förhandlingar skulle man önska säkra nät

metoder för ntt mäta dels det planerade eftorgiftsspnnnet, dels 

övriga delar av det totala eftergiftsspannet. 

I den empiriska delen nv denna rapport skall jng förenklat anto 

att i en förhandling, där parternas S-värden är storn, dottn är 

liktydigt med att parten tillämpat en taktikblandning, där den 

taktiska eftergiften är ett väsentligt inslag. För att donna 

typ nv konstateranden skall ha intresse måste olikheter i dessa 
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S-värden (som alltså anses liktydigt med olikheter i k-värdeno.) 

relateras till andra variabler, För att sådana relo.tionor i sin 

tur skall kunna bli meningsfulla måste jämförelser mello.n olika 

förhandlingar med avseende på eftergiftsspann kunna sko, dvs. 

man måste ha någon metod för "normalisering" o.v de S-värden som 

mäts i förhandlingsspecifiko. termer. 

Den empiriska studien har omfattat löneförhandlingar, där överons

kommelsernas nivå ofta legat mycket åtskilt men där överenskom

melsernas innebörd alltid kunnat transformeras till en viss given 

storhet. Jag har därför valt följande typ av normaliserin g : Den 

specifika förhandlingens överenskommelse mätt i primära EFD-sknl

enheter åsätts värdet 100, Därefter kan varje bud liksom S-vnrdot 

uttryckas på denna nya skala. Eftergiftsspannets bredd kan då m§

tas i antalet hundro.delnr av överenskomTielsens 11 normo.lisero.do 11 

värde, För att understryka att detto. ·är en i hö g grad modellspe

cifik metod att mäta eftergifter sknll jag beteckna varje på on

talat sätt definierad normaliserad eftergiftsenhet som 1 gus. 

Gus-enhetens reella innebörd varierar o.lltså för olika typer o.v 

förhandlingar och saknar mening vid jämförelse nv förhandlingar 

med oliko. EFD, · 

5.12 En taktiktypologi. 

Jag kan nu knyta samman de olika diskuterade taktikerna till en 

överliggande typologi, som är baserad på deras syfte med avseende 

på kommunikationen i förhandlingen, deras informntionsobjokt och 

den typ av osäkerhet de förutsätter för att vnrn ändnmålsenlign. 

Denna taktiktypologi är sammanställd i fig. 30. 
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Ifapitcl 6. TEST 1 AV MODELLEN 

6.1 . Om modelltest 

Tanken att "testa" en modell den fortsatta diskussionen avser 

s.k, beskrivningsmodeller - är långt ifrån entydig eller ens 

klar. För det första uppstår problem om ~ i modellen som skall 

testas, för det andra frågan om hur detta skall ske och för 

det tredje kan det finnas anledning att diskutera den "veten

skapsfilosofiska" tanke som ligger bakom ett modell test, 

åtminstone i fråga om vissa typer av modeller och vissa typer 

av test. 

Lät oss börja med den första frågan. Jag kan i princip se två 

skilda ~bjekt för ett modelltest. Det första skulle jag vilja 

kalla modellens logiska konsistens. Det andra dess empiriska 
' 

relevans. 

Det första objektet berör frågan hur modellens begrepp förhåller 

sig till varandra. Det kan exempelvis röra frågor om huruvida 

begreppen har definierats så att definitionerna inte är avhängiga 

av varandra. Den logiska konsistensen hos modellen berör alltså 

faktorer "inom" själva modellen; det är modellen i sig, abstrak

tionen som sådan, som är föremålet för test i detta sammanhang. 

Den~ typ av test kan genomföras om man har en uppsättning kri

terier för~~·logisk konsistens till hands. Modell test i denna mening 

har "illustrerats" i fig. 31 ~ 

~()begrepp 

.. 

~1 kriterier j-4 relationer 

-------0 

"modellen" 

Fig. 31. Test av en modells logiska konsistens. 
j •. 

test av modellens 
logiska konsi stens 
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Det andra objektet, den empiriska relevansen, berör modellens 

relation till "den verklighet" den är avsedd att beskriva. Låt 

mig redan nu säga att jag finner denna fråga utomordentligt 

komplicerad. Den diskussion som jag skall föra nedan skall 

därför mer betraktas som frågeställningar än som svar på frågor. 

Min utgångspunkt är att det kan vara meningsfullt att särsk~ja 

två typer av empirisk relevans. I brist på andra beteckningar·~ 

tänker jag kalla dessa för empirisk relevans av typ 1 resp. typ 2. 

Bakom den första typen av empirisk relevans ligger reflektionen 

att begrepp i deskriptiva modeller i olika grad är identifier

bara i "verkligheten". En modell med stor empirisk relevans 

av typ 1 vill jag därför definiera som en modell som har egen

skapen att man ganska lätt kan empiriskt identifiera de 

begrepp som bygger upp modellen. 

Eftersom denna definition är ganska abstrakt kan det vara på sin 

plats att med ett par exempel klargöra vad jag åsyftar. Låt osP 

då välja spelteorin~ Ett grundläggande begrepp inom denna är de 

s.k. blandade strategierna. Detta begrepp återkommer i en rad 

sammanhang och det är av avgörande betydelse för vissa spelteo

retiska modeller i de fall dessa används för att härleda "lös

ningar" av en f~rhandling. Den blandade strategin har dock ingen 

direkt entydig empirisk tolkning och man kan använda det som ett 

exempel på ett begrepp som är svårt att identifiera i "verklig

heten". Detta medför att spel teorin enligt min mening blir 

en teoribyggnad med liten empirisk relevans. 

Som motsats kan vi ta vissa modeller från fysiken som är uppbyggda 

kring begrepp såsom massa, längd och hastighet. Då dessa begrepp 

är lätt identifierbara i "verkligheten" följer att de modeller 

de bygger upp har stor empirisk relevans. 

Empirisk relevans definierad på detta sätt leder emellertid så 

många frågor att man kan ifrågasätta ändamålsenligheten med detta 

mått. För det första måste vi ha en uppsättning kriterier som säger 

hur "identifikationen" skall genomföras. Dessa kriterier är såvitt 

jag förstår inte annat än de mätmetoder som vi kan använda fö~ 

att få mätdata till de mätskalor som implicit eller explicit är 
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förknippade med de aktuella begreppen i den modell vars empiriska 

relevans skall test~s. 'f:ir detta följer alltså at.t graden av 

empirisk relevans inte främst är en funktion av modellen som 

såda.h utan av operationaliseringen av de i modellen inga0 ende och ~ 

begreppen/av de av oss använda mätmetoderna. Vår slutsats blir 

alltså att varje deskriptiv modell, hur avvikande den än må vara 

från traditionella föreställningar, har empirisk relevans 

bara vi kan operationalisera de ingående begreppen och bara 1ri 

kan få fram entydiga mätmetoder. Låt sedan vara att de senar~ 
' . 

uppgifterna kar. vara utoli6rd.9ntligt.:_}dä1fånde. 

För det andra kan vi givetvis inte jämföra modellen och "verklig

heten" som två av varandra oberoende enheter. Modellens upp

byggnad sker med utgångspunkt från vad som av modellbygganen anses 

vara intressant i "den ve:t'klighet" han vill' beekl'i\ta. Detta kan 

antas leda till att en del av den. empiriska relevansen är inbyggd 

från början i modellen.; Vida.re gäller att den "verklighet" 

som eka1i tjäna som underlag för en pr.övnihg av den empiriska 

relevansen givetvis måste vara formad enligt någon model~. En 

bedömning av en modells empiriska relevans kan därför mer komma 

att spegla relationen mellan två alternativa sätt ått beskriva 

"en och sa.ruma verklighet 11 än den ena modellens empiriska televans 

såsom detta har defihierats här. 

För det tredje gäller givetvis att den empiriska relevansen är beroende 

av om modellen appliceras på de delar av "verkligheten" som den är 

avsedd att beskriva. 

Diskussionen av den empiriska relevansen av typ 1 har sammanfattande 

illustrerats i fig. 32. 

- _,,..--- ---- Modelluppställande 

"modellen" 

~-lo~ 
test av modellens~empiriska relevans (typ 1) 

"undre 
loop" 

operationali-
sering av be- 1~~~~--">" 

grepp 

entydiga 
mätmetoder 

_ ____-/ 
"undre loop" 

Fig. 32: Test av en modells empiriska relevans typ 1. Ett sådant test ~ir 

avsett att testa identifierbarheten av modellens begrepp i "verkligheten". 
Eftersom denna fråga väsentligen beror av hur modellens begrepp har opera
tionaliserats och vilka mätmetoder som används, kommer testet att spegla 
den undre "loopen" i:.figuren snarare än den övre, som var det primära intress ~t 
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En annan, något snävare tolkning av empirisk relevans lider inte 

i samma utsträckning av dessa brister. Med denna andra tolkning 

gäller att en modell med hög empirisk relevans (av typ 2) är en 

modell som strukturerar "problem" i "verkligheten" på ett 

sådant sätt att problembeskrivningen blir en ändamålsenlig 

grund för problemlösningsprocessen. 

Min utgångspunkt för detta resonemang är alltså att problem

beskrivningen är en faktor som betingar problemlösningsprocessen 

och delvis binder dess resultat. Med denna utgångspunkt - parad 

med föreställningen att olika beskrivningssätt (olika modeller) 

genererar olika problembeskrivningar - följer att valet rav modell 

för strukturering av ett problem är en kritisk variabel i varje 

problemlösningssituation. 

Låt oss börja med ett antagande om att problemlösaren kan tilldela 

det tillstånd där hans problem är olöst ett visst värde på någon 

skala, "målskala", som uttrycker preferens. Låt oss också anta 

att han kan tilldela den situation där han på ett eller annat 

sätt löst sitt problem ett värde på denna skala. Vad vi antar är 

alltså att problemlösaren kan mäta nyttan av att få problemet löst. 

Låt oss kalla det första värdet för a och det senare för z. Våra 

utgångspunkter leder oss då till att .z-värdet kommer att vara 

olika beroende på bl.a. vilken modell som problemlösaren an

vänder för sin problembeskrivning. Det är uppenbart att detta 

z-värde även beror av faktorer såsom problemlösarens kunskaper 

och problemlösningsförmåga, tillgängliga lösningsteknikar för 

den aktuella typen av problem osv. Men med ett antagande om att 

dessa faktorer är givna kan vi enligt mitt resonemang hänföra 

skillnader i z-värdet till skillnader i de använda modellernas 

empiriska relevans av typ 2. Denna typ av empirisk relevans kommer 

därför att bli liktydig med modellens fruktbarhet som analytiskt 

hjälpmedel. 

Låt mig med ett exempel illustrera mina tankegångar. Vi kan i grova 

drag skilja mellan två typer av "kostnadsmodeller", med avseende 

på,~ostnadsbegrepp som används i dessa "modeller". I det ena slaget 

av modeller talar man om fasta och rörliga kostnade~ medan man i 

det andra slaget talar om sarnkostnader och särkostnader. En och 

samma "verklighet" beskrivs alltså som helt olika beroende på 

vilken "modell" vi använder för vår beskrivning. Min tankegång är 
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nu att i en viss "situation", S, leder det ena slaget av modell till 

en mer ändamålsenlig beskrivning av "verkligheten" med avseende 

på beskrivningens betydelse för det diskuterade z-värdet, i en 

annan situation, S 1 , är förhållandet det omvända. (Modellerna 

är dessutom skapade för olika beslutssituationer.) För full

ständighetens skull viii jag· tillägga att "situationen" måste 

definieras med utgångspunkt från ett beskrivningssätt som 

inte är identiskt med de modeller vars empiriska relevans 

(av typ 2) är föremål för prövning. V~d jag sagt innebär att 

relatiorten mellan två alternativa mode+lers z-värden kan 

antas variera från "si tilation" till 1isi tuation", Från normativ 

synpunkt kommer därför valet av beskrivningssätt för definition 

av "situationen" att bli en kritisk variabel vid åidari av valet 

av beskrivningssätt för problembeskrivningen. 

I fig. 33 som sammanfattande illustrera~ de här diskut~rade tanke

gångarna om empirisk relevans av typ 2 har jag markerat 11 si tuationen'! 

med en streckad linje. Givet ett visst beskrivningssätt för 

"situationen" har jag betecknat de11 biid av denna som detta bä

skrivningssätt genererar med S. 

- -- ----- \ 

problem 
(målindex 
a) I 

I 

l 

problem
beskrivning 

.__ --

index på graden av 
empirisk relevans 
typ 2 

objekt för test av 
modellens empiriska 
relevans typ 2 

problem
lösning 
(målindex z) 

/ -

be skrivaren/ 

\

problemlö-
sare~ns mål
skala 

/ 

) 
"situation" S --- -

Fig. 33. Test av en modells empiriska relevans av typ 2. 
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6.2 Om testet av den aktuella modellen 

Jag skall vad gäller den modell som jag ställt upp för förhand

lingsbeskrivning testa dess empiriska relevans. (I fortsättningen 

menar jag med detta alltid empirisk relevans av typ 1 om inget annat 

sägs.) Skälet till detta val är följande: 

1. Jag finner det meningsl8~t att testa en modells logiska kon

sistens om dess empiriska relevans är oprövad. 

2. Modellen har inte uppställts med något explicit syfte att vara 

ett analytiskt hjälpmedel för vissa typer av problem utan mer att 

vara ett underlag för strukturering av pa~ternas taktiska 

beteende. 

Av detta val följer att jag omedålbart utsätter mig för risken att 

inte testa modellens empiriska relevans som den definierats i 

avsnitt 6.1. Jag kommer snarare att testa operationaliseringen av 

begreppen i modellen och de mätmetoder jag använder. Som jag 

beskrev i det förra avsnittet så måste med nödvändighet en modell: 

vars begrepp operationaliserats fullständigt och som kompletterats 

med entydiga mätmetoder leda till att modellen bedömes ha empirisk 

relevans under förutsättning att modellen appliceras på sådana 

"delar av verkligheten" för vilka den har uppställts. I det aktuella 

fallet har modelluppställandet skett parallellt med en förberedande 

empirisk stud:i&I av samma typ av "verklighet", som skall ligga till 

grund för det empiriska testet. Ett förhållande som gör att ett 

test av min modells empiriska relevans inte är av rent "tautologisk" 

karaktär är att väsentliga distinktioner och föreställningar i 

modellen har hämtats från tidigare författare~ såsom exempelvis 

dikotomin "preference function - opportunity functi on" från Stevens 

(1963). 

Då det inte är helt uppenbart att dessa inlånade begrepp är avsedda 

att vara till hjälp för en beskrivning av just den typ av för

handlingar, som jag har varit primärt intresserad av, kan ett test 

av modellens empiriska relevans vara fullt försvarbar. 

Det test av modellen som jag kommer att genomföra får dessutom 

karaktären av prov på om modellen "är tillräcklig" eller om det 
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:it;rävs eri .. dd ytterl:i,gal::'e konstrukti6nei- för att den skall kunna 

.cd'a användbar för att strukturera empiriskt material. Vidare 

kommer testet att implicit b~röra frågor som hur modellen passar 

med våra tidigare erfarenhetar så som vi har dessa beskrivna 

och slutligen om modellen kän generera klara och bestämda frågor. 

Mode1len testas inte som en enda enhet; jag väljer ut vissa fak-
. 1 

tore~ och studerar dessa i relation till det insamlade empiriska 

materialet. Eftersom modellen i hög grad s~tter taktikbegreppet 

i centrtirn och strukturerar olika taktiker med avseende på olika 

typer av kunskap, förefaller det riktigi att testa just denna 

del av modellen ~ . För detta talar också att modellens taktikbegrepp 

till viss del bygger på de omtalade begreppsinlånen. Med denna 

utgångspunkt skulle vi kunna fastslå att modellen har empirisk 

relevans i den utsträckrting som parternas verbala kommunikation 

kan klassificeras med avseende på de egenskaper som är utgångs

punkten för modellens taktiktypologi. 

Jag skall genomf Öra detta test så att jag tned utgångspunkt från 

modellens taktiktypologi (fig. 30) repetera~ en del i detta 

sammanhang väsentliga begreppssamband i modellen. Denna repetition 

är så upplagd att den samtidigt syftar till att klassifikationssohema 

för den verbala kommunikationen. Detta schema är heit baserat 

på härledningar från modellen och ett test av den empiriska 

relevansen av detta schema är samtidigt ett test av de dela~ 

av modellen som berör taktiker. 

Jag har sålunda fastslagit vad det är i modellen som skall testas. 

Den andra delen av testet, "verkligheten", bör här helt allmänt 

beröras med anledning av sambandet mellan sättet att insamla 

detta empiriska material och modellen. Det får i detta sammanhang 

anses vara en fördel om detta material illl.tES är alltför "modell

strukturerat", dvs. avpassat och uttryckt i modellens termer. 

Förhållandena är i detta sammanhang gynnsamma, då det empiriska 

material som insamlats väsentligen har karaktär av referat av 

parternas verbala kommunikation, ibland i form av direkta citat. 

Ett sådant empiriskt material b.ar···den fördelen att det skulle 

kunna tjäna som underlag för ett test av ett flertal alternativa 

beskrivningsmodeller. Anmorlunda uttryckt kan materialet anses 

vara så ostrukturerat att modelltestet inte blir meningslöst (en 

tautologi). 
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Det närmare utseendet av det empiriska materialet kommer att klar

göras senare. Fö~ att en sådan beskrivning skall kunna ske måste 

jag först ha bekskrivit en del egenskaper hos de aktu~lla studerade . 
förhandlingarna. 

6.3 Rep~titio11.av beg~epp .och i,1atnb§Vld i modeilen, vilka är 

releva ntå. från testsynpunkt.t. m9dellens .t aktikbegr epp 

En del av de taktiska åtgärderna var "inforrnationsförändrande" till 

sitt syfte, En del av de informationsförändrande taktikerna be

tecknade jag som övertalande eftersom de var orienterade mot mot

partens 11 preference fundltion". 

Övriga informationsförändrade taktiker kallades"tvingande", De 

var riktade mot motpartet;ts "opportunity function". 

En parts "preference function" härleddes i modellen på följande 

sätt: 

- Varje part antas med hjälp av olika "modeller" strukturera och 

prognosticera "verkligheten". 

- Resultatet av denna process blir partens "situationsbild". 

-; Situationsbilden delades i modellen in i två delar: 

en del som avsåg egenskaper hos motparten och en del som avsåg 

partens beskrivning av vad vi kallade "faktiska förhållanden". 

-Partens beskrivning av de faktiska förhållandena samt hans ut

värderingskri terier var de faktorer som i förening och ställda 

i relation till de tillgängliga valbara alternativen (= de po

tentiella utfallen) genererade partens "preference function: 1
• 

Dessa samband framgick bl.a. av fig. 26. I den anknytande texten 

till denna figur diskuterades sambanden mer ingående. En förenkling 

av tig. 26 återges nedan (fig. 34). Fig. 34 tar fasta på just 

de.-faktorer som i modellen genererar partens "preference function", 
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. r ----- ~ 

. . 1 , Si tuationsbild 1 övertalande I 
S/P;...modelle~ av faktiska ~ -- - - - - påverkan J 

,_____________ förhållanden l ::--7 - - - -

;; 
it.. -

Utvärderings- /~ ...- ·-
....... 

kri terie~ <. 
L--~_,...-=-~~-~-~,..---~_._---1 

"Prefererice 
furiction' 1 

) ,\ 

Potentiella utfall I 

F:!,g. 34. lllirledning av e.n parts '1prefererice fun9tion" samt en part§_ 

övertalande påverkan på motparten • 

....; Med beaktande av modellens sätt att härleda en parts '1preference 

f'unction" skulle - fortfarande ehligt modellen ... övertalande 

åtgärder vara riktade mot antingen 

a) motpartens situatiortsbild vad avser faktiska förhållanden, eller 

b) motpartens utvärderingskrite~ier. 

Förändringar i a eller b antages i modellen resultera i en förändring a-! 

motpartens "preference function". 

De alternativa sätten till övertalande påverkan har L.fig. 34 

markerats med streckade pilar. 

De tvingande taktikerna är riktade mot motpartens "ooportunity 

function". Den senare härleddes också i modellen och en del av 

sambanden mellan dettn begrepp och andra variabler i modellen 

sammanfattades i fig. 26. 

I fig. 35 h~r jag tagit fram just de samband från modell beskrivningen 

som är väsentliga för en härledning av en parts "opportunity function"" 



B~s egenskaper eller beslutg 

I B: s takti~blandnin~ jf'- ___ _ 

B:s upplevelse av: 
A:s avsikter 
A:s preferenser 
A:s aspirationer 

r----.., 
I tvingande I 

~påverkan 1 
från A L ____ J 
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,, B:s "opportuni ty function" 

A:s egenskaper eller besluv: 

A:s taktikblandning 

Fig. 35. Härledning av en pa~ts , ','op;gortuni ty function11 samt en 

parts tvingande påverkan. 

Med beaktande av modellens sätt att hä~leda en parts "opportunity 

function" skulle - fortfarande enligt modellen - tvingande 

åtgärder vara riktade mot antingen 

a. motpartens taktikblandning eller 

b. motpartens upplevelse av partens aveikter, preferenser och 

aspirationer. 

De alternativa sätten till tvingande påverkan har i fig. 35 

markerats med streckade· pilar. 

I fig. 30 och den anknytande texten angavs vilka informationsobjekt 

som var aktuella för dessa två typer av taktiker. Dessa objekt anges 

i den vänstra kolumnen i fig. 36 nedan. 

Med användande ' av de härledningar av faktorer som ligger bakom 

"preference function'!. och "o]lportuni ty function"- begreppen har 

jag sedan markerat de olika typer av information vilka~ som ett 

resultat av modellens antagande kan vara föremål för parternas 

informationssökande och informationsdöljande åtgärder. 
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Urvalet av samband i fig. 36 har skett med hänsyn till vad som 

enligt modellen är relevant från informationssökande/döljande

synptlnkt. 

(Obs att \Vad som i fig. 30 kallas "sakinformation" i den mer 

utförliga fig. 36 har delats in i hmotpartens situationsbild 

av faktiska förhållandenJ och "fålttiska fö:I'håilanden11
• I fig. 

36 behandlas dessa faktorer Söm bakomiiggande variabler medan 

de i fig. 30 för enkeihetens skulie betraktas som variabler 

på samrna"nivå" som 11 preference functiön11 och 11 opportunity function".) 

partens 
"opportunity 
function" 

motpartens 
upplevelse 
av sin egen 
"opportunity 
function" 

motpartens avsikter, 
aspirationer; pre
ferenser 

motpartens upplevelse 
av partens avsikter, 
aspirationer, pre
ferenser 

~ 

;: I 
' l y; u 

'------------~--' I 

\ ,... 
partens 
11 preferenoe r/ -------+ 

~ < 

faktiska förhållanden ~ ~- •• . . 

1- -- -i 
, pa:l:'tens 

/
,; d~ljande 1 

~~~äl~~~IJ 
I ; 

I _ ___ * _ _....._ __ _ 
paf'tens faktiska 
avsikter, aspira
tioner, prefe
renser 

function" ~~-------------....... .~ 

__. motpartens situations- \'·"1 - - - - - I 
motpartens / ___- bild av faktiska för- ~ .. G e'~~ partens I 
"preferenoe ~ hål landen '\ ;' 1 sökande ! 
function" \--__ ---------- ------' ,/ i_å~~ä::_d~r 1 

--------- motpartens värderings- ,c~ 
kriterier 

Fig. 36. En parts informationssökande/döljande taktiska åtgärder. 

De enligt modellen alternativa sätten till en parts informations

sökande åtgärder har markerats med prickade pilar i fig. 36. De 

alternativa sätten till partens informationsdöljande åtgärder 

har markerats med streckade pilar. 
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6.4 ~t klassifikationsschema för den verbala kommunif&ti ~n~~ 

i en förhandling med avseende på taktiskt syfte och innehåll 

Jag har nu genomfört tillräckligt många härledningar för att 

kunna ställa upp det åsyftade klassifikationsschemat, som 

ega.ntligen inte blir annat än en sammanfattning av figurerna 

34, 35 och 36. 

Klassifikationsschemat bygger som modellen på en klassificering 

med avseende på dels syfte, dels innehåll. 

Om modellen är empiriskt relevant skall alltså följande gällag 

a. De delar av den verbala kommunikationen som är föremål för 

testet skall, vad avser syfte, kunna klassificeras som 

inforrnationsförändrande, informationssökande eller informa

tionsdöljande. 

De informationsförändrande taktikerna skall dessutom kunna 

klassificeras som antingen tvingande eller övertalande. 

b. Dessa delar av den verbala kommunikationen skall dessutom 

kunna klassificeras med avseende på sitt innehåll. Om 

modellens antaganden är riktiga skall sålunda varje taktiskt 

meddelande falla i någon av de klasser, som anges i fig. 37. 



Huvud.klass. 1. Övertalande meddelandeng 

1.1 motpartens situatiorisbild av faktiska förhållanden 

1.2 motpartens utviirderingskriterier 

Huvud.klass 2. Tvingande meddelanden: 

2.1 motpartens taktikblandning 
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2.2 motpartens upplevelse av pa~tens avsikter, aspirationer 

eller preferenser (= motpa~tens situationsbild av parten) 

Huvud.klass 3. Informationssökande meddelanden: 

3.1 motpartens avsikter, aspirationer eller preferenser 

3.2 motpartens upplevelse av partens avsikter, aspirationer 

eller preferenser (=motpartens situationsbild av parten) 

3.3 faktiska förhållanden 

3.4 motpartens situationsbild av faktiska förhållanden 

3.5 motpartens värderingskriterier 

Huvud.klass 4. Informationsdöljande meddelanden (eller reaktioner 

på meddelanden från den andra parten) 

4.1 faktiska förhållanden 

4.2 partens faktiska avsikter, aspirationer eller preferenser. 

Fig. 37. Ett klassifikationsschema för den verbala kommunikationen 

i en förhandling med avseende på taktiskt sy:'te och innehåll. 



kapitel 7. DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN 

7 ~ 1 Inledning 

D~tta avsnitt av uppsatsen skall beh~ndla de empiriska under

sökningar av förhandlingsbeteende, som genomfördes under 1968. 
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De empiriska studierna gehomfördes i form av en serie direktobserva

tioner av ackordslöneförhahdlingar på förbundsnivå inom byggnads

industrin mellan Svenska Byggnadsindustriförbundet, BIF, och . 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, BAF. De studerade förhandling

arna berörde ganska väl avgränsade och i stort genomgående likartade 

beslutsområden och kan därför i många avseehden jämf Öras med 

varandra. Uttryckt i den tidigare modellehs terminologi innebär 

detta att förhandlingarna genomgående avsåg minst en och sarruna 

explicita förhandlingsdimension (EFD). 

Observationerna kan in~elas i två skilda delar, dels en förberedande 

undersökning och dels en huvudundersökning. Den förbered.ande under

sb1cningen bestod av ett tiotal observerade förhandlingar. Dess 

syfte var i första hand att introducera mig i byggnadsindustrins 

lönesystem och de yttre arrangemangen i förhan,:i.lingarna liksom 

att göra förhandlarna bekanta med mig och mitt agerande som 

observatör. Denna undersökning genomfördes under våren 1968. Under 

denna period hade jag inte helt fastnat för något mer preciserat sätt 

att beskriva förhandlingar och den förberedande undersökningen 

kom därför också att få karaktären av en ganska informell testmetod 

för en del alternativa ansatser att beskriva det studerade 

skeendet. 

Huvudundersökningen genomfördes under hösten 1968. Vid detta tillfälk 

hade mitt beskrivningssätt fastställts mer i detalj ~ch observa

tionerna kunde därför inriktas på de faktorer (d0n del av "verklig

heten") som var relevant med utgångspunkt från den valda medellen 

och modelltestet. 

Den fortsatta diskussionen av den empiriska undersökningen skall 

ges följande utformning. 
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I kapitel 1 beskriver jag först översiktligt byggnadsindustrins löne

system (avsnitt 7.2) i stort och speciellt den typ av premieackord 

som varit aktuell i undersökningen. Efter denna beskriirning kan jag 

ge en mer preciserad defihition av EFD i de studerade förhandlingarna. 

I samband med presentationen av byggnadsindustrins lönesystem 

beskriver jag också "förhandlingsordningen" för dessa premie-

ackord. 

Därefter följer en redogö~lse av de ytti-e formerna för förhandling

arna (avsnitt 7.3). Efter denna kan jag precisera vad som obser

verats och vad som inte varit möjligt att undersöka. 

Behandlingen av den empiriska studien förtsätter sedan i bilaga 1" 

Denna innehåller fallbeskri~inga~na i de~as helhet. De delar ~v 

den verbala kommunikationen i faiibeskrivninga.rna som ligge r. 

till grund för modelltestet har där klassificerats enligt det 

mönster som diskuteras i kap. 6 och 8. 

I enlighet med mina överenskommelser med de parter som jag studer'.1.t 

i den empiriska studien är bilaga 1 knnfinAntiell. För att i viss 

mån kompensera de läsare som inte kan ta del av denna 1Ji .lat,a. ha.,., 

jag i kap. 9 ställt ett antal hypoteser som kan ses som en form 

av slutsatser av den empiriska undersökningen. 

I kapitel 8 följer en diskussion av klassifikationschemat" 

I kapitel 9 återgår jag till det empiriska materialet. Jag diskuterar 

där de ovan berörda hypoteserna. 

I kapitel 10 diskuterar jag slutligen de metodtekniska problem 

som kan förekomma i denna typ av undersökningar. 

7.2 Byggnadsindustrins lönesystem (avseende husbyg~nad) 

Byggnadsindustrins lönesystem är inte enhetligt. I huvudsak tillämpas 

dock en form av rent ackord. 



. ./ 
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Den följande beskrivningen av detta ackord .aar i huvudsak karaktären 

av citat från "Byggnadsavtalet 196611 (Riksavtal år 1966 mellan svenska 

Byggnadsindustriförbundet och Svenska ByggnadsarbetareförbundGt). 

I detta sägs bl.a.: 

"Allt arbete, varå pris finnes utsatt i mellan o:riganisationerna 
faststälid ackordsprislista, skall utföras på ackord med till
ämpning av samma lista. 

Under avtalstiden skola förhandlingar ~:pptagas deis - på beg2,ran 
av endera organisationen - om ackord av arbeten av natur, att de 
icke kunnat tidiga.te prissättas i ackordsprislista, dels -
då båda parter äro därom ense - betraffande även andra arbeten. 

Arbdte, som ej ä~ prissatt i fastställd ackordprislista, skall 
11~föra8 ·mot timlön, såvida icke patternas lokala 9rganisationer 
överenskornma om a.dkordspris för arbetet. :Oiir iokala organisationer 
~cke finnas, må dock sådan övetenskqrnmelse träffas mellan veder
börande arbetsgi Vare och arbetare. 9 J · •• 

................ 
Allt ackordsarbete skall uppmätas. Uppmätning utf'öres gemensamt a-v 
mätningsmän från parternas lokala organisationer, där sådana finnas, 
och eljest gemensamt av arbetsgivaren eller dennes ombud och av 
arbetarna eller omb~d för dem; arbetsgivaren städse obetaget att 
själv eller genom annat ombud verkställa uppmätning." 

I Byggnadsavtalet stipuleras en dyrortsgrupperad timlön. Vid 
. ' . ... ~ . i . : . ~ 

aokordsarb~te utgår periodvis e~ förskott~betalning g~undaa ·· 
'- I • '• • • I · ""I ' ,l 

på avtalets timlön~ Sedan det .arbete.ackordet aveer är elutfört 

Ö6h har ~ppmätts avräkn~s _;f örs~o~ts18~~~;:· (Byggnad~indusi~ins löne

eystem, 1960) Med ackordsöverskott förstås skillnaden mellan 

den uppmätta ackordssumman utslagen på timme och timlönen. 

"Efter verkställd uppmätning av ackordsarbete bearbeta parterna i 
samarbete mätningsmaterialet, arbetstidsuppgtfter jämte underlag för 
fördelning av ackordsöverskott mm (kollning) • 

. . . . . . . . . . . 
Är ackordsarbete av den omfattning, att det ej beräknas kunna slut
föras inom 22 arbetsveck~, anses som ackord för sig allt det arbete 9 

som utföres under varje period om 18 arbetsveckor. 11 (Byggnadsavtalet 
1966, 1966) 

9) Denna typ av Öi'llerenskommelser betecknas ofta "fria ÖKm"' förf:s 
anm. 
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Urvalet av egenskaper hos det traditionella ackordet har här 

gjorts enbart med syftet att skapa ett underlag för bedömning av 

fallbeskrivningarna. 

För att en förståelse av dessa skall vara möjlig måste vi också ., 

definiera ytterligare två begrepp, nämligen 11 dagtid" och "dolda 

arbeten". 

Dagtid är beteckningen för den tid som under ackordsperioden be

talas med timlön. 

Dolda arbeten är beteckningen på de under ackordsperiPden utförda 

arbeten som vid mätningstillfället inte är s~nliga p.g.a. att 

de rivits eller dolts under det fortsatta arbetets gång. Det 

kan exempelvis röra sig ~m byggnadsställningar som uppförts 

och rivits under perioden. De dolda arbetena är alltså en d.el 

av den uppmätta ackordssumman. De antecknas efter hand ge~ensamt 

av arbetsledare och lagbasar. 

Dagtid och dolda arbeten har betydelse genom att de ger möjligheter 

till arbetsledningen att - vid tillämpande·a;v det traditionella 

ackordet - ge arbetslaget förmåner utöver vad som fastslagits i 

avtalet. Denna form av förmåner förekonuner i relativt st~r u~

sträckning, speciellt i situationer med stor efterfrågan på 

kvalificerad arbetskraft. (Ett försök att uppskatta frekvensen 

av dessa förmåner redovisas i Westerlund & Österberg, 1964.) 

Schematiskt kan vi nu sammanfatta de olika delar som tillsammans 

bildar lönen för en byggnadsarbetare enligt figur 38. Det bör · 

observeras att figuren inte speglar den relativa storleken mellan 

de olika lönekomponenterna. 

"Direkt mätning" Dolda arbeten Ackord enl. Dagtid I. 

lokal upp-
görelse 

Mätt enl. prislistan 

Figur 38 • Olika "delar" av en byggnadsarbetares lön. 
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! figuren har inte övertid och ackordskompensation m.m. beaktats. 

Urvalet har skett mot bakgrund av vad som behandlats i fall··· 

beskrivningarria. 

Det traditionella rena ackordet i byggnadsindustrin är en f~rm 

av gruppackord~ "Gruppen" i detta sammanhang är de olika "lagen11 

var för sig på arbetsplatsen. För förståelsen av de kommande 

fallbeskrivningaI'na är det av betydelse att särskilja två olika 

sätt att erganisera arbetet vad avser arbetsfördelningen me~1an 

de olika lagen. 

Varje lag består normalt av de arbetare på arbetsplatsen som tillhör 

ett visst fack. Normalt bildar sålunda exempelvis murarna ett la.g 

på varje arbeteplats och träarbetarna ett annat. För varje fahk 

gäller en särskild prislista och respektive lag utför det a.rbetti 

som är prissatt för det motsvarande facket. En viss överlappning 

förekommer dock så att ett och samma arbetsmoment kan vara 

prissatt i två eller flera facks prislistor. 

Byggavtalet ger dock parterna möjligheter att fördela arbetet 

mellan arbetarna på annat sätt än enligt vad som här sagts. Enligt 

Byggnadsavtalet må nämligen byggnadsarbete "efter överenskom:l'else 

mellan arbetsgivare och arbetslag eller mellan lokala org:lnisa

tioner bedrives som gemensarnhetsackord för flera fack." Dett3, 

innebär att arbetare ur flera fack obernende av egen fackt:UJhö~;ighet 

inom sig fördelar arbetet och att det totala ackordsöverskottet 

fördelas enligt vanliga principer inom detta större lag. 

I de föreliggande fallbeskrivningarna är de aktuella facken 

vanligen tre, nämligen trä-, murar- och betongarbetarfacken 

förutom gruppen kranförare. 
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Jag har sagt att den tidigare presenterade formen av rent ackord 

är den "nermalan för husbyggnadsindustrin. Avtalet mellan parterna 

ger dock möjlighet till försök med nya lönef.ormer. I en protokolls

anteckning som första gången återfinns i 1964 års byggnadsav:ilal 

fastslås i detta sammanhang följande: 

"Protok\llsanteckning till § 4 

Den snabba i~vecklingen inom byggnadsindustrin medför nya arbets
uppgifter och nya förutsättrtihga~ f8r arbetet på byggnadsarbets
platserna. Parterna ha ett gemensamt intresse av att lönesystemet 
successivt anpassas till dessa nya betingelser för arbetets ut
förande samt att lämpliga former för den praktiska tillämpningen 
utarbetas. Lönesystemet bör därför utformas under ett mera nyan
serat hänsynstagande till dessa nya betingelser liksom till arbetets 
natur. 

Huvudorganisationerna eller lokala organisationer efter godkännande 
av huvudorganisationerna må i detta syfte för samtliga f.ack eller 
i undantagsfall för enstaka fack träffa överenskommelse -~m till
ämpning av nya löne.form~~f~r viss eller vissa arbetsplatser, viss 
ort eller större omr~9:~ · 

.~· ~ 

Innan ny löneferm genomföres, skall utförlig information härom genom 
huvudorganisationernas försorg i god tid lämnas berörda parter." 

Förs_öken med andra lönesystem har varit många. Genom en anteckning 

till förhandlin~sprotokollet för 1966 års avtal öppnades möjlig

heten till en speciell form av premieackordssystem, som baseras 

på s.k. produktionstekniskt underlag. 

Den föreliggande empiriska undersökningen är helt inriktad på 

observationer av förhandlingar för fastställande av ackordspremier 

enligt denna princip. Denna typ av ackord kallas ofta PU-ackord. 

Då påbörja.rl.det av försök med äenna typ av ackord skedde under 

delvis ganska starkt motstånd från BAF:s sida kan det här vara 

på sin plats att in extenso redovisa den anteckning till förhand

lingsprotokollet som är den formella och avtalsrättsliga utgångs

punkten för de studerade förhandlingarna. Den har följande lydelse: 
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''Huvudorganisati~neri:la. förklarade sig beredda att vid varje 
tillfälle, då någondera parten s~ begär? .. medverka till överens
kortunelse om ackordspris baserat på .av parternagodkän:t produktions
tekniskt underlag vid speciella produkti&nssystem eller upprepning 
i serie om minst 15 enheter (t.ex. småhus 9 trapplan). 

Tiil en början skulle här ifrågavarande överenskommelse om fria 
ackord samt om nya löneformer träffas mellan huvudorganisationerna 
för att under senare delen av avtalsperioden kunna träffas mellan 
de lokala organisationerna." 

Av anteckningen framgår att PU-ackorden är tänkta s~m en alternativ 

löneform vid vad som betecknas som "serieproduktion". Enligt en 

stencilerad skrift från BIF mehas med detta "en arbetsprocess 9 

vari ett större antal (mer än 15) likartade ehheter upprepas. 

Karaktäristiskt vid sådan produktion är att produktionstiden 

per enhet sjunker successivt och lagbundet utan att detta har sam

band med arbetsinteneitetan". 

I BIF:s sätt att karakt&risera seriepröduktionert framgår även 

vad som varit skäiet till att mart på arbetsgivarsidan varit angelägen 

att pröva denna nya löneform. Enligt B!F har nämligen det irtdustri

aliserade byggandet - och den därmed sammanhängande se:deproduktionen 

- lett till en snedvridning av lönestrukturen inom byggnadsindustrin 9 

så att relationen mellan arbetarens prestation och löneutslag 

har upphört att gälla e-ch·istället har det kommit ett lä.ge med 

orimligt höga förtjänster vid byggnadsobjekt av visst slag. 

Enligt BIF motsvaras dessa höga förtjänser inte av större presta

tioner utan av inkörningseffekter, vilka förutom av inl~rning 

hos arbetarna framförallt beror på förbättrad arbetsledning och 

rationalisering på arbetsplatser med insutrialiserat byggande. 

I de förhandlingar jag studerat har jag bibringats uppfattningen 

att BAF:s attityder till PU-ackordet kortfattat kan beskrivas som 

negativa. 

Efter att nu allmänt ha berört bakgrunden till försöksverksamheten 

med PU-ackorden skall jag ge en summarisk beskrivning av utformningen 

av dessa ackord. 

1) För varje arbetad timme erhåller arbetstagaren för orten fastställd 

timlön. 
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2) Byggnadsobjektet uppdelas i vissa större arbetsenheter, s,k. 

byggdelar; vilka är avsevärt större och mer överskådliga än 

de enheter, sofu iigger till grund för det traditionella 

ackordet. J!1ör va~je sådan byggdel erhål'ier laget en premie 

på ett i förväg fastställt belopp. 

3) Den omtalade premien är fastställd genom centrala förhandlingar 

mellan BIF och BAF eller mellan dessas lokala representanter. 

4) FBrhandlingarna är baserade på s.k. prod~ktionstekniskt underlag. 

5) Förhandlingarna sker för etapper successivt under byggets gång. 

6) Etappernas längd kan variera; men följet 6fta den traditionella 

ackordsperioden om 18 arbetsveckor. 

7) Under varje etapp antecknas av för ärtdam~let särskilt avdelade 

personer, s.k. uppföljare, för varje byggdel ~en tid arbetarna 

använder för de olika arbetsuppgifterna liksom störningar av 

betydelse. Genom'att tiderna registrerats för byggdelarna var för 

sig i produktionsordning kan också serieeffekten redovisas. 

8) Det under en given etapp insamlade uri.derlaget bildar, när h~nsyn 

tas tili serieeffekten, grund för förhandlingen för nästa etapp. 

~) Data till produktionstekniskt underlag för den första etappen 

kan hämtas från det aktuella objektet (om där tidigare till

ämpats annan form av ackord och uppfgiJhing· skett tidigare) 

eller från objekt av liknande slag som det aktuella. 

7.2.5 Det s .. k. volymackordet ----------"-----
En del av de uppgörelser som beskrivs i fallbeskrivningarna är 

av något annorlunda karaktär än de "rena" PU-ackord som nu 

beskrivits. Bakgrunden till detta är att man även mellan BPA 10 ) 

och BAF prövat alternativa löne~ormer. Ett av dessa alternativ 

är det s.k. volymackordet. I den variant som detta förekommer 

i inom BPA innebär det följande: 

Det är ett premieackord med an garanterad tidlön (identiskt med 

PU-ackordet) och en fast total grundpremie (identiskt med PU-aokord.et). 

Dessutom fastslås i förhandlingarna för dessa volymackord ~n ~mti~ 

för de arbeten som innefattas i överenskommelsen, Om arbetslaget 
10 ) BPA (Byggproduktion AB) är ett med BAF nära lierat byggnadsföret a.g. 



(man tillämpar alltid gemehsamhetsackord i dessa sammanhang) 

underskrider denna normtid, utgår en extra pr~mie för varje 

inbesparad timme. Inom BPA brukar den extra tilläggspremien 

uppgå till ca. halva timlönen. 
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Förutom tilläggspremien skiljer sig volymackordet från det "rena" 

PU-ackordet genom sättet för bestämnihg av grundpremie (och 

normtid). Enligt de samtal jag har haft med BAF-funldionärer 

skall en överenskommelse om volymackord vara baserat på 

förmätning av byggnadsobjektet. 

I en BAF-utredning1 6~ olika lönesystem heter det om volymackordeni 

"Namnet "volymackord" syftar på den beräkning av arbetstidsvolymen 
vid normprestation som ihgår som .det vg,sentliga utvecklingsmomentet 
i detta system. De tidigare redövisade premieackorden 2 A - 2 C 
förutsätter antingen vanlig mätning elie:r- en särskilt företagen 
uppskattning av normal arbetstidsåtgång för arbetet i fråga. 
Det är denna senare uppskattning som systematiserats i volymM 
ackordet. 

Ett hjälpmedel i denna uppskattning är den förkalkyl som utarbetats 
för objektet ifråga. 

Till grund fC.r kalkylens arbetstidsberäkning ligger dels ritn:'..nga:r
och arbetsbeskrivningar, dels ackordsprislistor samt systemahskt 
inhämtade uppgifter om dagtidsvolym." 

En del av de f'örha.nd] ingar som studerats har resul tarat i överens--
.. 

kommelser om premieackord som har likheter med den variant som har 

beskrivits i detta avsnitt satillvida att man i övereuor..uHum~.iö':rn 

har innefattat en klausul om en viss given normtid och att en 

tilläggspremie skall utgå om laget underskrider denna tid. S-torJ eken 

på denna normtid har bestämts genom förhandlingarna. 

Denna typ av överenskommelser har liksom de "rena" FU-ackordsöverens-

kommelserna baserats på det av företaget framtagna tidsunderlag~t 

och motsvarar i detta avseende inte konstruktionen av volymackord 

som de beskrivits ovan. 

Det rådet i viss mån en terminologisk förbistring i fråga orr. be-

teckningen av de olika varianterna av de diskuterade löneformerna. 

Jag skall i fortsättningen beteckna de på produktionstekniskt 

underlag baserade uppgörelser, som inkluderar normtid och tilläggs

premie, som "volymackord", trots att den ursprungliga BPA/BAF--veroionen 
11) De fackliga byggföretagens ackords- och lönesystem m.m. , 1956. 
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av detta inte är identisk med BIF/BAF-versionen. Uppgörelser 

som inte inkludera~ normtid och tilläggspremie men som bygger på 

produktionstekniskt underlag; skall jag kalla PU-ackord. Mitt 

val av terminologi är an~assat till parternas beteckningar såsom 

de framstår i fallbeskrivri.ingarna. 

Den msr::precisa omfattningen av vad som har observerats und!B'r 

förhandlingarna kommer att beskrivas Senare. För en sådan pre

cisering krävs nämligen först en beskrivning av de yttre formerna 

för förhandlingan. Redan nu kan vi emellertid f~stslå att observa

tionerna endast avser delar av själya överläggningarna mellan 

parterna och inom parternas respektive förhandlingsdelegationer. 

En icke oväsentlig del av varJe förhandling är emellertid det 

skeende sotn föregår parternas sarnmfl.n:b±-äffanden och de "egentliga11 

överläggningarna. Som bakgrund kan dat därför vara på sin plats 

att här ge en summarisk översikt ö~e~ de principer som detta skeende 

följer. Då jag inte följt något ärende från det att initiativet 

tas till förhandlingar till dess att förhand1ingsprotokollet 

är justerat bygger min beskrivning - som har karaktären av 

beskrivning av "förhandlil.gsordningen" ; i huvudsak på ett internt 

PM från BIF: 

1. Initiativet till övergång från traditionellt eller annat ackord 

till PU-ackord ligger hos företaget. 

2. Företaget utarbetar det produktionstekniska underlaget och en 

beskrivning av bygget vad avser produktionsuppläggningen, beräknad 

arbetsstyrka m.m. Vidare anges i beskrivningen underentreprenad

arbeten liksom avtalsförhållanden för dessa. 

3. Företaget hemställer hos byggmästareföreningen på orten om sär

skilda ackordsförhandlingar på basis av produktionstekniskt 

underlag. 

4. Byggmästarföreningen tar del av ärendet och vidarebefordrar 

till BIF:s distrikteombudeman. 

~. BIF granskar förutsättningarna för särskilda ackordsförhandlingar. 

6. BIF hemställer hos BAF om förhandling med angivande av lämplig 

förhandlingstidpunkt. 
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7. BAF bedömer förutsättningarna för övergång till PU-ackord 

på det aktuella byggnadsobjektet och överenskommer, om 

sädana förutsättningar anses föreligga 1 med BIF om förhand

lingstid och -plats. 

8. Förhandlingar äger rwn på byggorten med deltagande av re

presentanter för BIF och EAF centralt, BAF~s lokala avdelning, 

Byggmästarföreningen i distriktet samt företrädare för 

företag och arbetslag. 

9. Om överenskommelse träffas mellan parterna utfärdas i efterhand 

prot~koll av BIF som justeras av chefsförhandlarna för 

BIF och BAF. 

Förhandlingsordningen för volymackord mellan BIF och BAF kan 

i stort sägas vara, vad gället de punkter, som berörts ovan, 

lika med den avseende PU~ackorden. 

Vi har nu kommit tillräckligt långt i denna empiriskt-deskriptiva 

del för att kunna definiera förhandlingarnas EFD. 

I de rena PU~ackorden finns i regel bara en EFD. Denna kan be

skrivas som "storleken på ackordspremie utöver airtalsenlig 

timlön för på visst sätt definierat arbete". (Den motsvarande 

mätskalan är givetvis graderad i kronor). 

I förhandlingsprotokollen för PU-ackorden beskrivs också utfallen 

i liknande termer, exempelvis: "För arbetet i sin helhet skall 

utgå en ersättning utöver avtalsenlig timlön med en premie av 

kronor 126.575.-." (I förhandlingsprotokollet definieras "arbetet 

i sin helhet" utförligt). 

I vissa fall kan frågan om man skall tillämpa gemensamhetsackord 

och/eller om kranförarna skall ingå i ackordet vara en E~'D. 

I volymackorden har man alltid fler EFD än en. Förutom premie

bestämning tillkommer här frågan om normtid och storleken på 

tilläggspremien. En upp'görelse om volymackord skall därför 

innehålla en bestämning av minst följande tre EFD~ 
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EFD

1
: Storleken på ackordpremie utöver avtalsenlig timlön för på 

visst sätt definierat arbete. 

EFD2: Den norrutid på vilken detta arbete skall utföras. 

EFD
3

: Den tilläggspremie per inbesparad timme som skall utgå 

om normtiden underskrides. 

Ett exempel på en överenskommelse enligt volyrnackordsprincipen 

såsom den beskrivs i ett förhandlingsprotokoll: 

"Utöver avtalsenlig timlön betalas ert premie av kronot 804.200.

med den normtid av 84.800 timmar. Unde~skrides normtiden utbetalas 

en tilläggspremie med 4:- kronor per underskriden timme." 

7.3 Om de;yttre formerna för f8~ha~diingarha 

± den beskrivna fÖrhandlingsordningeh framgår Vilka personer, s0m 

deltar i förhandlingarna. För klarhetens ~kul1 återges vad som 

sägs där i form av nedanstående paradigm: 

Central 
nivå 

Lokal 
• 0 

ni va 

Arbetsplats
nivå 

Arbetstagar
sidan 

. 
Representanter för 
Svenska Byggnadsar-
betareförbundet 
(BAF) 

Representanter för 
BAF:s lokala re-
presentationer ("fack:.. 
föreningen" eller 
"avdelningen") 

Representanter för ar-
bet slaget (i regel lag-
basarna) 

..... .. ... 

Arbetsgivar
sidan 

Representanter för 
Svenska Byggnads-
industriförbundet 
.(BIF) 
(distriktsombuds~ 
mannen ellerlians 
ombud) 

Representanter för 
Byggmästarföreningen 
(BM) på orten 

Representanter för 
företaget. (Ofta ar-
betschefen, plats-
chefen och den ingen-
jör som srullillanställt 
tidsunderlaget) 

Fig. 39. I de observerade förhandlingarna deltagande personer 
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Var och en av grupperna i de olika cellerna har sin speciella 

funktion i förhandlingen och har tillgång till olika typer av 

information. 

För att beskriva de yttre formerna av en förhandling skall jag utgå 

från en tänkt"typförhand.ling". 

Samtliga representanter träffas på någon lokal som tillhandahålles 

av företaget, BM eller BIF. Överläggningarna inledes med att 

företagets representanter går igenom det planerade byggnadsobjektets 

utseende, byggnadsmetoder, tidsplan osv. liksom det tidsunderlag 

(det produktionstekniska underlaget)' som skall ligga till grund 

för premiebestämningen. Detta är det första tillfälle, då arbets

tagarparten får ta del av detta underlag. Underlaget omfattar 

ca. 30 .A.4-sidor med tidsdata för olika delmoment och genomgången 

av detta underlag kräver ansenlig tid. 

Efter denna förberedande överläggning med samtliga närvarande skiljs 

parterna för s.k. interna överläggningar, Respektive "sida" 

förbereder budgivningen genom att söka information, exempelvis 

om förtjänstläget på orten. Hos arbetstagarsidan sker dessutom 

en granskning av vissa nyckelposter i tidsunderlaget 

för att utröna om detta är "snålt" eller ej. 

När dessa interna överläggningar är avslutade tar parternas centrala 

representanter kontakt med varandra. Därpå följer överläggningar 

mellan de centrala representanterna, s.k. huvudförhandlaröver

läggningar. Parterna ger nu varandra sina öppningsbud och de motiv 

som de har för dessa. 

Parterna skiljs efter en tid för att informera sina kollegor 

på respektive sida och med dessa diskutera eventuella eftergifter 

osv. 

Därefter träffas de centrala förhandlarna. 



Förhandlingen fortsätter sedan med ett växelspel av interna 

överläggningar och huvudförhandlaröverläggningar. 
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När de centrala förhandlarna enats om ~ärden på aktuella EFD-skalor 

sammanträffar samtliga representanter igen för informatiort. 

Parterna skiljs åt. 

Under observationerna har jag närvarit vid följande delar av för-

handlingarna: 

1. Under samtliga överläggningar där alla deltagare varit närvarande. 

2. Under samtliga huvudförhandlaröverläggningar. 

3. Vid varje förhandling har jag följt de interna överläggningarna 

hos en part. De interna överläggningarna hos den andra parten har 

alltså varit utom all insyn från mig. 

Under dessa överläggningar registrerades följande: 

1. De deltagandes "verbala kommunikation", dvs. vad de olika 

deltagarna yttrade under överläggningarna. Vid längre inlägg 

tvingades jag sammanfatta yttrandena till en eller två meningar. 

2. Vid de interna överläggningarna antecknade jag dessutom de 

beräkningar, som gjordes vid bestämmande av alternativa bud liksom 

den lönestatistik: som parterna använde i dessa sammanhang. 

I övrigt hänvisar jag till det särskilda metodtekniska avsnittet 

(kapitel 10). 
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Kapitel 8. EVliLUERING AV MODELLTESTET 

8.1 Problem vid den första klassifioerihgen 

Klassificeringen av den V.erbala kommunikationen genomfördes 

så att jag först utan några extra preciserande kriterier försökte 

att tillämpa klassifikationsschemat på förhandlingsbeskrivningarna. 

Efter att så ha gått igenom de~sa ~n gång hade jag fått en lista 

på ett antal specifika frågeställningar om hur en grupp svårkodade 

meddelanden skulle klassificeras~ Dessa meddelanden hade alltså 

det gemensamt att de inte utan närmare kriterier ent~digt kunde 

hänföras till någon av schemats klasser. 

Jag skall nu diskutera da problem som förelåg efter den preliminära 

klassningen och de beslut som jag fattade efter denna. 

Jag kommer att använda de beteckningar på olika typer av meddelanden 

som infördes i mitt klassifikationsschema i fig, 37 i avsnitt på sid. 92. 

Det vanligaste problemet vid meddelandeklassifice~artdet var om 

ett givet meddelande skulle hänföras till klass 1.1 eller 2.2. 

Problemet i detta fall är alltså inte bestämningen av meddelandets 

syfte, dvs. om det skall klassas som ägnat att vara inf~rmations

förändrande eller ej, utan vad som är dess objekt, dvs. frågan 

om vilken typ av kunskap som - i modellens begrepp - den påverkande 

parten vill förändra hos m,tparten. 

Utgångspunkten för en diskussion av detta problem är modellens 

antagande att all kommunikation av "faktiska förhållandent• är 

relevant endast i den utsträckning som den enligt parterna är 

relaterad till dessas utvärderingskriterier (se exempelvis figur 

26). Ett meddelande av typ 1.1 är alltså ett meddelande som indirekt 

är avsett att förändra motpartens "preference function". 

Exempel: Antag att i en löneförhandling parterna sedan gammalt 

erkänner principen att den grupp, för vilken man förhandlar, 

skall ha en lön, som är identisk med genomsnittet på orten. Antag 

vidare att det finns olika sätt att statistiskt redovisa förtjänst-
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läget på orten. Vi skulle då kunna tänka oss följande argwnent 

i förhandlingen: 

Part A: "Vi vill ha x kr eftersom detta är ortens genomsnitt". 

Part B: "Enligt vår statistik är ortens genomsnittsförtjänst 

inte x utan y kr". 

I detta renodlade exempel är B:s argwnent ett utpräglat exempel 

på ett meddelande av typ 1.1 i klassifikationsmönstret (i fig~r 37). 

B:s syfte är - uttryckt i modelltermer - uppenbarligen att för

ändra A:s bild av situationens"faktiska förhållanden". 

Ett renodlat exempel får illustrera ett entydigt argwnent av typ 2.2~ 

A: "Med hänsyn till x kräver vi y kr". 

B: "Det är fullkomligt omöjligt. Vi har beredda att betala z kr. 

Och inte att öre mer". 

B:s argument kan i modelltermer klassificeras som avsett att 

förändra A:s bild av vad som är möjligt att uppnå i förhandlingen? 

närmare bestämt genom att förändra A:s bild av B. 

En rad argument i de studerade förhandlingarna skiljer sig dock 

i väsentliga avseenden från de här anförda typexemplen. Såsom 

klasserna definierats var det i dessa gränsfall inte möjligt 

att direkt avgöra om de skulle klassas som 1.1 åller 2.2. 

Det kännetecknande för dessa gränsfall var att de innehåller 

information om faktiska förhållanden, men att det samtidigt 

var fullt uppenbart att denna information var partens beskrivning 

av dessa faktiska förhållanden. 

Om man tar fasta på att informationen berör faktiska förhållanden 

är dessa meddelanden av typen 1.1. 

Om man däremot tar fasta på att det är en beskrivning av partens 

sätt att beskriva ett visst faktiskt förhållande är de av typen 2.2. 

Den senare tolkningen framstår som rimligare om betydelsen 

av "faktiska förhållanden" f:ör en parts sätt att påverka sin 

motparts "opportunity functir.n" härleds explicit. Enligt modellen 
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är ju nämligen partens beskrivning av dessa förhållanden vid 

sidan av partens värderingskriterier de faktorer som genererar 

partens "preferer:i.oe functi.,n" (i klassifikationsschemat betecknat 

"preferenser"). 

För ått det ursprungliga klassifikationsschemat skulle kunna 

fungera måste alltså ett mycket sofistikerat kriterium skapas 9 

som har den egenskapen att man med det kan skilja en parts 

"beskrivning av faktiska förhållanden" från "en parts beskrivning 

av sin beskrivning av dessa faktiska förhållanden". Detta syntes mig 

vara en alltför svår uppgift. 

Jag valde i stället att vidta följande förändringar av klassifit.ations

schemat: 

1. Meddelanden som har karaktären av partens värderande beskri"ming 

av faktiska förhållanden (exempel "tidsvärdena är alldeles 

för låga", "det här är ett svårare bygge än A eftersom det 

är runt") men där detta meddelande inte direkt och explicit 

anförs för partens ställningstagande för ett visst EFD-skal

värde, klassas som 1.1. 

2. Meddelanden som innehåller ~ls partens ställnings tagande för 

ett visst EFD-skalvärde och ,dels partens motiv för att just 

detta EFD-skalvärde skall bli förhandlingens utfall och 

där dessa motiv är av karaktären "faktiska förhållanden11 be

tecknas "OP" på grund av sin blandade karaktär vad gäller 

relationen till motpartens 11 opportunity function" eller 

"preference function11 (exempel: "Med tanke på de l åga tids

värdena ech arbetarnas höga prestationsnivå kräver vi 

210 000 kr i premie.") 

3. Vissa meddelanden har de under punkt 2 beskrivna egenskaperna, 

dock med den skillnaden ,, att "motiven" berör det aktuella 

EFD-skalvärdets relation till andr.a i förhandlingen omnämnda 

EFD-skalvärden. (Exempel: "Jag kan gå med på 210 000 kr efters om 

det är mittemellan våra tidigare bud"). Jag skall senare åter

komma till denna typ av argument. 

D~ssa meddelanden är väsentligen budskap som är ägnade att förändr~ 

motpartens "opportunity function". Genom sin s peciella karaktär 
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kla.ssificorLJ.s dessa medAelanden s.om 2 .. 2.F ( 11 F" för "focaL"point"i . . 
•• ..U..smc~~~~:t!l,·'-9): 

Dessa förändringar speglar det förhållandet att det i praktiken 

kan vara utomordentligt svårt att särskilja åtgärder (i detta 

sammanhang - meddelanden eller argwnent) som är ägnade att 

förändra motpartens 'ln'ef:e.rerm.e functHm11 från dem sbm är avsedda 

att påverka hans "opportunity function" trots att de olika be

greppen från analytisk synpunkt kan isoleras entydigt från varandra 

i modellen. En förändring av modellen skulle dock gå i sådan riktning 

att man sökte efter metoder att klassificera argwnent med avseende 

på deras ~ av övertalning/tvång snarare än att söka efter 

entydiga kriterier för att relatera vissa empiriskt observerbara 

maddelanden till endera av dan nuvarande dikotomins två klasser, 

Vi skulle d& få tänka oss en 1<..unLln11Arlig RkriJ;:i. 1110<1 -1.~unrll;:it. nver-

----., ' ~"'n ena skaländan och renodlat tvingande 
meddelanden i den andra. 

I figur 40 har jag ritat en sådan skala och på denna också lagt 

in de exempel Sftm använts i den fo··rda d iskirnsi 1&p_en. 

rent ©vertalande 
meddelanden 

"Enligt vår 
statistik är 
ortens ge
nomsni ttsf ör
tjänst inte 
x utan y kr." 

"Tidsvärde
na är all
deles för 
låga. 11 

Klassificeras nu som: 

1. 1 1 • 1 

"Med tanke 
på de låga 
t:J,.GJ.svärdena 
arttetarnas 
höga pres
tationsni vå 
kräver vi 

210 tusen kr 
j premie. 11 

OP 

rent tvingande 
meddelanden 

"Jag kan 
gå med på 
210 tusen 
kr efter
som det är 
mitt emellan 
våra tidi
gare bud." 

2.2.F 

f 

I 
~/ 

"Det är full
komligt OIDOJ

ligt. Vi är 
baredda ntt 
betala 7 kr, 
Och inte ett 
öre mer. 11 

2.2 

Fi O. Överta l ning t vån som en kontinuerlig skala. 



.§.1.g _ Be~,ii~n~r_p! !!!01P!r1e~s_slt~a,ii~n~b!l~ ~v_f~k,ii~k~ 
förhållanden 

Ett problem påminnande om den tidigare diskussionen är hur jag 

skall behandla en parts reaktioner, dvs. hans värderande kommentar, 

på motpartens situationsbeskrivning av de faktiska förhållandena. 

. (Exempel: "Den tidsberäkning som du redo

visar är helt orealistisk"). De beslutsregler som diskuterades 

i det förra avsnittet bör därför kompletteras med följande: 

En parts värderande: .kicmmentar till (reaktion på) motpartens 

situationsbild av faktiska förhållanden klassificeras som 1.1. 

Svar på frågor om faktiska förhållanden klassfificeras som 1. ·1 1 

även om såväl frågan som svaret synes sakna direkt taktisk 

anknytning. 

Ett gränsfall mellan 3.4, dve. ett meddelande som är ägnat att 

utröna motpartens situationsbeskrivning av faktiska förhållanden 

och 1.1, är s.k. retoriska frågor. Det är givetvis svårt att 

som observatör avgöra om en av en part ställd fråga ä r rot orjsk 

eller ej. I brist på andra kriterier har jag i sådana gränsfä,ll 

försb'kt att med utgångspunkt från mina antaganden om den frågando 

partens kunskap om det han frågar samt det följande svarets 

utseende avgöra om frågan är retorisk eller ~j. 

Retoriska frågor klassificeras som 1.1. Övriga frågor rcrande 

motpartens situationsbild av faktiska förhållanden klassificeras 

som 3.4. 
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I modellen har begreppet utvärderingskriterier reserverats för 

de kriterier som givet en viss situationsbild av de faktiska 

förhållandena vid en applikation på de potentiella utfall9n 

genererar partens "preference function". Vid testet av model]_en 

visade det sig emellertid att parterna som ett taktiskt redskap 

ibland använder sig av möjligheten att påverka motpartens 

kriterier för hur han skall bygga upp sin bild av de "faktiska 

förhållandena". 

Exempel: I en förhandling finner en part att redovisade tidsvärden 
är lägre vid det aktuella bybbnadsobjektet (A) än vid ett. tidiga::.'<::~ 
- enligt parten likadant - objekt (B). Han framhåller detta som 
ett argument för att parterna som underlag för en uppgörelse av 
lönen på A (som enligt en rådande norm är avhängig dess~ tid~-· 
värden) skall använda tiderna från B. Motparten använder då 
i exemplet följande motargument: "Om du skall jämföra A med~ 
så måste du jämföra höghus med höghus ech lamellhus med lamellhus. 
Om du gör det visar det sig att tiderna vid A är lika som vid. :3". 

Klassifikationsschemat beaktar inte explicit denna typ av över-· 

talande påverkan. I princip kan jag därför se två aHernativa 

sätt att klassificera dessa typer av meddelanden. Det första 

är att vidga innehållet i begreppet utvärderingskriterium 

till att omfatta även den här senare typen av kriterier. Mot

partens ffil"targument i exemplet skulle då klassificeras som 1.2. 

Det andra alternativet är att betrakta dessa meddel~nQon snm 1.1 

då deras syfte ytterst kan anses vara att förändra motpartens 
av fa,ktiska förhållanden. 

situationsbild/ Det senare alternativet har den fördelen att 

man med detta kan bibehålla modellens grundläggande distinktion 

mellan situationsbild och utvärderingskriterier. 

Med tanke på den speciella karaktären i den aktuella typen av 

meddelanden klassificeras dessa som 1. 1.K. (K för 11kri terirnn11
). 

8.1.6 Klassen 2.1 ----------
Klass 2. 1 är avsett att täcka en parts meddelanden som är avsGdd.3, 

att påverka motpartens "opportuni ty function" genom att påverk2, 

hans val av taktikblandning. 
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Det visade sig vid den inledande omgången av modelltestet ~tt de~na 

klass inte kom till användning i särskilt många fall. Detta bebövor 

i och för sig inte betyda att modellens antagande att denna typ av 

meddelanden skulle vara relevant vid anaJys av förhandlingar är· 

felaktigt utan kanske snarare att de aktuella förhandlarna endast 

i sparsam utsträckning begagnar sig av denna typ av påverkan. 

Skälet till att jag tar upp denna klass under en särskild rubrik 

är följande: 

Det visade sig att förhandlarna i viss utsträckning använde sig 

av metoder som var ägnade att påverka motpartens sätt att "bete 

sig som förhandlare", dvs. hur han skulle bete sig i sin roll 

som förhandlare i den givna situationen. 

Exempel: "Du skall inte sitta här och diskutera 11!l.dantagna 

arbeten utan i stället tidsunderlaget" eller "Gå nu in och 

diskutera det här budet med gubbarna". 

Denna typ av meddelanden har givetvis en utpräglam taktisk avsik·~ 1 

men har inte explicit uppmärksammats i klassifikationsschemat 

i figur 37. 

En förändring kan dock enkelt göras utan att kollidera med de 

samband som modellen arbetar med. Enligt modellen är en parts 

"beteende" delvis en funktion av hans sätt att uppleva sin roll. 

Denna rollupplevelse antas i sin tur delvis vara en funktion 

av motpartens rollförväntningar på parten. (Se figur 20) En 

del av vad som i modellen definieras som "beteende" utgöres 

av "kommunikation?'. 

Inriktningen av denna kommunikation var en del av vad vi i moQellen 

kallade partens taktikblandning, dvs. valet av taktikblandning 

är en del av partens rollbeteende. Vi kan alltså i modellen fjnnc~ 

följande samband (se speciellt figur 20 och 25) mellan begr~ppen 

rollförväntningar och taktikblandningg 



A :s rollfc5r
väntningar på 
B 

B :s roll upp
---) levelse 

ö 
~I 
B:s rollbe

--~ teende 

ö 

) 
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B:s taktik-\ 
blandni'1G 

Figur 41: · Samband mellan rollförväntningar och taktikblandniQ&. 

''Ö" markerar att det i den fullständiga modellen tillkommer en r:i.11 

faktorer vid sidan av de samband som har valts ut i figuren. 

En förändring av klassifikationsschemat sådan att den diskuterade 

typen av meddelanden entydigt skulle kunna klassificeras vore 

att låta meddelanden av typ 2.1 beteckna sådana som är riktade 

mot motpartens rollbeteende i vid mening, snarare än den avgränsande 

betydelse. som 2.1 givits i klassifikationsschemat. Jag har valt 

att förändra schemat i enlighet med detta. 

n~~~värre återverkar en sådan förändring på entydigheten av de 

andra klasserna i schemat. Problem uppstår nämligen om hur :nan skall 

behandla åtgärder som syftar till att påverka motpartens val ~v 

utvärderingsk:ri terit:r, Mod. don nya v:i .r'l;:1T'A tnJ.kni ngen av 2. 1 skulla 

nämligen sådan påverkan kunna klassificeras som avsedd att påverka 

motpartens rollbeteende. Risk uppstår alltså att man inte kan 

särskilja klasserna 1.2 och 2.1. Detta illustrerar än en gång 

att modellens antagande om det ändamålsenliga i dikotomin mellan 

"opportunity" och "preference functions" kan ifrågasättas. 

För det fortsatta tillämpandet av schemat valde jag dock a t t betrakta 

en parts val av utvärderingskriterier som en faktor utanför 11 roll

beteendet". 

Det var vid klassificerandet inte helt entydigt vad som menades 

med "part". Detta problem uppstod speciellt vid huvudförhandlar

överläggningar, där en huvudförhandlare ger en beskrivning av 

de grupper eom han företräder. (Fingerat exempeli "Företaget 

kan inte acceptera en sådan löneutveckling".) Utan närmare 

kriterier vid handen kan sådana beskrivningar betraktas dels som 

en situationsbeskrivning av faktiska förhållanden (1.1), d\rs. att 
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"företaget" betraktas som något utanför "arbetsgivarpg,rten", 

dels som ett försök att påverka motpartens bild av partens 

avsikter, aspirationer och preferenser (2.2), dvs. att "företagd" 

betraktas som en del av "arbetsgivarparten". Jag valde att betrakta 

"part" som samtliga de företrädare som representerar respektiye 

"sida" i förhandlingen. Mer operationellt innebär detta att 

arbetstagarparten består av de grupper som återfinns i den 

vänstra kolumnen i figur 39 och arbetsgivarparten av de grupper 

som återfinns i den högra kolumnen. 

Mitt motiv för detta är att detta medger att samma klassifikations

schema kan användas vid en klassificering den verbala kommunikationer 

vid de gemensamma övei'läggningarna som vid huvudförhandla.röverlägg

ningarna. 

Det var vid klassificeringen osäkert om vissa typer av meddelanden 

skulle klassificeras som 3.1 eller 3~3~ Detta gällde beträffande 

de frågor som en part ställer till motparten för att utrön~ 

hur motpartens bud är beräknade. (Exempel: "Hur har du kommit fre>,rn 

till det budet?") För att lösa det problemet har jag utgått 

ifrån hur ett svar på en sådan fråga skulle klassificeras enligt 

klassifikationsschemat, dvs. om ett meddelande om de beräkningE":4 

mässiga grunderna för en parts bud - uttryckt som ett värde 

på EFD-skalan - skall betraktas som ett "faktiskt förhållande 11 

eller som en del av "partens preferenser". Jag har valt att välj~• 

det senare alternativet med tanke dels på denna typ av ~~ 

uppvisar likheter med meddelanden av typ 2.2.F och dels med tan1.:e 

på att beräkningsgrunderna avslöjar en del om partens utvärdering.s·

kri terier, som ju i sin tur enligt modellen är en av variablerna 

bakom partens "preferenoe function" (som ju i sin tur är en 

av de faktorer som utgör "motpartens bild av partens avsikter, as

pirationer och preferenser", vilken är föremålet för 2.2-meddelandena). 

Av detta ställningstagande följer att den diskuterade typen av 

utrönande frågor skall klassificeras som meddelanden av typ 3.1. 
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8.1.9 Problemet med relationen mellan klasserna2.2 och 3.1 ----------------------- ---------
Ett ytterligare problem var om vissa typer av budavgivning sk~lle 

betecknas som 2.2 eller 3.1. Detta problem avviker från de tiQigare 

diskuterade så tillvida att det är här fråga om svårigheter att 

bestämma syftet med meddelandet snarare än den typ av kunskap 

eller beteende meddelandet är avsett att förändra/utröna/dölja. 

De här aktuella typerna av meddelanden har haft karaktären av 

meddelande om att en part har gjort en eftergift och där denna 

eftergift har förenats med antingen en fråga till motparten 

om det nya budet skulle kunna ligga till grund för en överens

kommelse eller i övrigt en fråga av karaktären "trevare", dvs. 

med syfte att utröna var motpartens acceptansgräns är belägen 

på EFD-skalan. Denna typ av meddelanden synes passa in p~ mo

dellens antagande om den taktiska eller planerade eftergiftens 

taktik, Denna taktiks blandade karaktär vad gäller de tre 

ovan behandlade syftena diskuterades tidigare (avsnitt 5.11). 

Det står därför inte i strid med modellens antaganden om jag 

kompletterar klassifikationsschemat med en klass som är avsedd 

att spegla den här diskuterade typen av meddelanden. Jag skall 

kalla dessa för "SD" då de har anknytning till modellens 

sb1ca/dölja-beskrivning av den taktiska eftergiften. 

8 .2 Evaluering av det slutlig::i. testet 

Med beaktande av de förändringar i klassifikationsschemat som 

diskuterades i det förra avsnittet gick jag en andra gång igenom 

fallbeskrivningarna och klassificerade på nytt meddelandena 

i huvudförhandlaröverläggningarna. 

Utfallet av detta test var mycket gott. Jag tyckte att det var möjligt 

att entydigt klassificera samtliga meddelanden utom 11 (det totala 

antalet ca 650). 



Jag vill emellertid göra läsaren uppmärksam på en del svagheter 

i mitt sätt att genomföra modelltestet. 

Jag har själv ensam kodat de olika meddelandena. Detta medför 

för det första att jag inte kan uttala mig om reliabiliteten. i 

kodningen och för det andra att endast min uppfattning om vad 

som har varit svårkodade meddelanden har komrhit till uttryck 

i de ställningstaganden som medfört att jag förändrat eller 

kompletterat klassifikationsschemat. 

Dessa brister skall emellertid ställas i relation till syfte t 

med mitt test. Som jag tidigare diskuterat var detta att pröva 

modellens empiriska relevans av typ 1, vilket jag beskrev 

som identifierbarheten av modellens begrepp i "verkligheten". 

En sådan mätning måste emellertid enligt min uppfattning med 

nödvändighet rymma en del "forskarspecifika" komponenter. 

Med detta avser jag främst att frågan om en modells empiriske, 

relevans (av typ 1) kommer att besvaras olika av olika forskare 

(givet samma modell och samma "verklighet") beroende på att 

de olika forskarna har olika erfarenheter och olika grundläggande 

referensramar; vad som är empiriskt relevant för en forska:c'e 

kanske inte är det för en annan. Min slutsats blir därför 

att enligt mina kriterier har modellen i modell test et visat sig 

ha "motståndskraft vid en konfrontation med 'verklighetent11
• 

Betydelsen av den eventuellt bristande reliabiliteten skall ses 

mot bakgrund av mitt sätt att använda mina da ta. Förutom att j ag 

har använt dessa till att testa modellens empiriska relevans 

har jag med utgångspunkt från bl.a. frekvensen av de olika meddelande·

typerna ställt upp ett antal hypoteser. Om meddelandeklassningen 

hade använts till att testa hypoteser hade givetvis betydelsen 

av ett mått på kodningens reliabilitet varit nödvändig. 

Slutsatsen av detta resnomang blir alltså att modellen enligt min 

bedömning utgör ett gott underlag för beskrivning av förhandlingar, 

speciellt av typen arbetsmarknadsförhandlingar där parterna har 

erfarenhet av varandra. Den faktiska fruktbarheten av modellen 

kan dock endast diskuteras sedan modellen använts i and~a sammanhang 

och helst av andra författare. Själv har jag påbörjat uppläggningen 

av en följdundersökning, baserad på experiment med användande av 
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rollspel, där jag väljer den här diskuterade modellen som utgångs

punkt för studiet av ett antal preciserade hypoteser:, varav en del 

genererats av denna studies empiriska undersökning. 
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Kapitel 9. NÅGRA HYPOTE~!SKA SLµTSATSER 

Und.erso1cningens syfte har inte varit att generera "ren" annat 

än om modellens empiriska relevans. Utfallet av detta test har 

diskuterats i det förra kapitlet. 

Det vore felaktigt att använda det empiriska materialet till att 

dra slutsatser om generella drag i förhandlingar av det aktuella 

slaget utan att ha haft specifika hypoteser att testa. För att 

skapa ett underlag för en kommande empirisk/deskriptiv forskning 

om förhandlingar skall jag dock nedan diskutera ett antal 

iakttagelser som jag gjort under fallstud~ernas gång. Dessa 

iakttagelser och "slutsatser" skall alltså ses som hypoteser. 

Det finns all anledning att underiiltryka den hypotetiska karak

tären av diskussionen inte minst mot bakgrund av de felkällor 

som skall diskuteras i det följande kapitlet; som jag där 

påpekar har dessa felkällor antagligen relativt liten relevans 

då det empiriska materialet används för modelltestet, men av 

desto större betydelse om det skulle användas för att testa 

specifika hypoteser. 

Det är uppenbart att varje teori och varje hypotesuppsättning 

äger relevans endast inom vissa klart definierade gränser. Innan 

jag går in på de specifika hypoteserna måste j ag därför klargöra 

vilken typ av förhandlingar jag avser. Jag vill då för det först a 

konstatera ått eftersom jag grundar hypoteserna på de tidigare 

i detalj diskuterade premieackordsförhandlingarna,så är min 

utgångspunkt att hypoteserna åtminstone har giltighet för dessa 

förhandlingar. Men jag skall vidga mina antaganden: De nedan 

diskuterade hypoteserna antas ha relevans för alla löneför

handlingar mellan arbetstagar- och arbetseiva.rorgR.nj FI F1.ti oner 

i Sverige, som har ett etablerat samarbete och erfarenhet av 

varandra sedan ansenlig tid tillbaka. 

I modellen skiljer jag på två slag av utvärderingskriterier som 

parterna antas tillämpa i sitt agerande i förhandlingar. Det ena 

slaget är till för att bedöma de potentiella utfallens "nytta11
, 

s.k. FHO-kriterier, det andra för att bestämma vilken taktik

blandning som skall tillämpas i förhandlingen. 
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Låt oss börja med en hypotes som berör parternas FHO-kriterier. 

H1 : ~e.! .!\!~.n~ ~n_u12p~ä.!t:!!i!!g-~n~~l]:a_F1!0~i.!e!i~_r..z.. ~ilk~s 

,!i11.§!:m.I2b§:I'he! .I2a:!:t~rna_ä,E ,Ee];a,!iyt_ens~ .2.m.!. ~e~S§ ~r_ay ~e_g 

_!a,E~t~r2,n_a,!t_o.!!! .E,å~a_p~r!e.!: ha.!: ~n_eE,t.y:d1:_g_o_<2.h_öye,EeE,s~t~a~d2, 

J?.eE.k_!:iynin,g ~v_d2, .f~t_is~a_f..?lr,!!å])~§;eE,a_i_f_2r,!!aE;dliE.gE_s1:_t~a.!i.2.n~n 

~å_ä! 2c~s! Ea!t~rE;a_r~l~tiv! ..?lv2.r~nE_ .2,m_vil~e,! Eo.!e!!tio]:l! 

~tfa]:l_s2m_b..?lr_b]:i_f..?lr.Qa:~dli!!g~n~ ~V2,r~n~k.2,Ill!!!els~. 

De kriterier som avses i H
1 

är mycket allmänna till sin karaktär. 

De får anses vara resultatet av parternas samverkan över tiden. 

Det är att märka att deras generalitet är så stor att parterna 

kan åberopa dem även i helt nya förhandlingssituationer (exempel

vis som i de aktuella fallen vid tillämpandet av ett nytt ackords

system). Det är vidare viktigt att betona att dessa kriterier 

förutsätter en beskrivning av de "faktiska förhållandena". 

~· Ett vanligt uttryck bland förhandlare är att ett bud är (eller 

inte är) "realistiskt11
• Termen kan för en utomstående förefall a 

underlig med tanke på att en förhandling i allmänhet ooh bedömningar 

av alternativa potentiella utfall i synnerhet i hög grad är 

en fråga om preferens. Sett mot bakgrund av antagandena i H
1 

framstår emellertid saken i delvis annan dager: "realistisk',' 

kan då tolkas som att ett bud förhåller sig på ett "riktigt" 

sätt till de generella FHO-kriterier som parterna till stor 

del är överens om samt att budet är baserat på en applikation 

av dessa kriterier på en "riktig" situationsbeskrivning vad 

avser faktiska förhållanden. 

Hypotesen H
1 

leder till en rad följdhypoteser. Innan jag diskuterar 

dessa skall jag dock ställa några hypoteser om de i H
1 

nämnda 

kriteriernas utseende. 

H2 : ]lt,! §V_d~ !;rit~rie! ~o~ ~E_~t2.ri!s_i_H4 !a~ ~-k!;!:l]:a_",Er,:;:,j~d2:_k~tE_
!;rit~rie!".!. ]e.!_ il'.l!!.eJ?.ä! i!t.! .2,m_p!;!:r_!e!ni! .!i,9?-_ga_Ee_e~a_!s_o~ ~t_! 

yi_§.s_! ~t.fa]}_i_e!!. .fö.!h.§!:n~l1:_n_g ~vE.e~n§;e_s§Il!!!a_,E_E:D _s2m_ i_ d~n-~t2::;e]:l~ 

.fö.Eh~ilin,ge!}; ~å-~lle! ~t.! ~e_i_~n-~t2::;e]:l~ !ö_Eh~n~l1:_n~e!! !o~~r 

i!:t.! ~O~§ _2v~r2.nE. _2m_a_!t_s~a_EEJ).::s~a]:v~r~e_s!all._11:_g~a-t1:_11 .f5r2:::n~ 

yi,2; ~e_g ~_!u~l..!a_f.§r.hel:!!dli.!!g~n_(giye.! ~t_! ~a..g ~r_öyere!!.s_o!!! ~t_! 

E.i!u~tio!!.s}2eE.k!iyn1:_n_ga.!n~ ~v_d2, .f~tis~a_f.§r_!!å]:l~n~e_g:;i._ä! 2:_ .'..'._r~l~v~_!a11 

~VE.e~nie!!. li!a_v1:_d_d~ _Eå~a_f.§r_!!a_!!d_1i_!!gE_t1:_llf~lle!!.al. 
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H
3

: fa,Et~r!!a._ä,E .2,v~r~n§_ E,m_vi:J!a_f§:k,io,Ee! i .:!e_i_H-2 ~i§_~t~r~d~ 

s,i t~ _!iE,n~b!:.s~ri V!,!i!!g~r_!!a _ sE,m _ sl:al,l _b~t.Ea!t2:s _ SE,m _11,Ee1,eya._!!t§:". 

Denna hypotes står helt i överensstämmelse ma.d Rherunans ( 1964) 

tes om förekomsten av en s.k. prejudikatsnorm som ett generellt 

drag i förhandlingar i allmänhet. 

H4: 12e.1 fi,!!n§_ ~n-~1.§:tiv.1 ~tE,r_öye,Ee,!!S§.t~IIl!!!els~ !!!ell.§:n_p_§:rj:,e,En,2: 

ya~ ,gäll~r_S2:ffiEa.!!~t-~lla.!! ~n_v,iS§. ~iye,!! fa!t2.r_i_s,it~a!i~n~

Ee§.k,Eiyn,in~e.!! E,Ch ~e§_s_b~t~d~l~e_f.2,r_v~d_sE,m_ä,E ~t.1 :s!äli,gt: 

2!tfa.!l..:.12e,1t~ Ee!y~e! ~t.112a!t~.r_!!a_ä,E _Ee];a.!_iyt_öye,EeE_s_o!!! ~n 

:!!P.ES~t.!_n,in,g :s!äl,i~h~t~k,Ei,1e_!:i~.r:_. 

Ett exempel på ett kriterium av de slag som avses i H
4 

är följande: 

Antag att vi har i två "relevanta" avseenden lika situationer så 

när som på en faktor. I den ena situationen, A-situati onen, har 

arbetslaget en hög prestatinnsnivå, i den andra, B-~ituati onen , 

har arbetslaget en jämfört med A-situationen låg prestationsnivå , 

Ett skälighetskriterium bjuder då att arbetarna i A-situationen 

skall ha högre förtjänst än arbetarna i B-situationen. Detta 

exempel kan antas vara ganska branschspecifikt men H
4 

kan generellt 

och hypotetiskt antas ha giltighet vad som sagts i inledningen 

till detta kapitel. 

Skälighetskriterierna kan som klass inte analytiskt helt separeras 

från prejudikatskriteriet då skäligheten i viss utsträckning f å r 

antas vara beroende av tidigare prejudikat. 

Hypoteserna H
1 

- H2 leder till följande följdhypotes om parternas 

taktiska beteende i förhandlingar. 

H5: fa,Et~r.!!a~ _!~t,is~a_b~t~e,!!d~ ~O!!!ffi~r_a,1t_i_r~l~t.~._v! ~t~r_u_!s_!r!c~,in~ 
ya,Ea_o,Ei~n,1e,Ea_! !!!O! .§:t.1 fö_Eä,!!d,Ea_v~r_§:n~r_§:s_s,it~'.1.!_i2,n~b.!_l~e.E ~v 

faktiska förhållanden. -----------
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Annorlunda uttryckt innebär detta att en relativt stor del av 

parternas taktiska beteende kommer att vara orienterat mot 

mot-partens "preference function" (genom att påverka hans 

situationsbeskrivning av faktiska förhållanden), dvs. Ö7er

talande påverkan förekommer i större utsträckning än tvingande. 

Denna hypotes konstraterar mot vanliga antaganden inom de 

spelteoretiska ansatserna att beskriva förhandlingsbeteende. Dessa 

betonar tvärtom de tvingande taktikerna vilket är en följd av 

deras vanliga antagande om kända "pay-offs". Om H
5 

är riktig 

måste man alltså ifrågasätta fruktbarheten hos dessa modeller 

då det gäller deras användande som underlag för att strukturera 

parters beteende i exempelvis löneförhandlingar på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Om vi följer den distinktion som tidigare gjprts mellan olika 

typer av osäkerheter kan vi formulera en hypotes som delvis 

speglar samma sak som H
5

• 

H6: .! fÖ,!:h_§!:n~l];,n_ga_E ~ä.!: _Ea_Et.2,rga_h_§!:r_ t];_d.:h_g.§:r~ .~ . .rfa,!:egh~t_a:::!: 

ya,!:a.,gdra ~r_p_§!:r,!e_En_Q:s_".§!:n_§!:lys,E.e,!e~n~e.:.'., !,!lG.!: i?J.!:i~t.§:t_p_å.: .§!:t! !_!li_gs~a 

E,S.§:k~rhe!e,g E,m_d~ .f~t];_s~a_f,2r,hå,!_l_§:n_s!e_!!a_(E,c,h s!ä.Em~d_s~r.i_ e_!! .f ö]j.~ 

_§!:v_m2d.2.l!e.!!s_a_!!t~g_§!:n~e!.! ~c~ li1~4.=P.!:efe.!:e~s2s!l:k.2.r~e!e!.!)_ä.!! ~P~l= 
osäkerheten. ------
I modellen diskuterade jag helt översiktligt betydelsen av 

"spelregler" i förhandlingssituationen, dvs. vissa normer 

för hur man som förhandlare skall bete sig när man förhandlar. 

Man kan delvis se dessa spelregler avspeglade i vad som i modellen 

kallades utvärderingskriterier för taktikblandningarnas effektivitet, 

(Jag utgår då från att ett normstridigt beteende leder till låg 

effektivitet enligt dessa kriterier.) 

Jag skall nu ställa ett antal hypoteser som har anknytning till 

innehållet i sådana spelregler: 

H7: ~e1 fi_gn_!! i ya_!:j.2, fö_Eh.§!:n~l];_n_g ~ä.!: J2a!t~r!!;a_h~r_e_Ef_§!:r~n.1le.! 

.§!:V_V.§!:r_§!:U~r~ ~t,! E,Y~t~m_ay _!!O_Em~r_s_S?,m_p!bJu2:e.E ~cf:! fö_Ebju_~e~ 

yi~S.§!: ,!i!l~ä_!!g!i~a_t~!i!blaEd~i~g~r. 
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Jag skall konkretisera denna hypotes genom följande två hypoteser: 

(Hg och H
9 

kan antas ha mer avgränsad giltighet än vad som generellt 

antagits i detta kapitel.) 

Hg: ]e,1 fi,!!Il!! ~n_nE_r_!!! !!O_!!! föE_bju~e.E. ~nyä,!!d~n~e_ay ~t~r~a_U,EP

Ei,!!d,!!i!!g~t.§!:k,!.i~er. 

H9: ]e,1 fign!! ~n_n2.rm !!om fö,!bju,Q;e.!,'. ~nyä,!!d~n~e_ay :f!o! id~t.!,a 

~v~e! Eå~a_d~ .!,i~i~aE,e_d,is!?i.!,e.E,a~e_tzp!r~a..:_ay :Qo.!,). 

Dessa hypoteser skall ses mot bakgrund av den traditionella 

teoribildningen om förhandlingar där uppbindningen och hot 

spelar en avgörande roll i analysen (exempelvis Schelling, 1963), 

Dessa hypoteser får också konsekvenser som är förenlig med de 

tidigare, speciellt H6: Eftersom vissa taktikblandningar -

som är teoretiskt tänkbara :.,, ·faller utanför det "tillåtna" 

minskar också partens osäkerhet om motpartens val av taktik

blandning. 

Vidare gäller att de i H8 och H
9 

diskuterade taktikerna är 

riktade mot motpartens 11 opportunity function", dvs. de är 

tvingade , Om hypotesens antaganden är riktiga~ dvs. att 

en stor del av möjliga tvingande taktiker är normstridiga så 

följer att man kan förvänta att en relativt stor del av 

parternas taktiska beteende kommer att vara riktad mot motpartens 

"preference function" dvs. vara övertalande. Detta står helt i 

överensstämmelse med vad som på and~a grunder antogs i H5. 

Jag har i H2 och H
4 

antagit att det finns en uppsättning kriterier 

som parterna använder för att bedöma om ett potentiellt utfall 

är skäligt eller ej, Detta kan omformuleras så att dessa kriterier 

genererar slutsatser om huruvida ett potentiellt utfalls "nytta11 

är större eller mindre än partens acceptansgräns (s om också 

antas vara en konsekvens av dessa kriterier). Detta resonemang 

leder i förening med H8 och H
9 

till följande hypotes: 

H10 : ~n_p~r.!,s_v~s~n.!,lig~s.!,e_t.§!:k.!,i~k~ Ee~l~t_b~rir_s.!,o!l~k~n_p! 

~e!! .!,~tis!a_eft~r~ift~ni ~v~·-h~r_s.!,o! ~killn~d~n_s~all_v~~~ 

_!!!e,p~n_h~n~ _2p_2n,in,gs~u2: _9.CQ 2:e~. ~v_h.9_n.9_m_f.2ryä,!!t~d~ ~tfall~t 

i f ö_Eh§:n~lin.s:e!!• 



- 124 -

Jag skall vidare göra en del antaganden om partens val av 

storleken på den taktiska eftergiften. Jag har i modellen givit 

min tolkning av denna betydelse sett från ett söka/dölja-syfte. 

Med detta resonemang som bakgrund vill jag anta att följ~nde 

hypoteser gäller: 

H11 : _:!u_e!!tJ'.:d!gi!:r~ ga!t~~ ~i,!u~t.!_O,!!SEe~k!i~.!_n.B: !!:r_d~s,!o 

~i,!!d!e_kE_llJ!!!e.!: ha.!!s_t§k,!i~k~ ~f,!e_!:g.!_f! ~t! ya_!:a. 

H12 : _lu_m~r _p~r_!e_!! ~e~ö!!!e.!: ~ti !o.!p!!rie!! ha.!: ~n __ l.!_k~ria~ E_i _!uQ t}_ O]'.?.S·

Ei 1d _s2m _p~r_!e,!!,_ d~s_!o _ m.!_n~r~ El.!_r_d~n_t§k_!i~k~ ~f!e!g!fie~. 

H13 : _:!u_m~r_e_!:f~r~aj!e,! 12a.!:t~rg_a_h~r_ay yai:_!:ag_d,!:a_v~d_ays:::.r_d~n 

§kiu~l.!,a_E!'.D_!.n_d~s,!o_m.!_n_9:r~ ~l.!_r_d~n_ti3)c_!i~k.§!: ~f_!e!g!fj;,e!!· 

H13 bygger på antagandet att parterna genom ökad erfarenhet de.:!:!:! 

tenderar att omfatta samma skälighetskriterier, dels lär känn~ 

varandras skälighetskriterier mer, dels får allt fler och fler 

prejudikat (se H
1

, H
2

, H
3 

och H4). 

Med min tolkning innebär den taktiska eftergiften delvis en typ 

av säkerhetsmarginal, som parten a:r:riränder som ett redskap att 

förlänga förhandlingen ·och därigenom kunna skaffa information 

om situationen för att bedöma vad som är ett "skäligt" utfall 

av förhandlingen. Det är alltså fullt tänkbart att en 

part enligt min tolkning går in i förhandlingen med ett öppnings

bud som, när motpartens öppningsbud blir känt (från sambandet 

mellan öppningsbudens storlek bortses här) visar sig vara "för 

långt från vad man tänkt sig" beroende på att han felbedömt 

situationen. Alternativt kan en eller båda av parterna under 

förhandlingen komma till en uppfattning om vad som är ett 

"realistiskt" utfall men att de aktuella buden ligger relativt 

långt från varandra som an konsekvens av tillämpande av taktisk 

eftergift. 

Det är i dessa sammanhang som enligt mina antaganden användandet 

av s.k. "focal point"-argument kommer in i bilden ( 11 focal point 11 -

begreppet hämtat från Schelling, 1963). Detta innebär att parternas 

"reträttbud" motiveras med de aritmetiska egenskaperna hos dessa 
'-

bud när de uttrycks på EFD-skalan.}(exempelvis 50-50-delningar 

av tidigare bud, eftergifter med lika stort belopp som motparte11). 
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Dessa påpekanden kan synas vara triviala men jag anser att de har 

relevans sett mot bakgrund av följande resonemang: Genomgående 

i de ställda hypoteserna har varit betydelsen av parternas 

situationsbeskrivning av de faktiska fÖrhållartdena. En fortsatt 

forskning om lBneförhandlingar mellan arbetsgivar- och arbets

tagarorganisatinner borde enligt min mening i ökad utsträckning 

beakta detta. Jag har vidare antagit att samband mellan den 

taktiska eftergiftens storlek och situationsbeskrivningen. I 

modellen har jag dessutom anfört att det totala eftergiftsspannet 

även beror av andra faktorer än de som sammanhänger med den 

taktiska eftergiften. Det förefaller alltså att vara väsentligt 

att finna kriterier för när en förhandlare tillämpar taktisk 

eftergift och när han inte gör det. Min slutsats bli±- då att 

följande hypotes är av intresse: 

w 14 : Ett krtti:iri.um fö:r: §:t.! ~n_P,~r.! _1il,l~m.l2.a.! _1~tis~ ~f!e.Egif.! 

~r_d~l~ ~t.! _!!a_!!s_t,2t~l§.l: ~f_1e_Egif,!s~p~n_!! ~.r.-_:r.-.!!l.~~v±. h-r.at.t t_ :r.eJ_atig_n 

,!il,l_a_!!dEa_f~r.ha!!dli.!!g~-m~d_s~a_E]f)_o~h_d~l~ ~t.! ~n!al,e,1 

bud som motiveras med "focal point"-argument är relativt stort. -------------------------------
Jag skall avsluta denna hypoteslista med ett antagande om parternas 

övertalande åtgärder: 

H15 : ~e,! fi!!n~ ~n_n,21!!! ~o~ fö_Ebju§:e.E J2a_Et~r_!!a_a,!t_m~d1:e_1e_1 ,!ä~n.§: 

falsk information om förhandlingssituationens faktiska förhållanden. -------------------------------- -

Denna hypotes medför att parternas sätt att förändra varandras 

situationsbilder sker genom att framhålla olika faktorer i 

denna bild ach försöka att betona dessa faktorers betydelse 

för vad som är skäligt. Det bör dock uppmärksammas att det utrymme 

som parterna här kan röra sig inom dock är begränsat enligt 

vad som antagits i H
1 

och H
4

• 

Av H14 och tidigare hypoteser följer att vad som ofta kallas för 11 bluff'" 

i förhandlingssarnmanhang väsentligen kommer att avse information 

om var den egna acceptansgränsen är belägen på EFD-skalan. (Ett sätt 

att tolka den taktiska eftergiften är som vi tidigare diskuterat 

att sätta den i relation till partens sätt att dölja ellor bluffa 

om sin egen acceptansgräns.) 
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K<1.pitol 10. NÅGRA IliETbDTEKNJ:SKA ANW!Ä.RKNINGAR 

10.1 Om valet av dåt~insamlingsmet•d 

Jag har avgränsat denna studies syfte till att avse uppställande 

och test av en modell för förhartdlingsbeteende. 

För att samla ett informati•nsunderlag tip uppställandet av 

denna modell kan man tänka sig ett antal llika tekniker, bl.a.: 

studiwn av individens beteende i exparimentsituati6ner; 

s.k. förhandlingsspel 

intervjuer med professi,nella förhän8.lare 

del tagarebservationd: fältet, dvs. i fÖrhandlingssituati,ner, 

~o ·· <som inte initierats av fiirskaren, 

De olika meteRerna har alla sina för- •ch nackdelar. Dessa är väikända 

och relil.ovisas i alla elementära lärebiicker i vetenskaplig met~d:lk. 

I mitt fall var valet av huVu.dsaklig datainsamlingsmeted inget 

problem, d.å,sem redan nämnts, en av utgångspunkterna för tenna 

studie var att den skulle baseras på direkt observati•n i fältet. 

Direktobservationsmetoden har deck k'mpletterats med f•rtlöpande 

informella estrukturerade intervjuer före, under och efter varje 

förhandlingstillfälle. 

10.2 Allmänt em direktebservati.nsmeteden 

Direkt observatian i fältet är ingen ent~dig metod uutan en 

sammanfattande beteckning på en ra~ ~lika varianter. Nör beslutet 

om vilke~ grundläggande meted, som skall användas, väl har fattats, 

återstår besluten om vilken utf Prmning av meteien som skall användas 

i den aktuella situati•nen. 
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om vi tillämpar Ackoffs generella beslutsmodell, v = f (X;Y) där 

V är ett uttryck för en målvariabel (effekti'1itetsindex) ~ch X f~r 

beslutsvariabler och Y f~r situati6nsvatiabler giV'na utifrån, 

kan vi schematiskt utvärdera alternativa utf~rrnningar av observations

metoden enligt följande två effektivitetsindices: 

v1 = Den utsträckning i vilken observatören genom sin närvaro 

och verksamhet påverkar de studerade personernas beteende så att 

det avviker från deras beteende när de inte är observerade ~oh 

därigenem snedvrider resultatet. 

v2 = Den utsträckning i vilken ebservatörens relationer till de 

stdderade pers•nerna influerar vad han observerar eller rapporterar. 

(Detta är en formalisering av bl.a. Rundblad 1961 ech Sc~tt 1965.) 

Låt mig b9rja med att först diskutera kriteriet v1• 

Det är välkänt att en forskare utsätter sig för risken att påverka 

de data han eftersträvar att insamla. Detta fenomen t~rde uppträda 

praktiskt taget ftavsett vilken utformning som han ger sin metod att 

samla in sina iäta. Vad avser intervjumetoden är detta fen~men så 

allmänt kä•t att man reserverat en särskild term för detta, 

den s.k. intervjuareffekten. 

Denna typ av felkälla existerar även vid renodlat experimentella 

ansatser. Ett flertal undersekningar har f,rsökt att renodla 

denna problematik vid just ~enna typ av ansats och man har kunnat 

konstatera att en studerad intivits beteende i en experiment

situation påverkas inte bara av vad som n•rmalt kallas experiment

variablerna utan även av de av hon•m percipierade förväntningarna 

i experimentsituatienen ("the perceived demand characteristics 

of the experimental situation") (Orne, 1962). Detta innebär alltså 

att de studerade personerna har en tendens att anpassa sig till 

vad de tror att experimentledaren väntar sig som resultat. 

Rosenthal (1963) har i detta sammanhang tagit fasta på andra 

fakt~rer som kan påverka de studerade individernas beteende. 

Han framhåller betydelsen av experimentledarens förväntningar 

och motivatien och har visat att dessa faktorer kan snedvrida 

resultatet även •m någon verbal kommunikation inte ferekornmer 

i experimentsituatienen och t.o.m. då f~rsöksindividerna varit råttor: 
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Det är givetvis svårt att uttala sig om i vilkeh utsträckning s~m 

jag själv i mina empiriska undersökningar drabbats av fl.e felkällor 

som Orne ~ch Rosenthal diskuterar. Det ligger ju i $jälva felkällans 

karaktär att man inte är medveten om den ech den låtar sig inte mätas 

annat än om särskilda mätningar utföresj mätningar som antagligen 

i regel får reserveras för sådana situationer där man just är in

tresserad av felkällan som sådan s~m forskningsöbjekt. Mitt antagande 

är emellertid att de av dessa författare diskuterade felkällorna 

generellt kan ha lika hög relevans vid direktobservation som vid 

klassiska experiment. FramfeTallt torde i mina undersökningar 

förek~mmit fel av den typ sem Orne diskuterar. Jag återkommer 

senare till denna fråga. 

Vid direktebservation i fältet tillk~mmer andra felkällor bereende 

på vilken typ av beteende som man studerar. Blotta närvarr.n av 

en främmande person i situatienen kan ofta påverka individen så 

atthans beteende i många avseenden blir annorlunda än vad det 

skulle ha varit ~m han inte varit föremål f~r ~bservation. Denna 

felkälla blir givetvis speciellt allvarlig om den studerade 

situatienen är av den typen att de ebserverade individerna även 

"nermalt" ställer shra krav på avskildhet för att de (åtminstcne 

i sina egna ögon) på ett tillfredsställande sätt skall kunna genom

föra de uppgifter som är föremål för studium. Förhandlingssituationer 

kan sannolikt klassificeras sem sådana "beteende si tuatitmer" och 

jag skall därför mer i detalj återkMilI!la till denna felkälla. 

För att eliminera eller åtminst&ne reducera denna senast diskuterade 

felkälla brukar man vid direkt .. bservaticm i fältet efta rekommendera, 

forskaren att överväga att på ett aller annat sätt delta i det 

studerade skeendet. Graden av deltagande kan varieras liksom 

graden av förklädnad, dvs. i vilken utsträckning som forskaren 

röjer sin :bdentit,e;;t för de individer som han studerar (se exempel

vis Rundblad 1961 ech Sco~t 1965). 

Låt mig helt översiktligt diskutera två renodlade alternativa 

varianter av deltagandeobservation och relatera dessa till de 

två kriterierna v1 och v2. 

a. Totalt deltagande innebär att observatören deltar på lika villkqr 

i de studerade aktiviteterna. I r~gel torde detta vara möjligt 

endast om observatören döljer sin riktiga identitet (total förklädnad). 
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Om vi ser till detta alternativ i relaticn till kriteriet v kan 
1 

följande sägas: 

Rundblad anser att observatören inte påverkar situatinnen i detta 

fall utan att den studerade individen agerar som "vanligt" i den 

meningen att de följer rådande normsystem. 

Scott åberopar å andra sidan ett fall där förhållandena inte 

var så entydiga: Som medlem i den studerade gruppen tvingades 

forskarna i sina roller som gruppmedlemmar till ett val mellan 

olika handlingsalternativ, som alla på olika sätt skulla påverk~ 

det studerade skeendet: "In short, as members, the observers 

could not be neutral - any action had consequences" (Scott, 1965). 

Ser vi till det totala deltagandet i relation till v2 kan följande 

sägas: 

F~rskarens möjligheter att registrera det tibserverade beteendet 

försvåras. 

Forskarens möjlighet att samla införmation genom frågor nedsätts 7 

då vissa frågor skulle kunna röja hans identit~t. 

Vidare brukar man framhålla att identifikationen med den 

påtagna rollen fikar riskerna för att ~bservatörens perception RV 

det studerade skeeendet påverkas eller att~ chan av sympati för 

vissa aktörer rapp~rterar snedvridet. För att minska riskerna 

med forskarens lojaliteter till den studerade gruppen brukar 

man i litteraturen rekommendera forskaren att dra sig tillbaka 

från ~bservationssituationen under en viss tid - s.k. "cooling-off 

periods". ( Scott, 1965). 

~. Den andra kombinationen av ytterligheter skulle vi kunna 

kalla ~bservation utan deltagande och utan förklädnad. 

Även denna metod har sina risker enligt v1-kriteriet. Låt vara 

att forskaren inte genom sina beslut styr skeendet, men genom att 

han kommer att spela en ny f"Ch främmande roll i den sociala situa-

tian som studeras finns risken att de observerade personernas 

beteende kan komma att inte bara formas av de "vanliga" rollför

väntningarna i gruppen (situationen) utan även av de u.pplevda fÖl'

väntningarna från den passive ~bservatören. 
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Om vi ser till situati,nens påverkan av forskaren (kriterium v
2

) 

så erbjuder det nu diskuterade fallet färre risker än det totala 

deltagandet. Han kan i detta fall lättare registrera och ställa 

frågor. 

Det kan rent av vara så att de studerade personernas rollf ör

väntningar på honom i hans roll som "öppen" observatör är att 

han skall vara nyfiken och ställa frågor om vad som händer eller 

hänt. 

10.3 Problem i den aktuella undersökningen 

Jag har hittills i mycket allmänna drag beskrivit vissa problem 

med direktobservationer i fältet. Jag skall nu gå över till att 

diskutera den aktuella undersökningen och en del met .. ·dtekniska 

pr~blem vid denna. 

" 

Vad gäller graden av förklädnad har jag i princip hela tiden spelat 

med öppna k•rt. Detta har varit n~dvändigt av två skäl. 
';-; 

1. Samtliga närvarande i de aktuella förhandlingarna har klart 

definierade roller som är av den beskaffenheten att det skulle 

ta lång tid för mig att lära in dem så jag skulle kunna agera 

i enlighet med förväntningarna. 

2. I den överenskommelse s~m jag hade med de respektive förbundens 

styrelser ingick som en utgångspunkt att mitt deltagande skulle 

ske helt öppet~ 

I enlighet med överenskommelsen har jag före varje förhandling 

underrättat respektive förbund att jag skulle närvara. Så när 

som på någ•t olyckligt undantag har denna information trängt fram 
'(' 

till respektive huvudförhandlare före förhandlingarna. 

Vid varje förhandlings början har sedan ordföranden presenterat 

mig för de övriga deltagarna ~oh ibland låtit mig närmare klargöra 
' vilket syftet varit med min undersökning. Härvid har jag fram

hållit det opa~tiska i min roll ~ch att det aldrig tidigare 
,ri/· 

hänt att en opartisk iakttagare fått närvara. Detta harbidragit 
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till att ge mig en klar roll i förhandlingssituationen, vilket 
' ' 

sannolikt reducerat riskerna för otillfredsställande utfall 

enligt kriteriUill v1. 

Som ett kuriosum kan jag redovisa ett undantag från principen 

orn 'i öppenhet". Vid ett tillfälle under den förberedande under

sökningen skulle förbundsfunkti:hnärerna från arbetarsidan presentera 

förhandiingeresultatet för arbetslaget på arbets~atsen och 

jag var med på arbetsplatsen. Arbetslaget var dock mycket missnöjt 

med överenskommelsen och i den hetska situationen fanns det inte 

tillfälle för mig att redogera för min roll utan jag kom att betraktas 

som en av "herrarna från Stockholm'' och fick ta min andel av 

lagets bannor ••••••• 

Om jag så övergår till att relatera mitt eget observationsbeteende 

till den första dimensi•nen, avseende graden av deltagande, kan 

följande sägas. 

Vad gäller graden av deltagande har jag i princip spelat rollen 

som icke-deltagande •bservatör. :Jag har under förhandlingarnas 

aktiva perioder ägnat mig helt åt uppgiften att anteckna koncentrat 

av parternas verbala kommunikation ech beräkningar. Under vänte

tider - cch förhandlingar kan bestå av långa sådana - har jag dnck 

deltagit i de allmänna samtal"~•m fö:tek:emrnit. DetsA.mma gäller 

om mål tide·r •ch bil,.. r-eh tågresor, där jag spelat rollen som "vem 

som helst", dock i regel med ambithnen att göra så litet väsen 

av mig som möjligt. Dessa in:E'erme lla si tuatiPner har även inne bnr.i t 

utmärkta tillfällen för mig att ställa frågor till de ' r;ilika 

aktörerna angående deras attityder till det aktuella slaget av 

ackord, deras aspiratinnsnivå i den aktuella förhandlingen, deras 

förmodan om motpartens kommande utspel och för att försöka få 

förklaringar till de ofta invecklade metoder som ligger bakom de 

aktuella ackorden. 

Under förhandlingarna har jag även vid något tillfälle hjälpt 

till med "neutrala" aktiviteter som att värma kaffe och öppna 

fönster, men aldrig exempelvis korrigerat en förhandlare 

när han uppenbarligen missferstått sin motpart eller hjälpt till 

med enkla beräkningar på maskin, ens när jag blivit ombedd till• d&t. 
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Vid några tillfällen har jag även blivit ombedd att "intyga'i 

vissa saker men jag har alltid avböjt med hänvisrting till min 

opartiska ställning. Det bör dock fI'amhållas att j'.3..g aldrig fått 

någon fråga om motparten· av någdn förhandlare trots att alla 

känt till att jag varit i besittning av kunskaper om motpcrten, 

som de själva inte har. Det förefaller som samtliga accepterRt 

opartiskheten i min ställning och hahdlat i eniighet med dett~o 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag vad gäller graden av 

deltagande inte varit lika extrem som ifråga om llförkli:i.dnads

graden". Jag har snarare försökt komma underfund med rollförvänt

rtinga:I-na -: på mig i situationen och försökt handla i enlighet 

med dessa - och bland rollförväntningarna har kravet på min 

nei1trali tet varit entydigt varför denna anpassning aldrig 

kommit i konflikt med dan överenskommelse jag haft med BlFgs 

och BAF:s styrelser. 

Jag har redan påpekat att jag tror att det i alldeles 

särskild grad finns anledning att misstänka att förhandlingar 

är ett sådant område där närvaron av en observatör kan påverka 

det beteende, som observeras. Detta speciellt om förhandlingarna 

avser frågor där parterna har relativt olika uppfattning och 

relativt liten erfarenhet av att förhandla om den givna frågan. 

De av mig studerade förhandlingarna har haft dessa egenskaper 

ech jag måste därför utgå från att förhandlingarna skulle ha fått 

ett annat utseende om inte jag närvarit. Denna felkälla skall 

emellertid ses mot bakgrund av studiens syfteg jag har varit 

ute efter att testa en modell, inte att samla in data för att 

testa specifika hypoteser som kan genereras ur denna modell. 

Vid en studie av det senare slaget skulle den nu diskuterade 

felkällan få tas till avsevärt grundligare diskussion. 

I relation till det nuvarande syftet torde man därför i stor utsträckning 

kunna bortse från felkällan. Trets detta skall jag göra en del 

konkreta anmärkningarg 
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1. Graden av påverkan på förhandlarna förefaller ha varit olika, 

under olika delar av förhandlingarna. Jag tror inte att min när

varo under de "gemensamma överläggningar.na11 varit särskilt be

tydelsefull, dels därför att ett ganska stort antal människor 

medverkar vid dessa (ca 15 - 20 personer) och dels därför att 

dessa individer i stor utsträckning varit obekanta med varandr,1 

från början. Jag har alltså inte framstått som särskilt "udda11 

vid dessa överläggningar. 

Värre har det emellertid varit vid en del interna överläggningar 

(av okänd anledning gäller detta i. första hand arbetsgivarsidan). 

Vid dessa har det ibland klart framgått att de studerade personerna 

känt sig utlämnade när en utomstående har fått lyssna till den 

taktiska diskussionen. Detta gäller främst då man övervägt 11 hårda 

tag" mot motparten; i sådana sammanhang hände det att man sneglade 

lite generat på mig eller förvissade sig om min tystm1,dsplikt. 

Den största risken med påverkan förelåg emellertid vid huvudförhand

laröverläggningarna. I dessa medverkade ibland endast två personer. 

Det är uppenbart att en tredje person som sitter tyst 0ch bara 

antecknar vad som sägs framstår som något ovant och obehagligt. 

Även i detta fall kan jag åberopa specifika åtgärder från parterna 

som avslöjar att min närvaro 0 ibland har varit irriterande: vid 

ett tillfälle hände det att huvudförhandlarna passade på att d3::-et 

sig undan till ett undangömt rum när jag besökte toaletten, 

vid ett annat lämnade en huvudförhandlare den interna överläggnin~cn 

"för att ringa sin fru11 medan han - visade det sig senare - i själva 

verket tog kontakt med motpartens huvudförhandlare. När han åtGrkom 

till den interna överläggningen sa han att han av en "tillfällighet 

träffat X i korridoren" och redogjorde för deras diskussion. 

Dessa fall är emellertid de enda "smitningar" som inträffat och 

de kan betraktas som undantag. Det vanliga har varit att man v~rit 

angelägen att få mig med men detta behöver inte vara ett uttryck 

för att man inte varit besvärad av min närvaro. 

2. Graden av irritation eller påverkan ha varierat med hur bekan-c 

man varit med mig från tidigare tillfällen. På grund av en serie 

olyckliga omständigheter hände det vid två tillfällen att ena 

sidans.förhandlare blev informerade om min närvaro först när 

jag kom till förhg,ndlingsplatsen. Vid dessa fall var det dessutom 

så olyckligt att jag inte tidigare träffat dessa förhandla~e, 
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Mitt intryck av dessa fall var att i det ena kvarstod hela tiden 

en viss misstänksamhet mot mig och förhandlaren föreföll hämmad 

av min närvaro under hela förhandlingen. I det andra f a llet ville 

först förhandlaren inte låta mig delta som observatör. Han påstod 

sig inte kä.Jana till d~t avtal som jag hade med BIF~s och BAF~G 

styrelse~. I detta fall tog emellertid motsidans förhandlare 

honom åt sidan och förklarade min~tällnirtg och framhöll att 

jag inte skulle lida "för att en.dra hade begått ett misstag11
• 

Så småningom verkade ·de-t som hau helt accepterade min studier och 

den fortsatta förhandlingen avvek inte från andra i metodologi skt 

avseende. 

T ··-......: ... ,,._,.. ,.,.....,..,, !!"'nAY'e~l t säga att det· .verkade som om jag hade 

ganska liten inverltan. oå de förhandlare som jag träffat vid många 

tidigare tillfällen och utan allt.för långa mellanrum. Av organisa

toriska skäl har jag på ~G tta sätt fått en närmare kontakt med en 

del av arbetarsidans förhandlare och det är mitt intryck att dessa 

var relativt litet påverkade av min närvaro. Ett förhf. 1lp"'-'lJ 

som kan hA. bi d:ragi t till detta kan ha varit att 4a,g rest till 

förhandlingsorterna tillsanuncmo tllAn n~~><a och att de under dessa. 

resor lärt känna mig. (Arbetsgivarsidans f~rhandlare har i regel 

varit stationerade på förhandlingsorten.) 

3. Det är givetvis vanskligt att uttala sig om hur det studerade 

beteendet kan antas ha påverkats. Jag skall trots detta ställa 

följande hypoteser: 

a) Parterna har uppträtt 1imjukare11 mot varandra. iin v~<l de Bki1 I le 

ha gjort om inte jag varit med. Jag tror att de försökt att anpass a 

sig till "vardagsnormer för hövlighet" för att inte framstå som 

"obehagliga" eller "råa". Vid något tillfälle framkom det explicit 

av en förhandlare att han skulle "skälla mer11 om jag inte varit 

närvarande. 

b) Den effekt som Orne beskriver kan ha resulterat i att man har 

gjort förhandlingarna omständligare än vad de skulle ha blivit 

utan mig. Jag tror att man ibland trott att jag förväntat att 

förhandlingarna exempelvis skulle bestå av pmfattande eftergifter 

och att man därför tagit till lite extra i sina pppningsbud. 

Vid något tillfälle framkom det att man betedde sig "normalt 11 

trots att jag var med men att man ursäktade detta med att "vi 

går väl rakt på sak trots att Lennart äkt ända från Stockholm 

för att titta på oss". 



- 135 -

10~3~4- __ Mu~ ja,g ~O!!!fI!it_a!t_p!v~r~a~ ~v_f&rha~dlarn~ yai ,gäll~r 

~b~erv~r~t_b~t~e~d~ .~ch yaE ~o~ raEp~r!era~ 

När jag diskuterade graden av deltagande, se.:. jag att jag deltagit 

i de olika handlingarna som inte har haft direkt anknytning till 

själva förhandlingsaktiviteterna och att jag då passat på att sök~ 

ta reda på parternas inställning till ac~orden. Detta har varit ett 

utomordentligt sätt att skaffa information men har samtidigt inne

burit klara risker för att jag "kommit att se saker och ting" 

på den ena partens sätt. Jag har dock haft uppmärksamheten riktad 

på denna risk och försökt att få ett och sr ~ problem belyst 

från båda parter. Jag kan dock inte uttala ~g om i vilken ut

sträckning som en sådan snedvridning har uppstått över tiden. 

I själva tankegången ligger att en sådan snedvridning är 

dold för forskaren själv. Jag vill dock göra läsaren uppmärksam 

på risken. 

Det är dock min bediimning att denna typ av risk är speciellt 

påtaglig vad gäller min beskrivning av det studerade premieackord

systemets egenskaper, där parterna har delvis mycket motstridiga 

uppfattningar. Denna del av min beskrivning har emellertid inte 

direkt legat till grund för min prövning av min modells empiriska 

relevans. Vad som är särskilt intressant är därför i vilken 

utsträckning som jag har blivit påverkad under själva huvudför

handlaröverläggningarna. I detta sammanhang kan följande sägas~ 

1. Det är under dessa överläggningar som stämningen mellan parterna 

kan bli relativt "hetn. Under sådana spända replikväxlingar har jJ.f': 

gjort tillfälliga uppehåll i mitt antecknande för att inte parterna 

skulle störas (den inledande studien för att själva antecknandet 

många gånger verkade mer irriterande än min närvaro som sådan). 

När jag sedan har försökt sammanfatta resonemanget i efterhand kan 

jag ha gjort felaktiga rapporteringar. Det är möjligt att mina 

attityder till förhandlarna och ackordsystemet i dessa fall omed

vetet kan ha färgat min beskrivning i dessa fall. 

2. En annat punkt berör parternas beteende som sådantg Många gånger 

blir disku~aionen omfattande och långvarig. Mot slutet av varje ob

servation var jag därför ofta utomordentligt trött. (Observation i 
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fältet visade sig vara en överraskande ansträngande datainsamlings

metod) Det finns därför en viss risk att · vad som rapporteras 

under förhandlingarnas senare delar är resultatet av ett snedvridet 

urval. 
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