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Hur påverkas utfallet i ett förhand-
lingsexperiment av ett paket mjölk?

Den här artikeln redovisar resultaten från ett experiment av Holm och Run-
nemark (2013) som belyser hur ett paket mjölk påverkar utfallet i en förhandling 
genom att jämföra det med utfallet i en förhandling om en hypotetisk vara.1 
Genom att beskriva förhandlingen som en situation där köpare och säljare ska 
förhandla om en faktiskt vara berör experimentet också frågan om betydelsen 
av abstrakta beskrivningar i laboratorieexperiment och hur hållbara resultaten 
från dessa är för faktorer som typiskt tillhör en förhandling utanför laboratoriet.

Förhandlingar utgör ett grundläggande element i en ekonomi och återfinns 
på marknader för exempelvis bilar, löner och den populära diversemark-
naden Blocket. Genom en förhandling kommer två parter överens om ett 
pris och därmed hur de ska fördela det potentiella överskott som uppstår 
genom handeln. Ta exempelvis en vara som en säljare värderar till 1 000 kr 
och en köpare till 2 000 kr. Mellanskillnaden på 1 000 kr är det överskott de 
därmed har att fördela. Empiriskt har denna fördelningssituation studerats 
bl a med hjälp av ekonomiska experiment där utfallet oftast grundar sig 
på abstrakta beskrivningar av förhandlingssituationen, något som kan vara 
problematiskt då verkliga förhandlingar inte är åtskilda sin kontext (se t ex 
Levitt och List 2007). Till syvende och sist vill vi ju utifrån denna forskning 
säga något generellt om människors förhandlingsbeteende. Varan i experi-
mentet tillhör en aspekt från fältet som Harrison och List (2004) benämner 
”the nature of the commodity”. Genom att jämföra utfallet i en förhandling 
med en faktiskt vara med ett känt pris mot utfallet med en hypotetisk vara 
kan vi i ett kontrollerat experiment undersöka om och i sådana fall hur denna 
fältaspekt påverkar utfallet. Vi kan dessutom undersöka vilka faktorer som 
inverkar på förhandlarnas beslut.

1. 50–50-fördelningen och varupriset
Förhandlingsexperimentet är baserat på ett Nash Demand Game (NDG) 
(Nash 1953). I detta spel anger parterna tidsmässigt samtidigt vad de vill ha 
av överskottet. Om de pris de begärt överensstämmer får de båda en payoff 
som är beroende av det de begärt och om de inte överensstämmer får de 
båda en sk disagreement payoff, vilken ofta sätts till noll. Teoretiskt sett 
finns det många Nashjämvikter i detta förhandlingsspel, dvs jämvikter där 
ingen spelare enskilt kan förbättra utfallet genom att ändra sin strategi. Det 

1  Delar av artikeln bygger också på författarens avhandling (Svensson 2012).
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finns dock ett utfall som har funnit starkt stöd i såväl axiomatiska lösningar 
(t ex Nash 1953), teorier som bygger på rättviseargument (t ex Fehr och 
Schmidt 1999; Bolton och Ockenfels 2000), samt ett stort antal ekonomis-
ka experiment (se Roth 1995; Camerer 2003). Detta är 50-50-fördelningen 
vilken innebär att de två förhandlarna helt enkelt delar lika på överskottet.

Samtidigt som 50–50-fördelningen har ett starkt stöd i tidigare forsk-
ning finns det både teoretiskt och empiriskt belägg för att a priori tro att 
varan har betydelse för utfallet. Empiriskt har artificiella manipuleringar 
av själva förhandlingssituationen visat sig påverka utfallet i ekonomiska 
experiment. Exempelvis finner Mehta m fl (1992) att hur mycket vissa för-
handlare anser sig ha rätt till av överskottet påverkas av hur många ess ur en 
kortlek de slumpmässigt fått tilldelade före förhandlingen (se också Roth 
och Schoumaker 1983; Binmore m fl 1993; Gächter och Riedl 2005). 

Teoretiskt bygger förväntningen om att varan har betydelse för utfal-
let på att spelare använder sig av beskrivningar av situationen för att hitta 
sätt att komma överens (se t ex Mehta m fl 1992, 1994b). Genom beskriv-
ningarna framstår vissa fördelningar tydligare än andra och förhandlarna 
väljer därmed en sådan fördelning för att de förväntar sig att motparten 
också kommer att välja denna. Dessa fördelningar utgör s k fokalpunkter, 
dvs samordningspunkter för förhandlarna (Schelling 1960). Fokalpunkts-
resonemanget kan därmed förklara varför olika beskrivningar av samma 
underliggande spel kan ge upphov till olika fördelningar. I vårt experiment 
kan vi hypotetisera att varupriset utgör en fokalpunkt när vi beskriver för-
handlingssituationen med en faktisk vara. Samtidigt är det också tydligt att 
50-50-fördelningen utgör en fokalpunkt baserat på dess starka ställning i 
ekonomiska experiment.

2. Ett experiment med en liter mjölk
För att undersöka hur framställningen med mjölk jämfört med framställ-
ningen med en hypotetisk vara påverkar utfallet används följande underlig-
gande Nash Demand Game: 

En köpare har en budget på 100 kr och en säljare har en vara med värde 
v. Köparen anger det pris hon är villig att betala för varan, k, och säljaren 
anger det pris hon är villig att sälja varan för, s. Detta sker simultant. Om 
köparens pris är samma eller högre än säljarens pris, k≥s, genomförs köpet 
och köparen betalar genomsnittet av det pris hon bjöd och det pris säljaren 
bjöd, p=(k+s)/2. Köparen får varan och behåller det som återstår av de 100 
kronorna, 100-p+v. Säljaren får priset för varan, p. Om köparens pris är lägre 
än säljarens, k<s, genomförs inget köp och båda får noll.2,3

2  Payoffen noll då parterna inte kommer överens är ett vanligt val i NDG och anledningen 
till att välja den i detta experiment är för att minimera risken för en s k endowment-effekt, dvs att 
säljarna har en högre värdering av mjölken på grund av att de ”äger” den.
3  I detta spel finns det många Nash-jämvikter varav de rena jämvikterna ges av k=s och (k=0, 
s=100). Nashs egen lösning på problemet, den axiomatiska Nash bargaining solution, ges av 
p=(100+v)/2 (Nash 1953).
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I framställningen där köparen och säljaren förhandlar om en hypotetisk 
vara (H-gruppen) är v=0 och eftersom det inte finns någon faktisk vara i 
denna framställning utgör 50–50-fördelningen den enda fokalpunkten. Det 
förväntade resultatet för denna grupp av deltagare är därför att de bjuder runt 
50. Det är också rimligt att förvänta sig att köpare bjuder aningen högre och 
säljare aningen lägre för att försäkra sig om att transaktionen går igenom.

I framställningen med mjölk (M-gruppen) förhandlar köparen och säl-
jaren i stället om ett paket mjölk som har ett referenspris i handeln på ca 8 kr, 
dvs v ≈8. Detta referenspris utgör därmed ytterligare en fokalpunkt utöver 
50–50-fördelningen. Det förväntade resultatet i denna grupp är att priset på 
mjölken kommer att påverka vissa deltagare att bjuda runt 8 medan andra 
deltagare bjuder runt 50.4 Denna förväntning baserar sig på heterogeneitet 
bland deltagare där vissa fokuserar på varan medan andra fokuserar på att 
fördela överskottet lika. Vi kallar detta för separering och förväntningen 
har stöd i tidigare forskning som finner att när det finns två fokalpunkter 
samtidigt så attraherar vardera deltagare (se t ex Mehta m fl 1992, 1994a). 
På samma sätt som i H-gruppen är det rimligt att köpare i M-gruppen bju-
der aningen högre och säljare aningen lägre för att få igenom transaktio-
nen. Vi kan nu ställa upp den testbara hypotesen som kontrasterar utfallet 
i H-gruppen med det i M-gruppen: Köpare och säljare separerar i M-gruppen 
men inte i H-gruppen.

Det är också relevant att undersöka huruvida utfallet påverkas då del-
tagarna först har fått genomföra den hypotetiska framställningen, snarare 
än att börja med en förhandling om mjölk, eftersom bristen på strategisk 
erfarenhet kan vara en anledning till varför en del av deltagarna attraheras 
till mjölkpriset. Strategisk erfarenhet borde avslöja spelets underliggande 
karaktär och förväntningen är därmed att sådan erfarenhet underminerar 
effekten av varupriset.

  
3. Genomförandet av experimentet
I följande avsnitt beskrivs kortfattat hur experimentet praktiskt gick till-
väga. För en fullständig beskrivning och instruktioner hänvisas till Svens-
son (2012).

Experimentet ägde rum på Lunds universitet våren 2010. Sammantaget 
deltog 126 grundkursstudenter i nationalekonomi som hade rekryterats på 
föreläsningar. Totalt bestod experimentet av fyra delar som vardera samla-
des in innan påföljande del delades ut. I varje session delades deltagarna in 
i fyra grupper: köpare och säljare i H- respektive M-gruppen. Deltagarna 
kände inte till fördelningen av rollerna mellan personerna i rummet. 

4  Värderingen på v är givetvis beroende av deltagarnas värdering av mjölken och det totala 
överskottet att dela på påverkas av den subjektiva värderingen av varan. I analysen i arbets-
pappret tas hänsyn till om den individuella värderingen påverkar valet av fokalpunkt. Det bör 
också noteras att deltagarna var familjära med priset för en liter mjölk. I en elicitering av vad en 
liter mjölk kostade hos den närmsta ICA-handlaren vid tidpunkten för experimentet gissade 
98 procent på ett pris mellan 7 och 13 och den modala gissningen var 8 kr.
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Innan de skriftliga instruktionerna delades ut tillsammans med den för-
sta omgången av förhandlingarna fick deltagarna allmänna instruktioner 
om experimentet. De informerades om att de kunde tjäna pengar på sina 
beslut, att de i vissa delar av experimentet skulle matchas mot en anonym 
motpart och att de endast skulle möta samma motpart en gång. De visste 
inte om att de skulle byta grupp och spela en andra omgång med en ny vara 
efter första förhandlingen. I såväl första som andra omgången av förhand-
lingsspelet angav deltagarna sina bud samt en gissning om vad de trodde 
att motparternas genomsnittliga bud skulle vara. Del tre av experimentet 
mätte ett antal faktorer som kan påverka buden och del fyra avslutade expe-
rimentet genom att varje deltagare genomförde ett personlighetstest samt 
svarade på bakgrundsfrågor varefter de lämnade rummet.

Experimentet varade i ca 60 minuter och den genomsnittliga betal-
ningen till deltagarna var 200 kr vilket inkluderade 50 kr för deltagande. 
Den genomsnittliga timlönen för denna åldersgrupp är ca 120 kr. Pengarna 
betalades ut ett par dagar efter sista sessionen och matchades mot det ID-
nummer de fått under experimentet för att bibehålla anonymiteten.

4. Påverkar varupriset utfallet?
Om hypotesen att köpare och säljare separerar i M-gruppen men inte i 
H-gruppen stämmer bör vi i M-gruppen observera bud runt priset på en 
liter mjölk, dvs runt 8 kr och bud runt 50 kr medan vi i H-gruppen enbart 
bör observera bud runt 50 kr. Detta är också vad figur 1 tydligt visar. I 
H-gruppen tenderar buden att ligga runt 50 kr med aningen högre bud för 
köpare och lägre för säljare. I M-gruppen är fördelningen i stället dubbel-
toppig med ett stort antal bud under 30 kr. Denna skillnad i fördelningarna 
slår också igenom på genomsnittspriserna. Dessa är lägre i M-gruppen än i 
H-gruppen: 37,2 kr mot 59,3 kr för köpare och 41,5 kr mot 51,3 kr för säl-
jare. Att det föreligger en skillnad mellan fördelningarna stöds av ett robust 
rangordningstest (se Siegel och Castellan 1988). 

Att det är mjölk man förhandlar om orsakar också en kraftig minskning 
av andelen transaktioner i M-gruppen där endast 48 procent av transaktio-
nerna genomförs jämfört med 81 procent i H-gruppen. Det är alltså uppen-
bart att varupriset i hög grad påverkar både köpare och säljare och att det är 
svårt att komma överens när det finns två fokalpunkter .

Separeringen håller dessutom för viss strategisk erfarenhet vilket står 
i motsats till vår förväntning. Figur 2 visar buden för andra omgången av 
förhandlingen då deltagarna har fått byta grupp (M till H, H till M). Dub-
beltoppigheten i M-gruppen finns kvar även efter att deltagarna i en första 
omgång av spelet har förhandlat om en hypotetisk vara. Genomsnittspri-
serna visar dessutom att tendensen att bjuda lägre i M-gruppen kvarstår. 
För köpare är genomsnittspriserna i M-respektive H-gruppen 34,9 kr mot 
53,9 kr och för säljarna 38,6 kr mot 45,1 kr. 

Vi kan också undersöka hur deltagarna ändrar sina bud när de tillhör H- 
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respektive M-gruppen. Oberoende av i vilken ordning de genomför förhand-
lingarna har 36 köpare lägre bud när de tillhör M-gruppen än när de tillhör 
H-gruppen medan 16 har samma och 9 har högre. Bland säljarna har 26 lägre 
bud när de tillhör M-gruppen än när de tillhör H-gruppen medan 24 har sam-
ma och 12 har högre. Med hjälp av ett rangordningstest konstaterar vi att för-
handlarna tenderar att ha de lägsta buden i M-gruppen vilket ytterligare visar 
att många faktiskt ändrar sitt bud beroende vilken framställning de ges.

Problemet att komma överens då det finns två fokalpunkter kvarstår 
också i andra omgången. Endast 48 procent av transaktionerna går igenom i  

Figur 1 
Fördelning över 
köpares och säl-

jares bud i H- och 
M-gruppen i första 

omgången

Källa: Holm och Runnemark (2013).

Figur 2
Fördelning över 
köpares och säl-

jares bud i H- och 
M-gruppen i andra 

omgången

Källa: Holm och Runnemark (2013).
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M-gruppen jämfört med 73 procent i H-gruppen. Tillsammans demonstre-
rar resultaten från förhandlingarna att varupriset klart påverkar utfallet.

5. Kan vi förklara varför vissa väljer 50–50 och andra
priset på mjölk?
Att vissa deltagare i experimentet attraheras av mjölkpriset medan andra 
dras till 50–50-fördelningen föranleder naturligtvis frågan vad heterogen-
eiteten beror på. En rimlig utgångspunkt är att det kan finnas flera faktorer 
som påverkar valet av fokalpunkt och att den givna kontexten spelar roll. I 
vad som följer diskuteras de faktorer som mättes under experimentet och 
som hade en signifikant påverkan på deltagarnas bud.

En sådan faktor är rollen som deltagarna slumpmässigt tilldelades. Den-
na påverkar buden genom en s k self-serving bias vilken innebär att man tror 
att ett utfall som är mer fördelaktigt för en själv har högre sannolikhet att 
inträffa (t ex Babcock m fl 1995, 1997; Konow 2000). I detta experiment 
framträder detta genom att köpare är mer benägna att tro att säljarna väljer 
mjölkpriset än vad säljarna faktiskt är. En annan kontextuell faktor utgörs 
av varan själv, mjölken, där en högre konsumtion av denna vara i deltaga-
rens vardag ökar sannolikheten att bjuda runt mjölkpriset. Denna effekt 
kan tänkas bero på tillgängligheten av viss information. Exempelvis föreslår 
Bacharach och Bernasconi (1997) att vad spelare uppmärksammar i en viss 
situation beror på vilka attribut spelarna kommer att tänka på.

I en situation där köpare och säljare ombeds att förhandla om ett paket 
mjölk kan det krävas en viss grad av reflektion för att se det totala överskot-
tet. För att fånga om deltagarna tar beslut impulsivt eller reflektivt föreslår 
Frederick (2005) ett kognitivt reflektionstest med tre testfrågor. I vårt fall 
visar sig antalet rätta svar på dessa testfrågor vara negativt relaterat till san-
nolikheten att bjuda runt varupriset vilket tyder på att kognitiv sofistike-
ring spelar in i valet av fokalpunkt.

I utforskande syfte undersöks också ett antal personlighetsaspekter 
och hur dessa påverkar valet av fokalpunkt. Det visar sig här att öppensin-
nighet, mätt med hjälp av frågor utifrån Femfaktorsmodellen (en populär 
personlighetsteori inom psykologi), minskar sannolikheten att bjuda runt 
mjölkpriset. Denna personlighetsfaktor innefattar bl a förmågan att tänka 
i abstrakta termer (se Johnson 2010) vilket tyder på att varupriset är ett 
konkret och naturligt val.

 
6. Vad innebär dessa resultat och hur robusta är de? 
Den enkla vinklingen på förhandlingen som ges av närvaron av varan i vårt 
experiment demonstrerar att abstrakta beskrivningar kan vara missvisande 
för att förstå förhandlingsbeteende utanför laboratoriet. Det är tydligt att en 
stor andel av deltagarna i detta experiment i hög grad påverkas av att de känner 
till varans pris när den handlas utanför laboratoriet. I de fall där förhandlare 
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är medvetna om varor och tjänsters historiska pris, något som blivit enklare i 
och med exempelvis prisjämförelsesajter på nätet, är det därför rimligt att tro 
att många kommer att påverkas av det i verkliga förhandlingssituationer. 

Ytterligare tyder den heterogeneitet i deltagarnas beteende, som ligger 
till grund för valet mellan varupriset och 50-50, på att det kan vara svårt att 
få till stånd en transaktion när förhandlare skiljer sig åt på ett flertal beteen-
demässiga punkter, eftersom de i samma förhandlingssituation fokuserar 
på olika aspekter. Då vi kan härleda valet av fokalpunkt till beteendemäs-
siga skillnader hos förhandlare kan vi också bidra till den forskning som för-
söker kartlägga allmänna regler för hur människor väljer fokalpunkter (t ex 
Mehta m fl 1994a). När det finns två fokalpunkter att välja på samtidigt kan 
valet mellan dem relateras till deltagarnas personliga egenskaper och deras 
roll i den givna kontexten.

Även om effekten av varupriset håller för viss strategisk erfarenhet är det 
naturligt att ifrågasätta hur hållbart detta resultat är om deltagarna får möj-
ligheten att förhandla med varandra upprepade gånger. I en upprepad för-
handling tillåts deltagarna att lära sig förhandlingens karaktär och risken är 
mindre att effekten av varupriset beror på att deltagarna inte förstår spelets 
natur. I ett relaterat experiment med en liknande förhandling som experi-
mentet i denna artikel finner jag att varupriset överlever många perioder av 
förhandling och att hur många perioder effekten håller i sig beror på vilken 
information förhandlarna ges om varandras bud (Svensson 2012). Bland 
annat visas att många förhandlare fastnar på varupriset i alla förhandlings-
omgångar i den grupp som fångar den extra osäkerhet som finns på mark-
nader där säljare inte kan observera köparnas reservationspris utan endast 
om transaktionen går igenom. Därmed finns det också stöd för att effekten 
av varupriset är robust även för erfarenhet, men att informationsstruktur 
inverkar på förhandlarnas val. Sammantaget pekar båda experimenten 
entydigt på vikten av att undersöka hur fältaspekter påverkar utfallet i för-
handlingar för att förstå förhandlingsbeteende utanför laboratoriet. 
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