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Abstract 
Två företag, konkurrenter på en duopolmarknad, undersöks under ett antal förenklande 

antagande för att finna jämviktsbeteende. Företagen antas förutom pris ha möjlighet att 

konkurrera genom att erbjuda produkter differentierade i två horisontella dimensioner. En 

tolkning är att företagen konkurrerar genom pris och lokalisering i en tvådimensionell stad.  

   Av intresse är främst optimal grad av differentiering.  

   Från genomgången litteratur står det klart att Nashjämvikten består av minimal 

differentiering i en dimension och maximal differentiering i den andra, samt pris som bestäms 

direkt av en transportkostnadskoefficient.  

   Vidare undersöks riskaversion, effekten av positiva externa effekter i vinst och samarbete. 

Givet att antalet spelomgångar är okänt eller oändligt finns det alltid en samarbetesstrategi 

som inget företag har incitament att bryta oberoende av grad av kortsiktighet när spelarna 

använder triggerstrategier.   

   Uppsatsen innehåller också planeringen av ett experiment för att testa ovanstående teori.    
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Hur hanterar företag en konkurrenssituation? Denna fråga är central i mikroekonomi och 

industriell organisation. Oftast är undersökningen fokuserad på konkurrens i priser och 

kvantiteter under antagandet att företag på en marknad säljer varor som konsumenten 

uppfattar som identiska. På de flesta verkliga marknader skiljer sig två företags varor åt (och 

även om de inte gör det, har företag alltid en möjlighet att särskilja sin produkt från andra 

genom exempelvis produktmodifikationer eller marknadsföring). Precis som producenten 

väljer pris eller kvantitet ställs hon också inför frågan om hur differentierad en produkt skall 

vara från nära substitut. Precis som för pris och kvantitet bestämmer ett företag graden av 

differentiering så att vinsten maximeras.     

   Denna uppsats kommer att undersöka den kompletta valsituationen för företag på en 

duopolmarknad inkluderande de tre sammanlänkade variablerna: pris, differentiering och 

kvantitet. Modellen som används utgår från vald positionering och valt pris och ger svar på 

vilken kvantitet och vinst som blir företagets marknadsutfall.  

   Vilken positionering respektive pris ger då företaget den maximala vinsten? Svaret är inte 

helt enkelt vilket kommer att framgå av den diskussion som förs längre ner. Precis som i fallet 

där enbart priskonkurrens existerar kommer ett företags bästa alternativ att bero av 

konkurrentens val. Problemet analyseras således bäst med spelteori, mer specifikt genom att 

hitta Nashjämvikter.  

    Differentiering i sig är långt ifrån ett nytt problem inom den ekonomiska vetenskapen, vad 

som först på senare år behandlats är differentiering i mer än en dimension. Det visar sig 

nämligen att huruvida differentieringen tolkas i en eller flera dimensioner kan ge upphov till 

olika resultat. Förenklingen att se all differentiering som en endimensionell skillnad är därför i 

många samanhang direkt skadlig eftersom man då kan komma att dra felaktiga slutsatser.  

1.2 Frågeställning och metod 

Den underliggande frågan i denna uppsats är hur företag på en oligopolmarknad använder 

kombinationer av pris och produktdifferentiering för att konkurrera med varandra. Frågan 

analyseras helt teoretiskt utifrån en Hotellingmodell där företagen tillåts differentiera i två 

dimensioner. Mer specifikt undersöks optimalt beteende på en marknad som består av två 

företag och med ett antal konsumenter jämnt utspridda över det plan av möjliga produkter 
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som bildas av de två differentieringsdimensionerna, med hjälp av spelteori. Speciellt 

undersöks samarbete mellan företagen och vilka krav som ställs för att det skall uppstå.   

    Som brukligt i liknande undersökningar antas strategikombinationerna som utgör 

Nashjämvikter vara sannolika val i det spel som utgörs av företagens interaktion med 

marknaden i modellen. Därför undersöks vilka Nashjämvikter som uppkommer under olika 

förutsättningar i spelet.   

   För att testa giltigheten i det strikt teoretiska resonemanget planeras dessutom ett 

experiment.   

1.3 Avgränsning 

Produktdifferentiering är ett digert område. Ämnet avgränsas först och främst genom att bara 

differentiering baserad på Hotellingmodellen används. Som tidigare nämnts inskränks 

analysen till fallet med två företag som konkurrerar i två dimensioner, dessutom antas båda 

dimensionerna beskriva horisontella och inte vertikala skillnader1.  Ett annat antagande som 

ligger fast i hela uppsatsen är att marginalkostnad och genomsnittlig kostnad antas vara 

konstant och normerad till noll. Det bör nämnas att en rad andra antaganden och förenklingar 

görs för att kunna använda modellen, dessa kommer att behandlas i mer detalj längre fram.   

   Det kommer att framgå att förändringar i modellens antagande kan ha dramatiska effekter 

på marknadsutfall men mer ingående analys av modifikationer av modellen ligger utanför 

uppsatsen utom i några fall som anses speciellt oundvikliga.  

   Som nämnts i problemformuleringen sker undersökningen från en strikt teoretisk synvinkel 

vilket innebär att empiri från verkliga marknader helt saknas. Därutöver bortses från lagar och 

förordningar, rörande exempelvis konkurrensmetoder och kartellbildning, som på verkliga 

marknader rimligen är av stor vikt för strategival.   

1.4 Målgrupp 

Uppsatsen har som målgrupp ekonomer och studenter i nationalekonomi med kunskaper 

motsvarande mikroekonomi på C-nivå. Begrepp som behandlats i mikroekonomiska kurser på 

eller under C-nivå antas kända hos läsaren och förklaras endast i undantagsfall. Dessutom 

förutsätts läsaren ha grundläggande kunskaper i matematisk analys.  

                                                 
1 En horisontell skillnad kan beskrivas som en skillnad i smak och en vertikal som en skillnad i kvalité. I ett 
vertikalt produktspektrum är alla konsumenter överens om vilken produkt som är bäst i någon mening men 
skiljer sig i betalningsvilja. I ett horisontellt spektrum föredrar konsumenter olika produkter.   
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1.5 Disposition 

Efter denna inledande exposé i ämnet följer en litteraturgenomgång över teori och 

experimentella resultat från fallet med produktdifferentiering i en dimension. Utifrån denna 

grund byggs modellen ut i tredje avdelningen som inleds med en litteraturstudie av den 

spelteoretiska teorin bakom fallet med två dimensioner och en koppling till det mer generella 

fallet med ett godtyckligt antal dimensioner. Därefter presenteras några egna teoretiska bidrag 

innan ett publicerat experiment inom området diskuteras. Fjärde avdelningen utgör en 

planering av ett experiment för att testa teorin. I avdelning fem läggs hypoteser och 

frågeställningar upp och en diskussion förs om förväntade resultat från experimentet samt hur 

försöksdata kan undersökas för att ge ytterligare kunskap i ämnet. 

   Sista (dvs. sjätte) avdelningen utgår från en sammanfattning av uppsatsen varefter ett antal 

slutsatser dras om troliga marknadsutfall under ett antal antagande.
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2. Differentiering i en dimension  

Från grundläggande ekonomisk teori vet vi att två företag som konkurrerar i priser med 

produkter som är helt identiska kommer att tvingas till att sätta priser som är precis lika stora 

som marginalkostnaden så länge de inte kan samarbeta, en så kallad Bertrandjämvikt. I de 

allra flesta fall är produkterna dock inte identiska utan lite olika.  

2.1 Hotellings originalmodell  

Harold Hotelling (1929) poängterade att produkter som är lika varandra men inte identiska 

kan säljas till olika priser på marknaden. Han frågade sig då hur ett företag i den situationen 

skulle handla för att maximera sin vinst.  

   Modellen kan beskrivas som en linjär stad av längden l. De två företagen, som kallas A och 

B, placerar sig på ett avstånd a respektive b från de yttre ändarna (se figur 2.1).  

   Hotelling tänkte sig att företagen valde placering och pris stegvis enligt följande: 

1) A och B väljer placering, dvs. anger a och b.  

2) Uppgifter om placeringarna blir allmän information 

3) A och B väljer priser 

Staden antogs täckt av en jämn fördelning konsumenter som alla köper vardera en enhet av 

produkten. Konsumenten köper av det företag vars produkt innebär den lägsta kostnaden där 

konsumentens upplevda kostnad består av priset tillsammans med en konstant gånger 

avståndet mellan dennes placering och företagets placering. (En tolkning är att det kostar 

konsumenten en summa proportionell mot avståndet till försäljaren att transportera hem 

varan.) 

   Genom att undersöka derivatorna av vinsten m.a.p. variablerna a respektive b kom 

Hotelling fram till att företagen för vinstmaximering bör differentiera minimalt och välja: 

2

l
ba ==       (2.1)

       

 
Fig. 2.1 Hotellings modell från 1929. Punkterna representerar exempel på 
positionering av företag A och B.    
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Modellen förklarades med att två krafter verkar mot varandra för att avgöra vilket handlande 

som är optimalt för företaget. Den första kraften är en priskraft, vilken verkar så att företagen 

dras ut mot stadens ändar. Genom att differentiera sina produkter mycket blir 

priskonkurrensen mindre hård och därmed kan vinsterna pressas upp över noll.  Den andra, 

motverkande kraften är en kvantitetskraft. Genom att lägga sig längre ut i ändan av staden 

riskerar man att sälja till färre konsumenter. Lägger man sig istället mitt i staden har ingen 

konsument längre transportsträcka än halva avståndet l. Kvantitetskraften verkar således för 

att dra företagen in mot mitten. Hotellings resultat kan alltså tolkas som att kvantitetskraften 

vinner över priskraften.   

   Hotelling var noga med att påpeka att hans modell med geografiska avstånd bara var ett 

hjälpmedel för att i vidare mening diskutera produktdifferentiering: 

“The importance and variety of such agglomerative tendencies become apparent 

when it is remembered that distance, as we have used it for illustration, is only a 

figurative term for a great congeries of qualities. Instead of sellers of an identical 

commodity seperated geographically we might have considered two competing cider 

merchants side by side, one selling a sweeter liquid than the other. If the consumers 

of  cider be thought of as varying by infinitesimal degrees in sourness they desire, 

we have much the same situation as before.” (Hotelling, 1929 s.54) 

 Efter att ha visat att denna minimala differentiering inte är samhällsoptimal drar författaren 

slutsatsen att detta är anledningen till den likriktningen av produkter som kan ses på många 

marknader: företagens vinstintresse hindrar dem från att förse marknaden med samhälleligt 

optimal variation.  

 

2.2 Femtio år senare 

Hotellings modell fick stor uppmärksamhet och många författare använde och kompletterade 

den efter hand. Dessa artiklar kommer inte att presenteras här eftersom de alla byggde på en 

felaktig slutsats. År 1979 kunde en grupp forskare (D’Aspremont m. fl., 1979) visa i en kort 

kommentar att Hotelling gjort ett alvarligt fel. Troligen berodde detta nya resultat på 

framväxten av spelteori som hade skett sedan Hotellings tid.  

   D’Aspremont med kollegor kunde visa att den ”Nashjämvikt” Hotelling beskrev bara fanns 

om företagen före sina val låg tillräckligt långt ifrån varandra, i annat fall saknades jämvikt i 

priser. Författarna visade också att någon annan jämvikt i rena strategier inte existerade. 

Utöver detta visades att under andra antagande om hur transportkostnaden utformades skulle 
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jämvikten existera men ge helt motsatta resultat. D’Aspremont, Jaskold och Thisse valde att 

istället låta transportkostnaden vara proportionell mot kvadraten av avståndet. Anledningen 

var att genom ett motexempel visa att Hotellings resultat inte bara var falska för fallet med 

linjära transportkostnader utan att därutöver visa att det fanns andra konfigurationer som gav 

andra jämvikter.   

 

Låt oss diskutera författarnas modell för att klargöra metoden för att hitta jämvikter i 

Hotellingmodellen. Spelet sker i två steg, först lokalisering på linjen och därefter prissättning. 

För att hitta en lösning börjar vi med att hitta en jämvikt i priser givet vilken lokalisering som 

helst och går därifrån till att se vad som är optimal placering. (Vi löser med andra ord för 

jämvikt genom baklänges induktion.) 

   När denna prisjämvikt är funnen kan vinstfunktionerna skrivas som funktioner av endast 

placering och därmed kan det visas att derivatorna m.a.p. placeringskoordinaterna alltid är 

negativa. Med det menas att vinsten alltid ökar med lägre värde på a eller b. Maximal vinst får 

man då genom att differentiera maximalt, vilket har kallats principen om maximal 

differentiering. Detta står i klar kontrast med Hotelling som kom fram till en princip om 

minimal differentiering.  

   För att tydligare få en bild av hur man algebraiskt hittar Nashjämvikter i denna typ av spel 

kommer vi nu att översiktligt studera den modell som D’Aspremont och hans kollegor 

presenterade 1979.  

   Somliga konsumenter köper av företag A, andra av B. Vem som köper av vilket företag 

beror på deras smak, eller med ett mer grafiskt språkbruk: var de bor i en endimensionell stad. 

Någonstans mellan de båda finns en indifferent kund. Anta att denna finns sträckan z från den 

vänstra kanten av staden. Följande relation måste då gälla, om alla inte köper av samma 

företag: 

22 )()( zblcpazcp BA −−+=−+    (2.2) 

   Bokstaven c har här fått representera proportionalitetskonstanten mellan kostnad för 

konsument och kvadraten på transportsträckan, benämnd transportkostnadskoefficienten. 

Priserna satta av företag A respektive B betecknas pA och pB.  Observera särskilt varför 

kvadratiska transportkostnader blir lättare att räkna med än linjära, nämligen genom att man 

slipper använda absolutbelopp för att beskriva läget för den indifferente konsumenten.  

   Från ekvation 2.2 kan man lösa ut z som kan ge oss sålda kvantiteter för respektive företag. 

Så länge varje företag säljer till någon kund blir: 
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 a
bal

blc

pp
qz AB

A +−−+
−−

−==
2)1(2

   (2.3) 

Utifrån ovanstående ekvation kan vinstfunktionen för företaget A skrivas ut: 

 







+−−+

−−
−⋅=⋅= a

bal

balc
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pqpqp AB

AAAAAA 2)(2
),(π     (2.4) 

Det spel som beskrivs här kan lösas för delspelsperfekta jämvikter. Således börjar vi med att 

hitta jämvikten i priser. För att göra det deriveras vinstfunktionen i ekvation 2.4 m.a.p. pris 

och derivatan sätts till noll. Samma sak görs för företaget Bs vinstfunktion. Anledningen är att 

när vinsten är maximal måste derivatan vara noll2. På detta vis kan man lösa ut företagens 

reaktionsfunktioner, för A, betecknad rA(pB). För A får man: 
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)(0
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 (2.5) 

Nashjämvikten i prisspelet kan man få genom en standardprocedur; )()( 1
ABBA prpr −= .  

Prisjämvikten karakteriseras då av: 

 




















 −+−−=








 −+−−=

3
)(*

3
)(*

ab
lbalcp

ba
lbalcp

B

A

   (2.6) 

Givet dessa priser kan man undersöka placeringsval i första delen av spelet. För företaget A 

får man genom att substituera in 2.6 i 2.4: 

 
2

3
)(

2







 −+⋅−−⋅= ba
lbal

c
Aπ    (2.7) 

Deriverar man vinstfunktionen med avseende på avståndet a kan man se att denna alltid är 

negativ. I ord betyder det att ju mindre sträckan a väljs av företag A desto större blir dess 

vinst. Alltså kommer A att lägga sig på den vänstra kanten av staden. På samma sätt kan man 

visa att B lägger sig längst ut på den högra.  

   Det verkar alltså som att priskraften vinner över kvantitetskraften i fallet med kvadratiska 

transportkostnader. Med denna vetskap kan ekvation 2.6 förenklas för att ge jämviktspriserna: 

                                                 
2 För maximum krävs också att andra ordningens villkor är uppfyllt. Eftersom endast priset påverkar vinsten i 
detta steget bli villkoret: 

0
2

2

<
∂
∂

Ap

π
vilket är uppfyllt för alla pA eftersom 0

)(

1
2

2

<
−−

−=
∂
∂

balcpA

π
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2** clpp BA ==     (2.8) 

Om man väljer att normera stadens längd till ett blir jämviktspriserna således precis lika med 

transportkostnadskoefficienten. Resultatet är intressant eftersom det tydligt visar hur 

Hotellingmodellen förhåller sig i relation till Bertrandmodellen. Möjligheten till 

differentiering är bra för företaget eftersom priskonkurrensen minskar, därmed kan företaget 

sätta ett pris över sin marginalkostnad (som är noll i vår modell).   

   D’Aspremont med medförfattare öppnade upp mot ett brett och intressant ämne. Om sättet 

att modellera transportkostnaden kunde påverka resultatet så mycket, vilka andra av 

modellens antagande är då ”instabila”? Frågan är av stor betydelse eftersom världens verkliga 

beskaffenhet är svårt för oss att avgöra, låt oss därför gå igenom några av de tillägg som gjorts 

till modellen genom åren.  

2.3 Antagande i modellen  

Ett antal antaganden har gjorts i Hotellings originalmodell. En rad ekonomer har gått igenom 

dem för att se hur förändringar i dessa påverkar resultatet. Följande är en kort 

sammanfattning:  

 

i) Linjär transportkostnad   

Som synes av diskussionen ovan mellan Hotelling (1929) och d’Aspremonts (m. fl. 1979) är 

typen av transportkostnadsfunktion av stor vikt för resultatet.   

   Det har visats att prisjämvikt bara existerar för ett mindre antal kostnadsfunktioner. Bland 

de exponentiella är det bara de med exponenten 2 som ger upphov till prisjämvikt (Tabuchi 

1994).  

 

ii) Uniform fördelning 

Detta antagande släpptes av bland andra Anderson och Goeree (1997). De intresserade sig för 

huruvida prisjämvikten existerar även när fördelningen av konsumenter över staden inte är 

uniform. De kom fram till att den gör det för ett stort antal fördelningar som inte är för 

konvexa eller för konkava. Bland dessa finns exempelvis de kända normalfördelningarna och 

t-fördelningarna som kanske har större förklaringsvärde för populationsdensitetsfördelningen 

i en stad än den uniforma fördelningen. Däremot kommer de fram till att om fördelningen är 

väldigt ”toppig” i mitten kommer företagen att dra sig mot mitten mer än vad som anges av 

principen om maximal differentiering. 
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iii) Rena strategier 

Det har även påpekats att Nashjämvikter till spelet kan finnas i blandade strategier. I denna 

uppsats kommer jag att bortse från lösningar i blandade strategier eftersom det inte publicerats 

tillräckligt i ämnet när antalet dimensioner är fler än en, men mycket arbete har lagts ner för 

att karakterisera jämvikter i blandade strategier i fallet med bara en dimension. Ett av dessa 

står Osborn och Pitchik för som 1986 visade att Hotellings originalspel med linjära 

transportkostnader (se sektion 2.1) har prisjämvikt om man tillåter blandade strategier.  

 

iv) Två företag  

Om antalet företag istället för två är tre kommer det inte att finnas någon jämvikt i rena 

strategier men däremot i blandade strategier. För ett större antal företag finns visserligen 

jämvikter men för fallet med fler än sex företag kommer det att finnas flera olika jämvikter till 

spelet. (Eaton och Lipsey, 1975) 

 

v) Endimensionell stad 

I verkliga livet använder inte företag bara en karakteristika för att differentiera produkter. 

Exempelvis kan en penna skilja sig mot andra i både färg, form och material. Efter en kort 

genomgång av experiment för det endimensionella fallet kommer resten av uppsatsen att 

behandla fallet med två differentiering i två horisontella dimensioner.   

 

Utöver dessa finns en mängd andra antaganden som kan ändra resultaten. Bland dessa kan 

nämnas fallet med begränsade reservationspris, vilket gör att alla konsumenter inte alltid 

köper av någon säljare, eller modeller där marginalkostnaden inte är konstant.  
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2.4 Experiment i endimensionella fallet 

En rad experiment har genomförts på Hotellings modell och på varianter av den. Här 

presenteras några intressanta försök. Resultaten från dessa kommer senare att användas för att 

konstruera och dra slutsatser om ett experiment för tvådimensionell differentiering.  

 

2.4.1 Spatial konkurrens mellan två företag, samarbete 

I ett normgivande experiment från 1993 (Brown-Kruse, Cronshaw och Schenk) undersöktes 

spatial konkurrens mellan två företag längst en begränsad endimensionell stad. 

Försökspersonerna valde position men priset var givet och kunde ej påverkas av deltagarna, 

därutöver antogs transportkostnaderna vara linjära varför modellen egentligen är en version av 

Hotellingmodellen utan priskraft.  

   Deltagarna spelar spelet ett antal gånger mot samma motspelare. Anledningen till detta är att 

det inte är troligt att försökspersonerna skall hitta jämvikten direkt genom att bara läsa 

instruktionerna utan att de snarare behöver pröva sig fram, samt att försöket i mycket syftar 

till att se hur samarbetet utvecklas. Antalet spelomgångar bestäms slumpmässigt. Efter varje 

omgång slutar spelet med sannolikheten 1/8.  

   För att inte utfallet skall vara helt ointressant införs också ett reservationspris för 

konsumenten som överstiger det fastsatta priset men är tillräckligt lågt för att alla inte alltid 

skall köpa, marknadsefterfrågan är således inte given. Försöket utförs i två versioner, där 

första är en standardversion som beskrivs i texten ovan. I den andra behandlingen tillåts 

individerna att kommunicera med varandra, fortfarande utan att kunna urskilja vem de spelar 

mot.  

   Författarna visar att spelet har flera strategier som är delspelsperfekta jämvikter. Den mest 

vinstgivande positionsuppsättningen för de båda är att de placerar sig en fjärdedel, av det 

totala avståndet, från varsin ändpunkt. Att hänge sig till en sådan placering är dock mycket 

riskfull, den andra kan genom att lägga sig strax till mitten om en sådan placering fånga en 

mycket stor vinst från sin motspelare. Minst risk tar en individ som placerar sig på mitten av 

sträckan eftersom denna då försäkrar sig om en stor efterfråga på minst ena sidan mittpunkten.  

   Resultaten från experimentet visar på att de flesta par går mot någon sorts jämvikt efter ett 

litet antal spelomgångar. Utan kommunikation går de mot placeringar i mitten eller 

symmetriskt strax utanför mitten (som båda är delspelsperfekta jämvikter). Individer som 

försöker signalera samarbete genom att lägga sig på fjärdedelsavstånd från kanten blir 
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utnyttjad och förlorar alltid på sin signalering. När deltagarna fick kommunicera blev 

jämvikten istället i regel de optimala fjärdedelsavstånden.  

   Detta kan tolka som att samarbete under dessa betingelser inte kommer att uppstå om 

individerna inte tillåts kommunicerar med varandra. Man känner utöver detta sig lätt frestad 

att se riskaversionen som en anledning för individerna att välja den mindre lönsamma 

mittenpositionen istället för de riskfyllda men potentiellt lukrativa fjärdedelsplaceringarna.  

   Andra intressanta resultat kommer från ett test för att undersöka om medelposition och 

positionsspridning skiljer sig åt mellan två spelare. Resultatet blev att det inte fanns någon 

statistiskt säkerställd skillnad mellan 17 av de 21 paren, detta styrker antagandet att personliga 

färdigheter som list och intelligens inte påverkar utfallet nämnvärt och stödjer indirekt ett 

antagande om att spelarna handlar rationellt.  

   

2.4.2 Spatial konkurrens mellan tre företag, risk 

Detta försök (Collins och Sherstyuk 2000) liknar ovanstående (avsnitt 2.4.1) i mycket förutom 

att antalet företag är tre. Som fastslagits innan finns inga Nashjämvikter i rena strategier (se 

sektion 2.3) dock en sådan i blandade som innebär en jämn sannolikhetsfördelning över den 

mittersta hälften av staden.  

   Resultaten i experimentet avvek från förutsägelserna genom att fördelningen var betydligt 

mindre jämn samt hade en ”dipp” i mitten, i övrigt stämde resultaten relativt väl samman med 

teorin. Författarna försöker här förklara varför skillnaden uppkommit. De lägger fram tre 

möjliga förklaringar. Först diskuteras om brist på erfarenhet av modellen kan vara 

anledningen; men detta verkar inte sannolikt då det inte går att urskilja någon tydlig 

”utplattning” av fördelningen över tid. Den andra förklaringen är riskaversion. I 

treföretagsmodellen är det förknippat med stor risk att lägga sig i mitten eftersom man då kan 

bli omringad av de andra två och gå helt utan vinst den perioden.  

   Författarna pekar på att den förväntade vinsten är konstant på den mittersta halvan av staden 

medan standardavvikelsen är växande mot mitten från båda sidor. En individ som är riskavers 

borde därför undvika mittenpartiet. Med en riskaversionsmodell som utgår från: 

RxeabxU −⋅−=)(     (2.7) 

kan det visas att denna riskaversa modell förklarar utfallet bättre än den riskneutrala. (I 

Ekvation 2.7 betecknar U nyttan, a och b är positiva konstanter, R är riskaversionen3 och x är 

exempelvis vinst.) Den tredje förklaringen var att individerna istället för att maximera sin 

                                                 
3 För en definition av måttet riskaversion se Nicholson, 2004, s.541. 
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vinst, maximerade approximativt. De två sista förklaringarna kombinerade visade sig förklara 

resultaten väl.  

   Övrigt av intresse var att det kunde visas statistiskt att det fanns skillnader mellan 

individernas strategier, stödet för detta var stort. Strategival var alltså inte oberoende av 

individ som i experimentet av Brown-Kruse m. fl. (1993).  

 

2.4.3 Spatial konkurrens mellan fyra företag, naiva förväntningar  

Huck, Müller och Vriend (1997) utförde ett liknande experiment men med fyra företag. 

Teorin förutsäger två möjliga jämviktslägen, antingen företagen klustrade två och två en 

fjärdedels avstånd från kanten eller en jämvikt i blandade strategier med placeringar fördelade 

som ett U över staden med minimum i mitten.  

  Ingen av dessa återfinns i de experimentella resultaten. Istället indikerades en W-formad 

fördelning med en topp i mitten och en på vardera en fjärdedels avstånd från ändarna. Inte 

heller här kan för liten erfarenhet av modellen förklara resultaten, istället verkar det som om 

försökspersonerna i högre grad väljer både mittenposition och fjärdedelspunkterna ju längre 

försöket håller på.  

   En modifikation av teorin som visar sig ha hög förklaringsgrad är antagandet om naiva 

förväntningar. Innebörden är att individerna väljer den vinstmaximerande positionen givet att 

alla motspelarna ligger kvar där de låg i förra omgången. Om detta kombineras med Collins 

och Sherstyuks (2000) hypotes om ungefärlig optimering av placering (10% pay-off fel) kan 

40,5% av placeringsvalen förklaras. Vidare kan än mer förklaras om man bara tittar på de fall 

när motspelarna ligger tillräckligt nära jämviktspunkterna. Intuitionen är att antagandet 

”motspelarna ligger kvar” borde vara mer sannolikt om de redan ligger nära jämviktspunkten 

än långt ifrån. Vid motståndare långt från jämviktspunkter väljer individerna ofta en mer 

slumpmässig eller personligt vald placering i försöket. 

   

2.4.4 Spatial konkurrens med strategiska köpare, rationalitet  

I denna modell (Camacho-Cuena m. fl. 2005) är antalet företag två och till skillnad från 

samtliga ovanstående får säljarna konkurrera både i läge och i pris. Den största skillnaden mot 

de andra experimenten är dock att köparna också spelas av försökspersoner. Spelet består av 

fyra steg, efter varje steg blir alla val offentliga. Följande lista sammanfattar spelet: 
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1. Säljarna väljer samtidigt placering i staden. 

2. Köparna väljer placeringar i staden 

3. Säljarna sätter priser 

4. Köparna får välja om de vill köpa och i så fall av vem. 

Den teoretiska prediktionen är att företagen separerar tillräckligt för att bilda monopol i var 

sin ände och att köparna lägger sig på exakt samma plats som en säljare och därigenom 

minimerar sina transportkostnader.  

   Innan resultaten diskuteras bör det påpekas att alla försökspersonerna genomgått 

grundläggande kurs i mikroekonomi och där också studerat Hotellingmodellen noggrant. 

   Resultat som är intressanta för oss rör hur beteendet förhåller sig till teoretiska förutsägelser 

och hur rationellt deltagarna handlade. Det kunde för det första konstateras att alla utom 1,8% 

av köparna i sista steget valde att köpa av den säljare vars pris tillsammans med 

transportkostnad blev lägst. När köparna hade ett sådant läge att de borde vara indifferenta 

mellan säljarna valde de i 22,6% av fallen den säljare som gav minimala transportkostnader 

och i 17% av fallen den som tog ut lägst pris,  13,1% handlade de efter någon sorts 

lojalitetsregel och köpte av den säljare som tagit lägst priser tidigare, resterande 42,1% 

verkade vara helt slumpmässiga i sina val. 

   Det kunde också visas att mer differentierade säljare ledde till högre priser men trots detta 

väljer säljarna i 98% av fallen att lägga sig så nära varandra att deras marknader överlappar 

varandra.  

   Vidare visar det sig att köparna uppvisar stor lojalitet (33,3% av fallen) i val av säljare. 

Detta trots att det i deras kurs i mikroekonomi av lärarna framförts att lojalitet alltid driver 

upp priserna och därmed skulle minska deras utdelning av experimentet.  

   Slutligen kunde det visas att köparna allt eftersom experimentet fortskred tenderade mer och 

mer att placera sig nära säljare, och minimera transportkostnader, istället för att genom att 

lägga sig i mitten öka konkurrensen.  

   Ur detta kan man utöver slutsatser om köparbeteende utläsa att försökspersoner trots insikt i 

mikroekonomi gör vissa irrationella val. Särskilt urskiljbart är lojalitetsval. Bland säljarna 

blev differentieringen mindre än teorin förutsäger vilket också gav lägre vinster än förväntat 

till säljarna. Jag vill dock påpeka främst två invändningar mot att tolka detta som att 

deltagarna handlade irrationellt. För det första ökar rationaliteten längre in i spelet varför 

fenomenet kanske är en följd av osäkerhet om och behov av inlärning i försökets struktur. För 

det andra kan den uppskattade risken för ett företag att placera sig längre ut mot änden vara så 

stor att den förtar vinstökningen av att kunna sätta monopolpriser. 
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3. Differentiering i två dimensioner   

Vi drar oss till minnes vad Hotelling skrev i sin artikel och som citerades ovan: 

“that distance, as we have used it for illustration, is only a figurative term for a 

great congeries (sv. “samling” min anm.) of qualities” (Hotelling 1929, s.54) 

Hotelling var mycket medveten om att två varor inte bara skiljer sig åt i en egenskap men 

antog att man kunde samla ihop alla skillnader och beskriva dem som ett endimensionellt 

avstånd utan att detta påverkar resultaten, vilket kan utläsas ur citatet ovan. Senare 

forskning har visat att detta inte är fallet.  

    Denna avdelning inleds med tre sektioner som baseras på tre olika artiklar där 

författarna karakteriserat Nashjämvikter i spelet med två företag, en jämn fördelning av 

kunder och kvadratiska transportkostnader. De två första behandlar fallet med 

differentiering i två dimensioner speciellt medan den sista är mer allmän och beskriver 

differentiering i ett godtyckligt antal dimensioner. Efter det undersöks speciella 

närliggande frågor teoretiskt i tre sektioner innan avdelning tre avslutas med en 

diskussion runt ett utfört experiment i den tvådimensionella kontexten. 

   Den tvådimensionella modellen kan kanske ännu mer intuitivt än den endimensionella 

tolkas som en helt ”platt” stad4. Denna illustration kan vara bra att bära med sig under 

läsningen av nedanstående teorier, den kommer också att utgöra grunden för det 

experiment som planeras i avdelning 4. 

3.1 Symetriska positioner i två dimensioner  
Den enklaste (om än inte mest allmängiltiga) utredningen av tvådimensionell duopolistisk 

konkurrens gavs av Veendorp och Majeed (1995). De begränsar sig i sin analytiska lösning 

till fallet då företagen lägger sig någorlunda symetriskt5 i ett rektangulärt plan. För det mer 

allmänna fallet med osymmetriska positioner förlitar sig författarna på en numerisk metod; 

datorsimulering. 

 

Veendorp och Majeeds modell berör en rektangel med sidorna 1 och h. Konstanten h kan 

väljas skild från ett och därmed ge resultat för en ickekvadratisk box men författarna väljer att 

inte dra några slutsatser om hur valet av h påverkar jämvikterna. I min korta genomgång av 

deras modell väljer jag därför att låta h=1. 
                                                 
4 ”Föreställ er ett väldigt pappersark där raka linjer, trianglar, fyrkanter, femhörningar, sexhörningar och andra 
geometriska figurer inte stannar på sina platser utan rör sig fritt, på eller i ytan, men utan förmåga att höja sig i 
eller sjunka ner under den, ganska lika skuggor /…/ så får ni en ganska god bild av mitt land och mina 
landsmän” ur Flatland av Edwin A. Abbot, Sam J. Lundwalll Fakta & Fantasi, 1986, s.15 (först utgiven 1884) 
5 En strikt definition av ”symetriska positioner” ges längre ner. 
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   Innan vi ger oss in bland ekvationer och matematiska uttryck bör det införas ett ramverk för 

att diskutera placeringar i två dimensioner. Betrakta därför figur 3.1. Staden placeras i ett 

ortogonalt koordinatsystem med sin vänstra nedre kant i origo. Positionen för ett företag 

beskrivs av dess koordinater. Företaget A i figuren är placerat i (a1,a2), se figur 3.1. 

    Som sagt rymmer författarnas modell bara symetriska positioner. Med detta avses att:  

a1+b1=1  och  a2+b2=1  

Här bör det noteras att författarna inte tänker sig att företagen bara kan placera sig enligt 

symmetrivillkoret utan att bara de placeringar som uppfyller villkoret studeras, häri ligger en 

väsentlig skillnad. Skulle spelet spelas med symmetri som en regel skulle bara ett företag 

kunna välja position varmed det andra företagets följde direkt. Spelet skulle därmed förändras 

till ett helt annat. Det är av stor vikt att vara medveten om denna skillnad för att få lösningen 

till rätt spel. Vi är inte intresserade av spelet när symmetri är en regel.  

 

 

För att hitta delspelsperfekta jämvikter 

går man då till väga på samma sätt som 

i en dimension. Första steget är alltså att 

ställa upp ett villkor för den indifferente 

konsumenten. Vi kallar en indifferent 

position i planet för (z1,z2). Villkoret 

blir då: 
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Ekvationen ovan är en linje i planet vilket blir lite tydligare om vi skriver om till:  
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Figur 3.1 Placering i en tvådimensionell stad. 
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Nästa steg är att utifrån detta hitta ett uttryck för de sålda kvantiteterna. Från ekvation 3.2 kan 

man lätt lösa ut skärningspunkterna mellan boxens kanter (se figur 3.2) och linjen. På grund 

av antagandet om symmetri kan vi få två fall, här kallade VM1 och. VM2.   

För varje fall kan man med hjälp av skärningspunkterna beräkna varje företags kvantitet. För 

det första företaget (låt oss kalla det A) i VM1 får man exempelvis kvantiteten som arean i 

boxen till vänster om indifferenslinjen. Denna kan delas upp i en triangel och en kvadrat 

enligt: 

2
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1)( ,1,1
,1

,1,1 uppned
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+
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⋅−
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Kvantiteten för det andra företaget (här benämnt B) är givetvis (1-qA). Nästa steg är att 

härleda reaktionsfunktionerna i prisspelet. (Jag kommer att hålla till VM1 i bevisningen, VM2 

följer givetvis ekvivalent.) Genom att substituera in uttrycken för skärningspunkterna får man: 
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Vinsten för A beräknas genom att multiplicera qA med pA. Denna produkt deriveras m.a.p. pA 

och ger då: 
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Derivatan i ekvation 3.5 är noll för lokala maximum vilket implicerar6: 

                                                 
6 Ekvation 3.6 brukar kallas första ordningens villkor, andra ordningens villkor kan lättast visas vara uppfyllt 
genom ett resonemang; eftersom vinsten måste vara noll då priset är noll och det bara finns en stationär punkt 
samt att denna ger en vinst större än noll (se ekv. 3.7) måste denna punkt vara ett maximum.   

 
Figur 3.2  De två fallen i Veendorp och Majeeds modell (VM1 till vänster och VM2 till 
höger). Prickarna indikerar ungefär var de två företagen kan tänkas befinna sig.  
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På samma sätt kan man härleda reaktionsfunktionen för företaget B. Därmed kan man lösa för 

prisjämvikten som är: 
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Sista steget är att substituera in ekvation 3.7 i vinstfunktionen och därefter ersätta b1 och b2 

med 1-a1 respektive 1-a2. Genom att inte använda symmetrin förrän i detta sista steg 

minimerar man problem av den typen som diskuterades innan. Vi väljer genom substitutionen 

ut de jämvikter som karakteriseras av symetriska positioner och studerar endast dessa.  

   Härmed kan derivatorna av vinsten med avseende på placeringsvariablerna undersökas. 

Följande förhållande framgår då: 
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Det översta villkoret (i ekvation 3.8a) betyder att företagen kommer att differentiera maximalt 

i den första dimensionen. Detta villkor är helt ekvivalent med resultatet från endimensionella 

modellen. Det undre villkoret (ekvation 3.8b) visar för A att derivatan bara är positiv när 

företagets y-koordinat är mindre än en halv. Vinsten ökar alltså om företaget skulle röra sig 

från den vänstra kanten mot mitten men bara fram till mitten av staden. Motsvarande gäller 

för företaget B men från andra sidan.  

   Summan av allt detta är att den optimala placeringen, givet prisjämvikten, är maximal 

differentiering i en dimension och minimal i den andra. Anledningen till att differentiering 

sker just i den första dimensionen och inte den andra är bara på att vi undersökt VM1. Om 

man tittar i figur 3.2 ser man att minimal differentiering i första och maximal i andra 

dimensionen tillhör VM2. Räknar man på detta finner man denna jämvikt i VM2.   

    Denna härledning har en stor nackdel, nämligen att den bara gäller för symmetriska 

positioner. Detta räcker för att exempelvis troliggöra att minimal eller maximal differentiering 

i båda dimensionerna aldrig kan vara en jämviktspunkt. Modellen är dock inte ett gällande 
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bevis eftersom alla små förändringar i någon variabel, exempelvis a1 bara undersöks om 

motsvarande förändring görs i b1. Genom datorsimuleringar gör författarna troligt att 

resultaten är giltiga även vid osymmetriska placeringar men det är enligt min mening främst 

det faktum att deras resultat verifieras av andra artiklar som kan få modellen att anses 

trovärdig.   

   Extra intressant för denna uppsats är att författarna i datorsimuleringen använder diskreta 

priser och placeringsval. I nästa avsnitt kommer vi att se att man mer allmänt kan härleda 

jämvikten som då sammanfaller med de av Veendorp och Majeed föreslagna. Därmed visas 

att införandet av diskreta val inte strikt teoretisk kommer att påverka resultatet.  
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3.2. Allmännare härledning för differentiering i tv å dimensioner  

Parallellt med Veendorp och Majeed löstes samma problem på ett liknande vis av Tabuchi 

(1994). Den stora skillnaden är att Tabuchis lösning är mer allmän och begränsar sig inte till 

symetriska placeringar. Anledningen till att Veendorp och Majeed inte kunde göra sin lösning 

lika generell var att deras väg till att hitta 

prisjämvikten skiljer sig radikalt från Tabuchis. 

Istället för den ganska traditionella metoden som 

de förstnämnda använde gick Tabuchi en lite 

mindre uppenbar väg. Jag kommer inte här att gå 

igenom hur detta går till men beviset går ut på att 

konsumentutbredningen i två dimensioner kan 

avbildas på den endimensionella sträcka som 

skär A och B (se figur 3.3).  

    Resultatet blir att detta tvådimensionella fall är 

identiskt med det endimensionella fallet utan 

uniform fördelning av konsumenter. Här finns en mängd teoretiska resultat att luta sig mot, 

exempelvis den redan nämnda artikeln av Anderson och Goeree (1997) som talar om att 

prisjämvikt finns i rena 

strategier om 

fördelningen inte är för 

konvex eller konkav. 

Tabuchi visar att denna 

typ av krav är uppfyllda 

här, därmed är det också 

bevisat att prisjämvikt 

existerar. Detta räcker för 

att undvika problem av 

den typen som Hotelling 

råkade ut för i sin modell 

och som upptäcktes av 

D’Aspremont m. fl.  

1979.  

 
Fiur 3.4 Tabuchis falluppdelning 

 
Figur 3.3. Att avbilda två dimensioner 
på en.  



 - 23 - 

    Efter denna omväg är vi redo att undersöka placeringsvalen. Eftersom denna del är mycket 

lik vad vi diskuterade i sektion 3.1 kommer jag bara att kort beskriva skillnaderna. För det 

första måste man dela upp i fyra fall för att täcka alla möjliga konfigurationer. En illustration 

finns i figur 3.4. Jag har valt att kalla fallen T1 till T4. (Genast står det klart att fall T2 och T3 

sammanfaller exakt med VM1 och VM2.)  

    Det bör kanske nämnas at Tabuchi delar upp sin bevisföring på tre hjälpsatser för struktur. 

Först visas att oavsett vilket fall vi tittar på så är det alltid optimalt att antingen placera sig i 

ett hörn eller mitt på en sida i boxen, aldrig inuti den (lemma 1). För det andra: om det andra 

företaget lägger sig i ett hörn är det alltid optimalt att lägga sig mitt på den sida som ligger 

längst ifrån hörnet i fråga (lemma 2). Till sist visas att om det andra företaget ligger mitt på en 

sida är det alltid optimalt att lägga sig mitt på motstående sida (lemma 3). Därmed är också 

definitionen för Nashjämvikt uppfylld. Precis som i förra fallet kommer denna att vara 

maximal differentiering i en dimension och minimal i den andra.  

   Av vidare intresse är att Tabuchi på inget sätt inskränker sig till att behandla kvadratiska 

städer. Stadens sidor sätts till s respektive s-1. Författaren visar att om s görs tillräckligt stort 

kommer bara placeringen med maximal differentiering längst den långa sidan och minimal 

längst den kortare fortfarande vara en jämvikt. Den kritiska gränsen för s är ett tal mellan 0,7 

och 0,8 (Tabuchi 1994).  

    Den diskussion som förs om priskraft och kvantitetskraft applicerar Tabuchi också på 

tvådimensionsfallet. Skillnaden mot en dimension är att det tillkommer en tredje kraft som 

författaren (Tabuchi 1994, s. 219) väljer att kalla marginalkonsumentkraften. Denna verkar 

genom att minimera antalet konsumenter på marginalen, dvs. antalet konsumenter som är 

indifferenta mellan de två företagens produkter. Som påpekas är antalet indifferenta 

konsumenter avgörande för efterfrågeelasticiteten med avseende på priser. Om antalet 

marginalkonsumenter är mycket stort innebär det en starkare press mot lägre priser än om 

antalet marginalkonsumenter är litet. Det är i samspelet mellan dessa tre krafter som 

placeringsjämvikten bestäms.  

   En annan aspekt som intresserar Tabuchi är välfärdsförlusten i modellen (DWL7). Han 

väljer att definiera denna som den totala transportkostnaden för alla konsumenter.   

   Genom att minimera DWL hittar Tabuchi de socialt optimala placeringsvalen. Dessa 

karakteriseras av minimal differentiering i en dimension och placeringar en fjärdedels avstånd 

från respektive kant i den andra, det kan vara intressant att jämföra med jämviktsplaceringen 

                                                 
7 Engelsk förkortning för ”Deadweight loss”  
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där DWL är 1,6 gånger så stor som i optimum. Precis som i en dimension är det alltså 

tvärtemot vad Hotelling själv förutsade8: differentieringen av företag i modellen är större än 

vad som vore optimalt för samhället som helhet.   

 

3.3. Tvådimensionell differentiering som specialfal l av godtyckligt antal 

dimensioner.   

Två fristående forskargrupper har ungefär samtidigt kommit fram till samma resultat, samma 

lösning på problemet med att hitta delspelsperfekta jämvikter till Hotellingspelet, sektion 3.1 

och 3.2 ger således en stabil teoretisk grund för att beskriva tvådimensionell 

produktdifferentiering.  

    Det som gör produktdifferentiering i två dimensioner särskilt intressant är dock det faktum 

att resultaten i stor grad gäller också för ett godtyckligt antal dimensioner. För att visa på detta 

skall jag diskutera en tredje flerdimensionell modell som först publicerades av Irmen och 

Thisse 1998. Jag kommer inte att gå in på de matematiska bevisen utan nöjer mig med en 

intuitiv diskussion av resultaten. Förutom att ge insikt i ett allmännare fall kommer den också 

att användas till ett klargörande av det synsätt med tre motverkande krafter som presenterades 

av Tabuchi i förra avsnittet.  

   Författarna antar att de n karakteristika som beskriver produkten kan variera mellan 0 och 1. 

Det innebär geometriskt att företagen kan placera sin produkt var som helst i den 

enhetshyperkub9 som dessa beskriver. Varje konsument köper från den säljare vars produkt 

kostar minst. I kostnaden för konsumenten ingår både priset och kvadraten av det Euklidiska 

avståndet additivt. Här kommer indifferenspunkten i det endimensionella fallet och 

indifferenslinjen i tvådimensionsfallet motsvaras av ett hyperplan med (n-1) dimensioner.  

   Företagens positionsbeslut kan nu ses i ljuset av de tre krafter som beskrevs i föregående 

avsnitt. Priskraften pressar företagen ifrån varandra ut i hörnen men som Tabuchi påpekar 

(Tabuchi 1994, remark 1) kan denna priskonkurrens mildras av marginalkonsumentkraften. 

Denna marginalkonsumentkraft kan också ses som avgörande för efterfrågeelasticiteten som 

Irmen och Thisse påpekar. Elasticiteten ökar när antalet marginalkonsumenter blir fler. Ökad 

elasticitet innebär mindre möjlighet för ett företag att ta ut ett högt pris (jämför med den 

                                                 
8 Detta med ett stort men; Hotelling uttalade sig om lineära transportkostnader, vilket visade sig sakna jämvikt. 
Resultaten här gäller för kvadratiska transportkostnader. 
9 En hyperkub är motsvarigheten till en kub fast med fler dimensioner än tre. Motsvarande gäller för ett 
hyperplan. Det bör påpekas att det inte går att vare sig rita eller ”för sitt inre se” en hyperkub eller ett hyperplan.  



 - 25 - 

inversa elasticitetsregeln för monopol). Marginalkonsumentkraften kommer således i fallet 

med godtyckligt antal dimensioner verka för att minimera ytan på indifferenshyperplanet.  

 Ytan på hyperplanet är givetvis minimal när den är parallell med en av sidorna på 

hyperkuben. (Detta följer direkt av en matematisk sats som kallas Triangelolikheten, se 

exempelvis Böiers 1988, s.7-9.) I tävlan mellan marginalkonsumentkraften och priskraften 

kommer den första att vinna precis som i avsnitt 3.1 och 3.2. Detta resonemang innebär att 

företagen differentierar minimalt i (n-1) dimensioner. Rörelser i den sista dimensionen 

kommer inte att påverka antalet marginalkonsumenter och därmed är det bara priskraften och 

kvantitetskraften som verkar. Men d’Aspremont m. fl.  (1979) har då visat att priskraften 

dominerar, vilket innebär maximal differentiering i den sista dimensionen.  

   För att klargöra detta väldigt teoretiska och geometriskt komplicerade fall har jag satt 

samman en illustration tillämpad på två dimensioner.  

  

I figurerna ovan (fig. 3.5) illustrerar boxen det plan i vilket företagen kan placera sig medan 

prickarna är hypotetiska placeringar för företagen. Den svagare ritade sträckan är 

indifferenslinjen. Jämför man figur A och B ser man att företagen är placerade längre ifrån 

varandra i B vilket borde gynna priskonkurrensen. Men eftersom indifferenslinjen är längre i 

B - sträckan i A är en av kateterna till triangeln med sträckan i B som hypotenusa - tas denna 

effekt ut av att efterfrågeelasticiteten ökar för företaget. Alltså kommer företagen att placera 

sig som i A snarare än i B. Efter lite eftertanke inser man att indifferenslinjen aldrig kan bli 

kortare vid någon placering än den är i figur 3.5A.  

   Bilden C ämnar förklara varför inte företagen pressar sig inåt markadens mitt. Beviset 

kommer från d’Aspremont som visar att i en dimension vinner priskraften över 

kvantitetskraften.  Med andra ord kommer företagen inte att tjäna på att söka sig inemot 

mitten. 

 
Figur 3.5 Geometrisk förklaring av Irmen och Thisses modell för två dimensioner. 
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   Ett intressant specialfall av detta resonemang är om staden, dvs. det område i vilket 

företaget kan positionera sig, inte är en kub utan en rektangel med olika långa sidor. Jag anser 

då att det framgår direkt ur diskussionen ovan att bara maximal differentiering längst den 

längsta sidan och minimal längst den kortaste är en jämvikt eftersom indifferenslinjen blir 

kortare i det fallet. 

  Observera att varken jag eller Irmen och Thisse anser att ovanstående diskussion utgör ett 

bevis för tesen om minimal respektive maximal differentiering utan är tänkt att fungera som 

illustration till en mer intuitiv förståelse av jämvikten. Irmen och Thisse utför bevisningen 

mycket mer matematiskt ambitiöst, vilket vi inte ska göra här. 

    Precis som Tabuchi visar författarna av denna artikel att bästa svar för ett företag alltid är 

att lägga sig i (1/2,0) eller (1/2,1) oavsett det andra företagets positionsval. 

   Vidare genomförs också i denna artikel en härledning av jämviktspriserna som kommer att 

med de beteckningar vi använt tidigare bli: 

p*
A=p*

B=c      (3.9) 

(Egentligen p*
A=p*

B=ci  där ci är transportkostnadskoefficienten för den dominerande 

dimensionen. I det specialfall vi intresserat oss för antas dock ],1[ njcc j ∈∀= .) 

   Kombineras jämviktspriserna i ekvation 3.9 med jämviktspositionerna från diskussionen 

kan varje företags vinst i jämvikt beräknas till: 

2

c
BA == ππ      (3.10) 

 

3.4. Antagande i modellen 

Arbetet med undersökningar av resultatpåverkan på grund av ändring i en av modellens 

antagande kan fortsätta näst intill mot oändlig komplexitet. Givetvis kan alla de invändningar 

och förändringar av antaganden som diskuterades i sektion 2.3 också göras här. 

   Forskningen på området är dock inte på långt när lika omfattande här. Anledningen är dels 

den ökade matematiska komplexiteten men också bristen på tid. Medan den ursprungliga 

endimensionella modellen fick sin lösning år 1979 lades motsvarande fram för två 

dimensioner runt mitten av nittiotalet. (Tabuchi 1994, Veendorp och Majeed 1995) 

    Som exempel på att det trots allt gjort forskning på modifierade varianter av modellen kan 

nämnas Economides artikel från 1986. Han visade att, till skillnad från differentiering av ett 

karakteristikum, existerar en prisjämvikt alltid med två sådana även med transportkostnad 

proportionell mot avståndet, utan kvadrat. Economides undersökte vårt välkända spel då 
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företagen fick välja positioner inuti en cirkelskiva. Resultatet blev att alla positioner där 

företagen är placerade symetriskt runt mitten utgör Nashjämvikter så länge avstånden är större 

än noll (Economides, 1986). 

 

3.5 Ytterligare anmärkningar 

Förutom de resultat som diskuterats och återgetts ovan kommer jag att behöva ytterligare 

några teoretiska byggstenar för fortsatt analys. Dessa mina egna utvikningar finns samlade 

här.  

   Först diskuteras huruvida riskaversion kan påverka företagens placerings- och prisval i 

spelet, därefter intresserar vi oss för påverkan av en positiv externalitet i vinst mellan 

spelarna. 

 

3.5.1 Riskaversion 

Det har hävdats att många av de modeller som presenterats i tidigare avsnitt kan ge 

missvisande prediktioner eftersom de inte tar hänsyn till att de flesta företag så väl som 

privatpersoner är riskaversa snarare än riskneutrala (Mangani och Patelli 2002). Detta kan 

tyckas rimligt, särskilt i ljuset av det experiment av Collins och Sherstyuk (2000) som 

diskuterades tidigare men tesen sannolikgjordes också av några andra av experimenten i 

sektion 2.4. Collins och Sherstyuk (2000) visade att den sannolikhetsfördelning över olika 

positioner, valda i en situation med tre företag, som definierar den blandade strategi som 

utgjorde en jämvikt, påverkades betydligt av graden av riskaversion. Men det kommer att visa 

sig att detta inte är generellt och kanske bara beror på att modellen bygger på blandade 

strategier. 

   Riskaversion modelleras vanligen med avtagande marginalnytta över rikedom. För 

företagen som deltar i vårt placerings- och prisval kan detta skrivas som att dess nytta U är en 

funktion f av vinsten π. I formler: 

 U = f(π)       (3.11) 

Funktionen f uppfyller följande villkor för att modellera avtagande marginalnytta: 
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    (3.12) 



 - 28 - 

  Antag nu att spelarna har perfekt information om varandras riskaversion. Om vi utgår från 

Veendorp och Majeeds (1995) modell kommer då skillnaden mellan en riskneutral och en 

riskavers individ bestå i att den i prisvalet härleder sin reaktionsfunktion från prisderivatan av 

U snarare än av π. 

    Men för prisderivatan av U gäller enligt kedjeregeln: 

 
π

π
d

df

pp

U
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⋅
∂
∂=

∂
∂

    (3.13) 

Från ekvation 3.12 vet vi att den sista termen alltid är större än noll varför: 

 00 =
∂
∂=

∂
∂

AA p
omendastochom

p

U π
   (3.14) 

Fortfarande kvarstår dock det potentiella problemet med att första termen på högra sidan i 

ekvation 3.13 går mot noll då vinsten går mot oändligheten. För de vinstfunktioner som 

brukar användas10 kan det dock visas att derivatan i fråga endast går mot oändligheten om 

priset går mot oändligheten vilket knappast kan vara en jämvikt.  

    Det har därmed visats att prisvalet inte påverkas av riskaversion, men samma resonemang 

kan användas för placeringsvalet genom att byta ut pA mot ai (där i=1,2) i ekvation 3.13. För 

att bestämma optimal lokalisering studeras tecknet av derivatan av vinstfunktionen med 

avseende på placeringsvariablerna (se ekvation 3.8a-b). Eftersom ekvation 3.12 gäller 

kommer följande att gälla: 

 2,1,00 =<
∂
∂<

∂
∂

i
a

omendastochom
a

U

ii

π
  (3.15) 

Därmed visas att riskaversion inte heller kommer att påverka placeringsval i spelet.  

 

3.5.2 Positiv externalitet i motspelarens vinst 

Ett intressant problem med en rad tillämpningar är vad som händer om spelarnas totala vinst 

eller nytta ges av en linjärkombination av de tvås vinster. Med andra ord får företaget förutom 

sin egen vinst en andel (mindre än 100%) av sin motspelares vinst. En möjlig tolkning är 

delägarskap; att företagen äger varandra i en viss utsträckning. Hur kommer detta att påverka 

jämviktsplaceringar och jämviktspriser?  

   En annan tolkning som kanske är mindre relevant på verkliga marknader är linjärt 

modellerad altruism mellan företagen. Men om man däremot, som är en metod i denna 

uppsats, vill göra en experimentell undersökning av fenomenet kommer det troligen att vara 

                                                 
10 Funktionerna som avses är nyttan proportionell mot roten av vinsten eller mot logaritmer av vinsten samt 

funktioner med konstant riskaversion likt funktionen i ekvation 2.7  
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högst relevant. Det har i en rad experiment visats att försökspersoner, även om de är helt 

omedvetna om varandras identitet och saknar uppenbar ekonomisk anledning, uppvisar ett 

altruistiskt beteende mot varandra (Fehr och Gächter 2002, Fehr och Rockenbach 2003). 

Detta är inte rätta platsen för en diskussion om anledningen (en sådan står att finna i 

Håkansson 2004) men den eventuella avvikelsen från det osjälviska beteendet måste 

kartläggas för att eliminera en felkälla i ett experiment.  

   Som ram för följande bevis används Veendorp och Majeeds modell (se sektion 3.1). 

Anledningen till att jag använder den minst generella modellen är att den är smidigast och 

lättast och räkna med. Alternativet är Tabuchis modell som inte befattar sig med 

karakterisering av prisjämvikten och Irmen och Thisses modell som är betydligt mer 

analytiskt komplicerad.  

   Ett komplett bevis återfinns i bilaga A. Följande är en mer läsvänlig sammanställning:  

    För att modellera externaliteten används en linjär modell. Det innebär att nyttan för företag 

A kan skrivas som en linjärkombination av sin egen vinst och en faktor gånger den andres 

vinst. Faktorn kommer att betecknas med λAB för den del av Bs vinst som kommer A till godo 

och  λBA för den del av As vinst som kommer B till godo (Väljer man att tolka modellen som 

altruism är λAB As grad av altruism mot B). I matematisk form: 
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    (3.16) 

Genom att gå till väga på exakt samma sätt som illustrerades i avsnitt 3.1 kan 

reaktionsfunktionerna för företag A respektive B beräknas och ur dessa kan prisjämvikten 

lösas ut: 
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Därefter kan jämviktspriserna substitueras in i vinstfunktionerna för de båda företagen. 

Därmed kan också derivatan av vinstfunktionen med avseende på ett företags placeringsval 

beräknas. Denna säger oss hur ett företags vinst förändras när företaget flyttar sig en 

infinetisimal sträcka åt något håll. I den första dimensionen blir denna derivata: 
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(I ekvationen ovan har jag definierat )1)(1( BAAB λλ ++≡Λ ) 
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Eftersom båda termerna i högerledet är mindre än noll är hela derivatan alltid negativ när A 

placerar sig inom ”staden”. Därmed är vinsten för A maximal när a1=0. Symmetriantagandet i 

Veendorp och Majeeds modell implicerar då maximal differentiering i den första 

dimensionen.  

   För den andra dimensionen får man istället: 

2
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  (3.19) 

Alla faktorer i ovanstående uttryck är alltid positiva utom (1-2a2). Det är alltså denna som är 

avgörande för tecknet på derivatan i 3.19. Denna funktion har ett maximum för a2=1/2 varför 

detta är den optimala placeringen i den andra dimensionen. Alltså har vi fått resultatet att i det 

fall som tidigare kallats VM1 (se sektion 3.1) är den optimala lokaliseringen oberoende av 

denna externa effekt. (Det andra fallet, dvs VM2,  kommer att ge ett liknande resultat.)  

   Om man substituerar in de optimala placeringsvalen i prisjämvikten i ekvation 3.17 får man 

spelets jämviktspunkter utryckta i pris: 
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Externaliteten kommer således endast att påverka prisjämvikten. Prisläget är relaterat till 

storleken på denna effekt enligt ekvation 3.20. För att få en tydligare bild av hur denna 

påverkar jämviktspriset; se tabell A.1 i bilaga A.  

   En intressant aspekt framgår av ekvation 3.19; om λAB=1 kommer derivatan att vara 

konstant noll. Innebörden i detta är att företagens totala nytta är helt oberoende av sina 

positioner, alla positioner ger dem samma vinst, eftersom marknadsefterfrågan är konstant.  

Detta kan tolkas som att A och B är två butiker ägda av samma företag. Om företag A är lika 

mån om företag Bs vinst som sin egen har det ingen betydelse vilken placering han eller hon 

väljer så länge efterfrågan är konstant. En annan tolkning är att A och B är fullständigt 

utilitaristiska varför de bara bryr sig om summan av vinsterna vilken bara beror på priserna. 

Lokaliseringen kan alltså sägas vara en del av konkurrensen mellan företagen, vilken blir 

obefintlig med λAB =λBA= 1. 

   Intuitionen bakom resultatet i ekvation 3.20 är att den externa effekten minskar 

konkurrentens vilja att underhugga ett högt pris. Ett företag har nämligen ett intresse i att inte 

låta sin konkurrent få en alltför låg vinst.  I traditionell Bertandkonkurrens kan ingen sätta ett 

pris högre än marginalkostnaden eftersom det andra företaget då sätter ett pris precis under 
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det förstas och tar hela marknaden. Eftersom konkurrensen på grund av möjlighet till 

differentiering är mildare i vårt spel kommer effekten att leda till lite högre priser än i 

standardmodellen11. Nu bör det påpekas att priserna för rimligt altruistiska företag eller 

företag som bara äger små andelar av varandra bara blir marginellt högre, se tabell A.1 för 

några exempel. 

   Anledningen till att placeringsvalen inte påverkas av externaliteten är att den funna 

placeringsjämvikten är den lokaliseringskonstellation som ger högst jämviktspriser. Det är 

alltid i en spelares intresse att hålla jämviktspriset högt, särskilt om han eller hon också får 

dela av sin motspelares vinst.  

    Slutligen bör det nämnas att detta inte är ett fullständigt bevis eftersom den underliggande 

modellen kan ifrågasättas teoretiskt (se sektion 3.1). Men eftersom utfallet är intuitivt rimligt 

och Veendorp och Majeeds modell har visat sig samstämmig med mer bastanta modeller (se 

sektion 3.2 och 3.3) väljer jag att tro på resultatet.  

 

3.6 Upprepade spel - Samarbete 

Experimentet som presenteras längre fram är konstruerat genom att experimentdeltagarna 

spelar det tvådimensionella Hotellingspelet upprepade gånger, detta framför allt för att tillåta 

försöksdeltagarna att få tillfälle att lära sig det ganska komplicerade spelets struktur. Det 

skulle vara teoretiskt möjligt att istället låta subjekten spela ett stort antal försöksomgångar 

utanför experimentet eller på annat sätt noga försäkra sig om att de blivit tillräckligt insatta 

och därpå spela en enda försöksomgång. Det har diskuterats om upprepade eller 

”enomgångsspel” är bäst på att förklara verkliga skeenden, men detta ligger utanför ramarna 

för denna uppsats. Istället kommer det upprepade spelet att användas eftersom det är praxis i 

liknande välkända och välciterade försök (exempelvis i alla experimenten i sektion 2.4). 

   Denna förändring från en till flera spelomgångar kan förändra den teoretiska jämvikten. 

Främst kan detta ske genom att nya jämvikter dyker upp. Enligt Folkloreteoremet kan det 

finnas strategivektorer som ger högre genomsnittlig vinst till båda företagen, och som utgör 

en jämvikt för hela spelet, om företagens diskonteringsfaktorer är tillräckligt nära ett12. 

Därmed kan man tänka sig en trolig samarbetesjämvikt så länge företagen är tillräckligt 

                                                 
11 I och med att priserna är högre är också vinsterna det eftersom marknadsefterfrågan är konstant.  
12 Se exempelvis Pepall m. fl. 2005 s.351 i referenslitteraturen. 
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långsiktiga. Jag kommer att försöka karakterisera en sådan jämvikt och mer ingående 

diskutera de villkor som krävs för dess infinnande längre ner. 

   Att det upprepade spelet får fler nya jämvikter innebär inte att den gamla, från sektion 3.1-

3.3, försvinner. Det upprepade spelet är bara ett antal enkla spel spelade i följd. Att i varje 

omgång (delspel) spela jämvikten i det enkla spelet – maximal differentiering i en dimension 

och minimal i den andra samt pris lika med transportkostnadskoefficienten – måste därmed 

vara en delspelsperfekt jämvikt i det upprepade spelet. Är antalet spelomgångar finit och känt 

med full sannolikhet av spelarna följer det dessutom att detta är den enda Nashjämvikten i 

spelet enligt Seltens teorem13. 

   För att förklara och tolka situationen med tvådimensionell produktdifferentiering är det av 

vikt att beskriva så många jämvikter som möjligt för att därpå kunna dra slutsatser om vilken 

som är mest trolig eller förklarar verkligheten bäst. Låt oss därför titta på hur en 

samarbetesjämvikt kan se ut. 

 

3.6.1 Samarbete 

Anta att företagen A och B bestämmer sig för att samarbeta i spelet ovan. Hur skulle de göra 

då? Vilka priser och positioner skulle de välja? Svaret på dessa frågor är mer komplicerade än 

vad man först kan ana. För det första är det beroende på de antagande som görs i modellen. 

Det kan exempelvis nämnas att om konsumenterna har ett finit reservationspris som är 

tillräckligt lågt kommer en optimal samarbetesplacering vara att ett företag finns i (1/2,1/4) 

och den andra i (1/2,1/4), eller med dimensionerna omkastade, eftersom den totala 

transportkostnaden minimeras i sådana punkter (Tabuchi, 1994).  

   Utan reservationspris kommer den totala marknadsefterfrågan att vara konstant och istället 

bestäms marknadsandel och vinst av en komplicerad kombination av placering och pris. Det 

finns ett oändligt antal sätt för företagen att samarbeta och därmed få en högre vinst för båda 

än i Nashjämvikten från sektion 3.1. För att kunna säga någonting om samarbete väljer jag att 

skära ner dessa möjliga till vad som enligt mig är troliga samarbeten (motivering följer längre 

ner). Följande villkor används härmed för sådant beteende:   
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    (3.21) 

 1; >⋅=== sscppp SBA    (3.22) 

                                                 
13 Säger mer precist att om ett spel spelas oändligt många gånger och varje omgång bara har en och samma 
Nashjämvikt är den enda jämvikten att spela denna hela tiden. Se exempelvis Pepall m. fl.  2005 s.342. 
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Ekvation 3.21 kan tolkas som att företagen placerar sig symetriskt runt mittpunkten utan att 

ligga i den och ekvation 3.22 som att båda företagen väljer ett och samma pris. Detta pris (pS) 

är en faktor s, samarbeteskoefficienten, större än jämviktspriset.  

    Dessa villkor motiveras med att det lättaste sättet för företagen att samarbeta bör vara att 

dela upp marknaden på mitten och ta samma priser. Andra kombinationer har minst en av 

nackdelarna att de är ”orättvisa” (dvs. ger olika vinst till företagen)14 eller att de är svåra att 

inse rent intuitivt.  Att företagen inte ska ligga i centrum av staden beror på att de då är mer 

utsatta om någon väljer att bryta samarbetet (jfr. Bertrandkonkurrens), vilket kommer att 

framgå nedan.  

   Om båda företagen hänger sig åt detta samarbete blir vinsten för var och en: 

 
22

1 sc
pSSS

⋅=⋅=π     (3.23) 

Detta bör jämföras med jämviktsvinsten för varje företag utan samarbete, som bestämts i 

ekvation 3.10 till: 

 
22

1* c
pN =⋅=π     (3.24) 

Som alla samarbeten lider denna strategi av risken för att något av företagen väljer att avvika 

varpå den som håller kvar vid samarbetet kan skadas. Implikationerna av detta studeras nedan. 

 

3.6.2 Bryta mot samarbete 

Till skillnad från traditionell Bertrandkonkurrens kan ett avvikande företag välja att bryta 

samarbetet genom att bryta en eller båda av ekvationerna 3.21 och 3.22. Det hela kompliceras 

ytterligare av att spelarnas placeringsval blir allmän information innan företagen väljer pris. 

Om ett företag bryter samarbetet genom att välja en ny position kan det andra företaget svara i 

prisvalet (se figur 3.6). 

 

                                                 
14 I experimentella situationer med två spelare som spelar mot varandra har det fastslagits att ”rättvisa” är viktigt 
för att bestämma en individs handlande. (Fehr och Rockenbach, 2003.) 

 
Figur 3.6 En illustration av det upprepade spelet. 
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   Låt oss, som brukligt, börja analysen i detta val av pris. Ett företag som ämnar bryta ett 

samarbete likt det ovan beskrivna kommer sannolikt att välja ett lägre pris än i samarbete för 

att därmed locka till sig fler kunder. Avvikaren väljer ett pris pF enligt: 

 0≥−= ττ därpp SF      (3.25) 

För att säga mer om värdet på prissänkningen (τ) måste placeringsvalen analyseras. 

Lokliseringssamarbetet enligt ekvation 3.21 kan delas in i två fall: 

 i) Maximal respektive minimal differentiering i de två dimensionerna 

 ii) Andra symetriska val. 

Om (i) kommer avvikaren att välja samma placering som under samarbete eftersom detta är 

den bästa lokaliseringsvalet givet att det andra företaget finns på andra halvan av ”staden” 

(Tabuchi, 1994: lemma 1 till 3) vilket följer av samarbetet. Efter placeringsvalet kommer den 

”bedragna” inte misstänka någonting och har inte fått någon information om att någonting 

kommer att hända i prisspelet.   

   Om (ii) är det på samma sätt optimalt att välja det enkla spelets jämviktsplacering eftersom 

den bedragna efter att ha upptäckt den avvikande placeringen troligen också kommer att bryta 

samarbetet.  

   Sammanfattningsvis kommer avvikaren alltid att lägga sig i den position som beskrivs av (i) 

ovan. Vilket pris kommer då avvikare att sätta och vad innebär detta för vinster för de tu? 

Dessa frågor får sina svar nedan.  

 

Antag att företagen A och B ingått ett samarbete15 likt det beskrivet av 3.21 och 3.22 samt 

punkt (i) ovan och att A i nästa omgång kommer att bryta samarbetet för att i den omgången 

maximera sin vinst och B intet ont anande fortsätter samarbetet. I första steget, 

placeringsvalen, kommer båda att välja (i) enligt ovan. Företagen sätter därefter följande pris: 

 
scpp

scpp

SB

FA

⋅==
−⋅== τ

    (3.26) 

Med hjälp av Veendorp och Majeeds modell (se sektion 3.1) kan man nu härleda efterfrågad 

kvantitet för de båda företagen varpå optimalt τ kan beräknas. För en mer fullständig analys se 

bilaga B, här nöjer jag mig att presentera resultatet; optimalt för A är att sätta: 

 )1(
2

−⋅= s
cτ      (3.27a) 

Därutöver härleds efterfrågan för företag A till: 

                                                 
15 Notera att detta innebär att förutom att välja formen på samarbetet, att det följer de angivna ekvationerna, 
innebär det också att de väljer numeriska värden på konstanten s.  
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Vi delar upp fortsättningen i två fall. Första fallet beskrivs mer noggrant varpå en mer 

summarisk genomgång av fall 2 görs för att visa på väsentliga skillnader. 

 

Fall 1, s är större än 3 

Om s är större än tre kan vinsterna för A och B beräknas till:  
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   Nästa aspekt som måste undersökas runt frågan om samarbetets varande eller inte är Bs 

beteende. För det första kan båda företagen samtidigt bestämma sig för att bryta samarbetet. 

De kommer då att dela marknaden lika mellan sig och ta lika stora priser bestämda av 

ekvationerna 3.25 och 3.27a. Deras vinster kommer att bli: 

 ( )
4

)1(

2

1 +=−== sc
pSBA εππ  

För det andra kan företag B förutse As svek och handla utifrån det och välja att minska pS 

med 2τ. På så sätt kan man fortsätta att öka komplexiteten avseende antalet iterationer. Om 

antalet blir oändligt, dvs. en spelare vet att motspelaren vet att han vet att …, hamnar man i 

det som definieras Nashjämvikt.  

    Vi har nu tillräcklig kunskap för att diskutera när samarbete kommer att ske. Det upprepade 

spelet kan förenklas: anta att varje företag bara har två strategier som beskrivs av tabell 3.2.  

 

Strategi Placering Pris om den andre valt 

samarbetsplacering  

Pris om den andre inte valt 

samarbetsplacering  

S Min. resp. max. 

differentiering 

sc ⋅  c  

F Min. resp. max. 

differentiering 2

)1( +sc
 

c  

Tabell 3.2 Strategier i det förenklade upprepade spelet 

  

Det förenklade spelets första spelomgång kan skrivas på reducerad normal form som i tabell 

3.3. 
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Tabell 3.3 Det förenklade spelet på reducerad (normal) form (I varje fält återfinns As vinst i 

övre vänstra delen och Bs i nedre högra.) 

 

Från spelets reducerade normalform ser man lätt att strategivektorn (F,F) är en strikt 

dominansjämvikt i det enkla spelet. För det upprepade spelet kommer endast vinsterna för 

(F,F) att förändras i perioder längre fram, men eftersom de alltid kommer att vara positiva är 

(F,F) också en strikt dominansjämvikt för det upprepade spelet med ett finit och för spelarna 

känt antal omgångar. Om antalet omgångar är aningen oändligt eller okänt kan 

samarbetsjämvikter finnas (jfr. med ”Fångarnas dilemma”) vilket följer av Folkloreteoremet.  

   Antag att den bedragne använder sig av en Triggerstrategi i det upprepade spelet; väljer S 

så långe det andra företaget gör det och väljer att alltid spela enkla spelets dominansjämvikt 

om F spelats i någon tidigare omgång16.  

För bedragaren blir nuvärdet av vinsten (NPV) vid ett oändligt antal spelomgångar om F 

spelas: 

 ...)1(
22

)1(
...

222

)1( 2 ++⋅++=+++= δδδδ cscccsc
NPVbedra  (3.29) 

(Som brukligt betecknas diskonteringsfaktorn av δ för vilken gäller att: [1,0]∈δ .) Om S spelas 

i alla omgångar blir vinsten: 

 ...)1(
2

...
222

22 +++⋅=+⋅+⋅+⋅= δδδδ scscscsc
NPVsamarbeta  (3.30) 

                                                 
16 Denna triggerstartegi är den hårdaste, bestraffning efter att motspelaren avvikit fortsätter i oändlighet. Tanken 
bakom att denna studeras är att alla andra ”mjukare” strategier ställer ett mildare krav på diskonteringsfaktorn 
för samarbete.  
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Den minimala diskonteringsfaktorn för samarbete kan beräknas genom att sätta ekvation 3.29 

lika med ekvation 3.30.  

 

s

sccsc
NPVNPV samarbetabedra
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δ

 (3.31) 

   Från ekvation 3.31 kan vi se att samarbete och därmed högre vinster än i Nashjämvikten 

från sektion 3.1 kan garanteras för båda företagen givet att de handlar med ett oändligt antal 

omgångar. Detta sker genom att s väljs så att: δ > 1/s.    

   Är detta uppfyllt kommer företagen att samarbeta. Antaget att ett företag som är indifferent 

mellan att samarbeta och bedra kommer dess vinst i varje omgång minst att vara: 

 






 +⋅= 1
1

2 δ
π c

    (3.32) 

Detta är betydligt mer än vinsten i spelet med en period.  

Om antalet omgångar inte är oändligt men okänt kommer villkoret från ekvation 3.31 att 

förändras till: 

s

1>⋅δρ      (3.33) 

Här är ρ den av företagen uppskattade sannolikheten för att spelet skall sluta efter varje 

spelomgång. Från ekvation 3.33 kan minimivinsten för varje företag genom denna 

samarbetesjämvikt beräknas till: 

  






 +
⋅

⋅= 1
1

2 δρ
π c

    (3.34) 

Att en samarbetesjämvikt existerar på detta sätt är inte allmänt utan beror på spelets speciella 

struktur, speciellt att företagets produkter inte är exakt lika.  Exempelvis visas att denna typ av 

jämvikt inte existerar för allmänna diskonteringsfaktorer för ett enkelt Bertrandspel i bilaga C.  

 

Fall 2 - s är mindre än eller lika med 3 

Spelet förändras om s är mindre än tre eftersom A då inte kommer att fånga hela marknaden 

längre (se ekvation 3.27b). Spelets reducerade form kan då istället skrivas: 
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Tabell 3.4. Det reducerade spelets (normal-) form när s<4 för första spelomgången.  

Skillnaden mellan tabell 3.3 och 3.4 är att rutorna (F,S) respektive (S,F) har förändrats. 

Vinsten för ett företag att välja S då motståndaren väljer F kan beräknas eftersom vi vet 

kvantitet (3.27b) samt pris (3.26): 
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 +−=⋅=π      (3.35) 

På samma sätt kan vinsten av att välja F då motståndaren väljer S beräknas: 
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1 2+=+⋅+=⋅= scscs
pq AAFSπ    (3.36) 

Det är i tabell 3.4 inte lika uppenbart vilka rutor som representerar jämvikter som det var i 

tabell 3.3. Vilken av strategierna S och F som ger störst vinst för A givet exempelvis S spelat 

av B är nämligen beroende av värdet på konstanten s. Löser man dessa ekvationer kan man 

visa att (F,F) alltid är den enda Nashjämvikten i enperiodsspelet så länge s är större eller lika 

med ett vilket redan har antagits. Därmed kan samarbetesjämvikt bara finnas om nuvärdet av 

att samarbeta alla omgångarna är större än att bryta i första och nöja sig med enkla spelets 

dominansjämvikt i resterande omgångar. Följande uttryck gäller för nuvärdena: 

...)1(
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)1( 2
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2

++⋅++=+++= δδδδ cscccsc
NPVbedra  (3.37) 

...)1(
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22 +++⋅=+⋅+⋅+⋅= δδδδ scscscsc
NPVsamarbeta  (3.38) 

  Ekvationerna sätts lika för att beräkna ett kritiskt värde på diskonteringsfaktorn: 
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Svaret från ekvation 3.39 är den minsta möjliga diskonteringsfaktor som krävs för att 

samarbete skall vara att föredra framför att bryta samarbetet. På samma sätt som från ekvation 

3.31 kan företagen givet att de har samma diskonteringsfaktor och att den är känd av dem 

båda välja ett s i sitt samarbete så att ingen önskar bryta.  

 

3.6.3 Sammanfattning 

Diskussionen runt samarbete i det förenklade spelet kan sammanfattas i en graf (figur 3.7). 

Grafen representerar den icke injektiva funktionen som avbildar s på δ.  

Min tes om att ett samarbete, oavsett diskonteringsfaktor, kan konstrueras genom val av s 

illustreras i diagrammet. Exempelvis kan man utläsa att om s väljs till exempelvis 20 kommer 

även ett företag som har en diskonteringsfaktor så låg som 0,05 att samarbeta. Resultatet ovan 

är givetvis beroende på de antagande som gjorts i modellen. Ett outtalat standardantagande är 

att marknaden saknar pristak. Skulle ett sådant införas kan detta illustreras med en vertikal 

linje som skär x-axeln i ptak / c. Alla samarbete som ger s högre än denna skärningspunkt 

skulle därmed vara omöjliga. Eftersom δ är avtagande i s har företagen ingen anledning att 

sätta ett lägre pris än pristaket varför ett sådant, om det införs, kommer att ensamt bestämma 

priset och vinsterna under samarbete. Värt att notera är dock att inget pristak lägre än c kan 

stoppa samarbete helt eftersom δ närmar sig 0 kontinuerligt när s närmar sig 1.   
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Figur 3.7  Minsta diskonteringsfaktor för samarbete som funktion av 
samarbeteskoefficienten. Beräknad utifrån ekvation 3.31 och 3.39. (Linjen s=1 har ritats ut 
för att underlätta för läsaren.)   

1 
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   En sista anmärkning angående diagrammet är att om företagen båda har kända 

diskonteringsfaktorer över 1/3 kommer alla val av s att leda till ett samarbete som ingen har 

incitament att bryta.  

3.7. Experiment i tvådimensionella fallet  

Anledningen till att jag valt undersöka spelet i uppsatsen delvis genom att utforma ett 

experiment är den stora bristen på sådana för det tvådimensionella spelet i relation till det 

stora antalet i det endimensionella spelet. Trots idogt sökande har jag bara lyckats hitta ett 

sådant experiment vars kvalité, som vi kommer att bli varse längre fram, inte är särskilt hög.  

   Experimentet i fråga utfördes av Mangani och Patelli och publicerades i en ”Working 

paper”-serie 2002. Deras avsikt var att testa hur väl teorin inom området med tvådimensionell 

differentiering stämmer med val riktiga människor gör i en liknande situation. Experimentet 

är exakt utformat för att passa teorin; antalet företag är två, företagen placerar sig i en kvadrat 

med sidan 1 och en jämn fördelning av konsumenter täcker staden. Varje konsument köper av 

det företag vars produkt innebär den minsta kostnaden, där kostnaden består av pris summerat 

med en kvadratisk transportkostnad. Transportkostnadskoefficienten sätts till 0,5 för vardera 

dimensionen. Därmed kommer författarna fram till att jämviktspriset kommer att vara: 

 15,0 ≈== BA pp     (3.21) 

Anledningen till avrundningen längst till höger i 3.21 är att försökspersonerna bara tillåts sätta 

priser över eller lika med 1.  

    Deltagarna i experimentet spelar spelet som beskrivs i avsnitt 2.1 med den skillnaden att de 

tillåts differentiera i två dimensioner. För att leta efter jämviktspunkter använder författarna 

samma metod som de som beskrivits i endimensionella fallet, nämligen att låta 

försöksdeltagarna spela upprepade gånger.  

   Till skillnad från de teoretiska förutsägningarna finns inget som helst belägg ur försöksdata 

för maximal respektive minimal differentiering i olika dimensioner. Istället tenderade 

deltagarna att differentiera minimalt i båda dimensionerna.    

   Inte heller den teoretiska prisjämvikten ställer in sig, efter tio omgångar var priserna i 

genomsnitt 25 gånger högre än i Nashjämvikten. Mangani och Patelli undersökte också om 

anledningen kunde vara dålig kunskap bland deltagarna om spelets struktur. Denna hypotes 

ansågs inte särskilt trolig eftersom tendensen till differentiering minskade mer längre in i 

spelet. Istället framför författarna riskaversion som anledningen till jämviktsavvikande 

beteende, ingen formell analys görs dock för att motivera tesen.  
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   Som jag visat i sektion 3.5.1 kan riskaversivt beteende dock inte påverka vare sig 

placeringsval eller prisval varför författarnas slutsats måste vara felaktig. Istället beror deras 

resultat enligt mig på misstaget att de bara tillät prisval i intervallet [1,100].  

    Företagen lägger sig inte i centrum av ”staden”, i den teoretiska modellen, för att de då 

riskerar att råka ut för Bertrandkonkurrens vilket driver priserna ner till marginalkostnaderna 

och därmed en vinst som är noll. Genom att istället välja jämviktspositionerna kan de få en 

vinst som bestäms av transportkostnadskoefficienten men som är positiv. Eftersom Mangani 

och Patelli inte tillåter lägre priser än jämviktspriset har försökspersonerna ingen anledning att 

välja någon annan lokalisering än i ”centrum” av staden. Genom den positionen försäkrar man 

sig om en vinst som minst kommer att vara 1 (lägsta priset) gånger hälften av antalet 

konsumenter varje omgång vilket är lika mycket som i den jämvikt som förutsägs i teorin 

ovan. 
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4. Experimentell design  

Det har redan nämnts att experimentutformningen måste skilja sig från den rena teoriska 

uppställningen i sektion 3.1 till 3.3 genom att det består av ett antal upprepade omgångar av 

spelet. En rad andra beslut måste tas för att testa teorin ovan. Denna avdelning har till syfte att 

lyfta fram dessa frågeställningar och belysa dem från olika vinklar. Detta resulterar i en 

sammanfattning av försökets praktiska aspekter (sektion 4.5) innan vi går över till att 

diskutera förväntade resultat i avdelning 5.  

   I detta steg är det också av vikt att rekapitulera vad målet med uppsatsen är; nämligen att 

undersöka den teoretiska modellen för produktdifferentiering i två dimensioner. Därför 

undersöktes i avdelning 3 Nashjämvikterna till spelet. Som tidigare påpekats finns trots en 

myckenhet av teori inga experiment utförda på modellen (åtminstone inga korrekt utförda 

experiment, se sektion 3.7). Detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på alla experiment 

utgående från den endimensionella modellen som gjort, tillsammans med det faktum att 

resultaten faktiskt teoretiskt skiljer sig åt. Därför följer här en försöksplanering som har till 

syfte att kontrollera trovärdigheten i Nashjämviktresonemanget i denna situation.  

4.1 Val av övergripande karaktär 

En rad praktiska frågor rörande försökets utformning måste diskuteras. Faktorer som är 

viktiga här är exempelvis att försöket skall likna modellen så mycket som möjligt, att man 

eliminerar så många felkällor som möjligt samt att man tar hänsyn till de resurser i form av tid 

och pengar som finns till förfogande. I denna sektion är framförallt fyra frågor av intresse. En 

mer ingående genomgång görs i bilaga D, här följer en sammanfattning.  

   För det första bör den grafiska tolkningen av modellen användas i så stor utsträckning som 

möjligt i kontakten med försökspersonerna eftersom detta minskar utrymmet för 

missuppfattningar. För det andra bör den spatiala tolkningen utgå från en betydligt 

ickekvadratisk rektangel, dvs. att staden är betydligt längre än vad den är bred eftersom detta 

minskar koordineringsproblem mellan spelarna. Den tredje aspekten rör hur skalningen skall 

ske vilket sker endast för att underlätta för försöksdeltagare och inte påverkar det förväntade 

utfallet. Till sist diskuteras i vilken grad försöket skall vara datoriserat. Frågan gäller främst 

huruvida deltagarna skall interagera med varandra via dator eller inte. Diskussionen mynnar 

ut i att datoriseringen troligen kan effektivisera experimentet avsevärt även om det är mer 

resurskrävande.  
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4.2 Val av antal spelomgångar  

Ett val av mer teoretisk vikt är hur antalet spelomgångar skall väljas och vem som skall vara 

informerad om antalet spelomgångar. Redan tidigare har det fastslagits att antalet omgångar 

skall vara fler än en, men hur många är optimalt?  

   För att försäkra sig om att en jämvikt skall inställa sig måste antalet omgångar vara 

tillräckligt stort. Å andra sidan kan ett alltför digert antal leda till att kostnaden för 

experimentet blir orimligt stor eller att deltagarna blir uttråkade. Denna faktor är dock av 

mindre vikt om försöket utförs datoriserat. Exempelvis har Mangiani och Patellis försök 

(2001), som utfört ett näst intill exakt likadant försök, rapporterats behöva sammanlagt cirka 

en timme för instruktioner och 60 spelomgångar. 

   Men vi börjar från början; första frågan måste vara huruvida antalet spelomgångar skall vara 

känt före spelets början. Man kan tänka sig tre olika alternativ:  

I. Antalet spelomgångar meddelas i instruktionerna. Alla vet antalet. 

II. Antalet spelomgångar meddelas inte i instruktionerna men är känt av 

försöksledare. 

III. Antalet spelomgångar avgörs slumpmässigt. Efter slutet på varje omgång följer 

en ny omgång med sannolikheten ρ.   

Vilken av ovanstående strategier som väljs måste beror på vad man vill undersöka. Teoretiskt 

bör I väljas för att undersöka jämvikten från sektion 3.1 till 3.3 men III eller II för att 

undersöka samarbetsjämvikten baserad på triggerstrategi från sektion 3.6. Valet mellan II och 

III är en avvägning mellan att ingen osäkerhet rörande deltagarnas uppskattade sannolikhet 

för ännu en spelomgång finns i III mot att osäkerheten om totala utbetalningar och 

tidsåtgången per session är mindre i II.   

    Lite hjälp på vägen i detta val kan erhållas genom att studera de undersökningar som är 

relativt lika uppsatsens experiment. En sammanställning av val rörande spelomgångar från de 

i avsnitt 2.4 och 3.7 diskuterade experimenten återfinns i tabell 4.1 (I tabellen har försöken 

ordnats fallande efter min uppskattning av deras likhet med det här föreliggande.) 
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Försök Typ Antal  

spelomgångar 

Antal omgångar till jämvikt 

(subjektivt uppskattat) 

A) Mangani m. fl.  (2001) II 10  Går ej mot jämvikt 

B) Brown-Kruse m. fl.  (1993) III (ρ =7/8) 16 (medelvärde) 5-6 

C) Collin m. fl.  (2000) II 35 Teorin förutsäger ingen jämvikt  

D) Huck m. fl.  (2002) I 50 Går inte mot jämvikt 

E) Camacho-Cuena m. fl.  

(2005) 

I 25 10-12 (Detta experiment är 

mycket olikt det här beskrivna) 

Tabell 4.1 En sammanställning av antalet spelomgångar i refererade försök. Den andra 
kolumnen med rubrik ”Typ” syftar till listan ovan (med va l huruvida antalet spelomgångar 
är förutbestämt och vem som har information om dess antal).  
 

Som framgår av ovanstående tabell varierar valen mellan olika författare. Alltför mycket skall 

dock inte läsas in i ovanstående tabell eftersom alla försöken utom det översta (A) i tabellen 

skiljer sig väldigt mycket från denna uppsats. Dessutom har det i sektion (3.7) framkommit att 

försök A lider av ett stort misstag vilket gör att jag inte anser att den av dem föreslagna 

jämvikten är ens en teoretisk jämvikt i deras spel (se avdelning 3.5.1).  

   En lösning på problemet är att genomföra försöket med fler än en behandling. En 

behandling med I och en annan med III bör teoretiskt ge olika svar varmed slutsatser kan dras 

om trovärdigheten både i den traditionella jämvikten och samarbetesjämvikten. (Vid III bör 

parametern ρ väljas större än i experiment B (tabell 4.1) eftersom kontexten är mer komplex. 

Ett val av ρ=29/30 ger exempelvis ett förväntat antal omgångar på 30 st17.)  

       

4.3 Flera behandlingar för ytterliggare kartläggnin g   

För att testa teorin föreslås här tre olika behandlingar (eng. treatments). Att öka antalet olika 

behandlingar kan naturligtvis öka kostnaderna för försöket men kan också ge värdefull 

information till en låg marginalkostnad för experimentet.  

   Redan i förra sektionen nämndes att två olika behandlingar kan konstrueras där antalet 

spelomgångar är känt i den första (exempelvis 30 omgångar) och slumpmässigt (med ett 

förväntat antal på 30) för den andra behandlingen för att testa två olika teoretiskt härledda 

jämvikter. 

                                                 
17 Det förväntade värdet ges av: ...)1(...)1(2)1(1)( 1 +−++−+−= −nnEV ρρρρρρ   
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   Genom den tredje behandlingen har jag för avsikt att undersöka modellen av positiva 

externaliteter i vinst från avsnitt 3.5.2. Denna behandling skiljer sig från de första genom att 

varje spelare för en andel (exempelvis halva) motspelarens vinst utöver sin egen i varje 

spelomgång. För att överensstämma med teorin kommer antalet spelomgångar att vara känt.  

4.4 Etiska hänsynstagande 

Vid design av experiment där människor ingår är det särskilt viktigt att ta hänsyn till etiska 

aspekter. Vetenskapsrådet har gett ut en etisk rekommendationsskrift för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Forskningsetiska principer, 1990). I denna 

presenteras åtta regler för att säkerställa etisk behandling, av vilka de fyra första ska ses som 

huvudregler.  

    Först nämns informationskravet som kräver att deltagarna får riktig information om vad de 

skall göra men också om att deras deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Denna information ska ingå i de instruktioner som försökspersonerna får vid ankomsten till 

försökslokalen i detta experiment.  

   Det andra kravet rör samtycke, alla deltagare skall samtycka till medverkande i 

experimentet. I detta experiment antas deltagarna ge sitt samtycke genom att anmäla sig och 

dyka upp i försökslokalen.   

   Tredje regeln säger att deltagarna skall ha möjlighet att avbryta utan att råka ut för negativa 

konsekvenser. Att avbryta detta experiment är möjligt när som helst genom att meddela 

personal eller helt enkelt lämna lokalen. Den enda negativa konsekvens som drabbar 

deltagaren är förlust av ytterliggare vinst. (Eftersom sannolikheten för att någon skulle vilja 

avbryta är liten är det rimligt att ändå betala ut den fasta belöningen med hänvisning till denna 

etiska regel.) 

   Fjärde regeln säger att en deltagare som valt att avbryta inte får hindras från att göra det 

eller ”utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan” (Forskningsetiska principer, 1990, 

s.10) vid ett sådant val.  

   Regel fem och sex rör konfidentialitet för deltagarna. Inte heller här uppkommer något 

problem eftersom uppgifterna inte av deltagarna kan uppfattas som känsliga. För att kunna 

redovisa för finansiärer krävs detaljerade kvittenser vilket ger en möjlighet att sammanlänka 

deltagare med exakta val genom att avstämma kvittenser mot andra data. Så länge kvittenser 

inte rapporteras annat än för finansiärer föreligger dock omöjligt ett brott mot reglerna. 
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   Den sjunde regeln reglerar användandet av forskningsresultat för kommersiella ändamål, 

något som inte innebär något problem i detta experiment. Inte heller den sista regeln, som 

förbjuder användandet av försöksdata för åtgärd mot deltagaren, innebär något problem.   

 

4.5 Förslag till experimentell design - Sammanfatta t 

Ett antal deltagare spelar upprepade gånger det tvådimensionella Hotellingspel som beskrivs i 

uppsatsens teori (avsnitt 3) ovan. Deltagarna spelar i stabila par. Spelet sker via ett 

datorprogram med ett grafiskt användargränssnitt. Deltagarna delas in i tre grupper som 

utsätts för olika behandlingar härefter kallade TR1, TR2 och TR3.  

   I TR1 informeras deltagarna att antalet spelade omgångar är 30 st. I TR2 informeras de 

däremot om att antalet är slumpmässigt och att det efter varje omgång kommer en ny med 

sannolikheten 29/30 vilket innebär att antalet förväntade spelomgångar är 30st. I TR3 är 

antalet omgångar känt men varje spelare får utöver sin egen vinst hälften av motspelarens. 

Instruktioner till deltagarna finns i bilaga E18.  

                                                 
18 Notera att växelkursen mellan försökspengar och SEK och den fasta utbetalningen inte är angiven i bilagan. 
Anledningen är att denna väljs i samspel med försöksbudget och valt antal försökspersoner vilket inte behandlas 
vidare i denna uppsats. Avvägningen mellan fast och rörlig belöning görs utifrån att försöksdeltagarna måste få 
en ”rättvis” utbetalning för sin tid vilket förordar en stor fast del medan en större rörlig del ökar deltagarnas 
motivation att anstränga sig optimalt för att vinstmaximera.   
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5. Diskussion om förväntade resultat och frågeställ ningar 

Låt oss börja med att lägga fram ett antal hypoteser som är lätta att falsifiera när försöksdata 

erhållits. Därutöver presenters några intressanta frågor som kan besvaras med försöksdata.   

I sektion 5.2 förs sedan en kort diskussion om valet av frågor och hypoteser och förväntade 

utfall med utgångspunkt från försöken i sektion 2.4. 

5.1 Hypoteser och frågeställningar 

TR1  H1. Spelarna lägger sig direkt i en position som karakteriseras av minimal 

differentiering i en dimension (den dimensionen med minst utsträckning) och 

maximal i den andra och med priser lika med c=10.  

 

TR2/TR3   H2. Lokaliseringsvalen i TR1 och TRX (X=2,3) skiljer sig inte åt.  

  H3. Priserna är statistiskt högre i TRX än i TR1.  

 

TR3  H4. Priserna är 70% högre i TR3 än i TR1. 

 

Frågeställningar: 

Q1. Hur väl förklarar H1 respektive H2 data från försöket?  

 - Hur stor andel av omgångarna spelas de teoretiskt förväntade strategierna?  

 - Om jämvikterna inte ställer in sig direkt, hur många omgångar tar det?  

Q2. Kommer benägenheten att välja strategin i H1 att öka eller minska eftersom antalet 

spelomgångar ökar? 

Q3. Kommer DWL (definierat i sektion 3.2) att vara större eller mindre i jämvikt (om ingen 

jämvikt inställer sig; i genomsnitt) än i Nashjämvikten från H1? 

Q4. Om H1 falsifieras kan någon blandad strategi, som ges av försöksdata, vara en ”trolig” 

jämvikt? 

Q5. Kommer det att vara statistiskt säkerställt att det inte finns individuella skillnader i 

genomsnittlig marknadsandel och vinst mellan två konkurrenter? 

5.2 Val av hypoteser och frågeställningar 

Hypoteserna har här har valts både för att testa den teori som framlagts av tidigare författare 

och för att testa de tillägg som presenteras i denna uppsats. H1 är direkt hämtad från den 

traditionella teorin och utgör en enkel punktprediktion. H2 utgår istället från härledningarna i 
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sektion 3.6 respektive 3.5 där det fastslås att dessa jämvikter inte innebär andra placeringar än 

standardmodellen. Skillnaderna mellan modellerna avspeglas istället i H3 och H4. 

Jämviktspriserna som härletts ovan är båda högre än jämviktspriset i TR1. Speciellt intressant 

blir detta för TR3 eftersom vi vet från teorin att priserna skall bli ungefär 70 % högre än i TR1 

(se tabell A.1 i bilaga A).  

   Från exempelvis experimenten i sektion 2.4 vet vi att människor inte alltid handlar exakt 

som de förväntas handla av nationalekonomer. Bland dessa oväntade effekter är bland annat 

olika irrationella beteenden. Denna typ av beteende kan vara svårförklarlig som från 

experimentet i avsnitt 2.4.4, då den är mycket svår att behandla analytiskt och empiriskt. Ett 

mindre allvarigt problem i detta experiment kommer från avsnitt 2.4.3; naiva förväntningar. 

Här är det viktigt att inse att ett sådant beteende inte kan skiljas från helt rationellt beteende i 

denna kontext eftersom de ger samma utfall. Eftersom det enligt Tabuchi (1994) alltid är 

optimalt att lägga sig på mitten av den sida som är längst från motspelaren kommer en spelare 

ned naiva förväntningar alltid att placera sig direkt i Nashjämvikten. 

   En effekt som naturligtvis minskar försöksdeltagarnas grad av rationalitet är om de inte 

förstår någon del av experimentet. Detta brukar testas med hjälp av frågor likt Q2. Dessa 

standardfrågor bör ställas men det är inte troligt att deltagarna har denna typ av problem med 

tanke på resultaten på liknade frågor ställda i experimenten refererade i sektion 2.4. 

   Från en genomgång av experimenten i sektion 2.4 står det också klart att irrationaliteten 

ökar med ökad komplexitet i försöket varför avvikelserna från jämvikt riskerar att bli större i 

detta försök än i de refererade. Detta speglas i det faktum att hypotesen att individuella 

skillnader mellan spelare är försumbara förklarar mer komplexa försök sämre, vilket framgår 

av de nyss nämnda refererade försöken, jämför fråga Q5.  

   Även helt rationella individer kan ha anledningar att handla annorlunda än vad som 

vanligen förutsägs. En anledning som inte teoretiskt behandlas i uppsatsen är jämvikter i 

blandade strategier. Om försöksdata stämmer dåligt överens med teori bör det undersökas om 

en blandad strategi kan konstrueras utifrån resultaten. Därefter kan man undersöka huruvida 

denna specifika blandade strategi kan utgöra en jämviktsstrategi. Detta är avsikten med Q4. 

    Altruism mellan försöksdeltagare har diskuterats kortfattat i avsnitt 3.5.2. Som visas där 

kommer spelare som kan beskrivas med den där använda linjära modellen ge upphov till 

högre priser än helt egoistiska. Altruism som felkälla kan dock lätt kontrolleras genom att 

kontrollera mot TR3, vilket är ytterliggare en vinst med att inkludera denna behandling.  



 - 49 - 

   Allmänt används frågan Q1 för att testa hur mycket de faktiska utfallen i de tre 

behandlingarna avviker från de teoretiska förutsägelserna, medan de redan nämnda frågorna 

kan användas för att svara på i vilken omfattning de olika effekterna är ansvariga.  

   Slutligen kan det nämnas att fråga Q3 intresserar sig för effektiviteten i jämvikter ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.  Det är, vilket framgår av Tabuchi (1994), nämligen möjligt 

för företagen att både välja mer och mindre samhällsoptimala lokaliseringar än de beskrivna 

av jämviktslokaliseringarna.  
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6. Sammanfattning och slutsatser 

6.1 Sammanfattning 

Uppsatsen inleddes med en fråga om hur två företag på en duopolmarknad konkurrerar när de 

har möjlighet att produktdifferentiera och syftet med uppsatsen sätts till att undersöka detta 

teoretiskt utifrån Hotellingmodellen. Avdelning 2 börjar därför med att diskutera 

differentiering i en dimension, ett problem som analyserades av Hotelling första gången 1929. 

Utifrån den kritik som riktades mot Hotelling av D’Aspremont m. fl.  (1979) stod det klart att 

företagens bästa metod att konkurrera var mycket beroende av de antagande som gjorts i 

modellen. För några sådana antagande, som exempelvis Hotellings om lineära 

transportkostnader, existerar över huvud taget ingen jämvikt i det resulterande spelet.  

    Efter denna historiska exposé smalnar uppsatsen av till att behandla en intressant 

modifikation av Hotellingmodellen, nämligen fallet när ett företag kan differentiera sin 

produkt i två dimensioner. Tvärtemot vad man kunde tro ändrar detta resultaten igen, det är 

inte längre optimalt att differentiera maximalt eftersom detta gör antalet marginalkonsumenter 

väldigt stort varmed efterfrågeelasticiteten med avseende på pris blir stor vilket flera författare 

påpekar. Istället visas genom en genomgång av tre skilda teorier att Nashjämvikten för det 

tvådimensionella spelet är maximal differentiering i en dimension och minimal i den andra. 

Prisjämvikten som följer på detta är att varje företag sätter ett pris som är precis lika med den 

transportkostnadskoefficient som avgör hur mycket större än kvadraten på avståndet mellan 

konsument och företag som hemtagningskostnaden är.  

    Som en parantes kan det nämnas att Hotelling inte hade fel i allt. En anmärkning var att 

företagen tjänar på att hålla transportkostnadskoefficienten hög (1929, s.50). Tolkar man 

resultatet spatialt innebär detta att företagen tjänar på att hålla kommunikationer dyra och 

dåliga medan en mindre spatial tolkning ger ett belägg för att starka konsumentpreferenser är 

vinstbringande.  

   Vidare undersöker jag två speciellt intressanta modifikationer av modellen, nämligen hur 

positiva externa effekter i vinst respektive riskaversion påverkar företagens handlande. Jag 

visar att den första ökar priserna (marginellt för rimliga grader av altruism eller delägarskap) 

medan placeringsvalen blir oförändrade. Ett företags grad av riskaversion modellerat som 

avtagande marginalnytta påverkar inte alls vare sig pris eller placering i jämvikt.  

    Uppsatsen fortsätter med att diskutera implikationer av att konkurrensen pågår under ett 

antal perioder där företagen inte har full information om hur länge detta kommer att fortsätta 
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alternativt att antalet omgångar är oändligt. Jag visar att om företagen använder sig av 

Triggerstrategier kan de alltid oberoende av diskonteringsfaktor konstruera minst ett 

samarbete som ingen av dem har incitament att bryta mot genom att välja hur högt pris de 

skall samarbeta om. Deras vinst i ett sådant samarbete kommer alltid att vara större än i det 

enkla spelets jämvikt. Vinsten kan dessutom bli mycket högre än i enperiodsspelets jämvikt 

även om företagen är väldigt kortsiktiga så länge inget pristak existerar på marknaden.   

   Slutligen planeras ett experiment för att testa dessa teoretiska resonemang mot verkligt 

handlande i modellens kontext. Planeringen föreslår ett datoriserat experiment där 

försöksdeltagarna väljer grad av differentiering i de två dimensionerna genom att placera sig i 

en rektangel på datorskärmen. För att få mer information om bland annat samarbete föreslås 

tre behandlingar. I den första är antalet spelomgångar känt och begränsat vilket ger 

standardjämvikten som teoretisk prediktion. Den andra karakteriseras av att antalet omgångar 

är slumpmässigt vilket ger samarbetesjämvikten som en trolig jämvikt. Slutligen testar den 

tredje behandlingen den teoretiska jämvikten när positiva externa effekter i vinst existerar.  

    Förutom de här poängterade frågorna om grad av differentiering och samarbete kan en rad 

intressanta frågor om konkurrensen ställas utifrån försöksdata. Som påpekas i avdelning fem 

är det allt annat än säkert att försökets utfall kommer att vara konsistent med teorin. Utifrån 

försöken presenterade i sektion 2.4 diskuterades därför en rad invändningar mot 

jämviktsprediktionen, bland dessa är kanske olika fall av irrationellt beteende mest intressant.  

6.2 Slutsatser 

Det är svårt att utifrån denna uppsats komma med tydliga svar på frågorna som ställdes i 

inledningen. Istället bör hela texten ses som ett försök att utifrån olika resonemang om 

optimalt beteende svara på hur ett företag ska handla under ett antal givna förutsättningar. 

Sammanfattningsvis kan man säga att detta resulterar i: 

• Om marginalkostnad och genomsnittlig kostnad båda är noll, företagen är två, 

differentiering i två dimensioner är möjligt, transportkostnaden är kvadratisk, 

reservationspris saknas och konsumenternas preferenser är uniformt distribuerade 

kan företagen välja en jämviktsposition genom att välja placering så att maximal 

differentiering sker i en dimension och minimal i den andra. Priset sätts då till 

transportkostnadskoefficienten. Detta gäller för en enstaka omgång av konkurrens 

eller flera omgångar av känt antal. 

• Är båda företagen altruistiska alternativt äger delar av varandra  kommer jämvikten 

att innebära något högre priser och därmed något högre vinster. 
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• Graden av riskaversion kommer inte att påverka Nashjämvikten ovan.  

• Om antalet spelomgångar är oändligt stort eller okänt kan företagen alltid konstruera 

ett samarbete som ingen har incitament att bryta om de spelar triggerstrategier. Med 

andra ord går det att för varje diskonteringsfaktor hitta ett samarbetspris som gör det 

olönsamt att bryta samarbetet.   
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Bilaga A 
 
Från Veendorp och Majeed vet vi att: 
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(Observera att detta gäller i deras fall 1 som kallas VM1 i sektion 3.1, fall VM2 följer helt 
ekvivalent.) 
Vinsten för ett företag ges av produkten av såld kvantitet och försäljningspris, enligt: 

 BBBAAA pqpq ⋅=⋅= ππ    (A.3) 

Effekten modelleras genom att ett företag i sin egen nyttofunktion tar hänsyn till både sin 
egen vinst och sin konkurrents vinst. Enklast modelleras nyttan för A som en 
linjärkombination av de bådas vinst. Efter normering kan nyttan definieras: 
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I ekvationen ovan betecknar U nyttan för ett företag, index anger vilket.  Beteckningen λAB 
betecknar andelen av Bs vinst som ger en nytta till A, motsvarande gäller för λBA. 
   För att förenkla räkningarna skriver vi om nyttan för A enligt: 

 BABBABAABAABAABABAA pppqpqpqU λλλπλπ +−=⋅−⋅+⋅=⋅+≡ )()1(  (A.5) 

Vi är nu redo att lösa ut reaktionsfunktionen för A i prisspelet. Vi börjar med att derivera 
nyttofunktionen med avseende på priset, observera att bara första termen i högerledet på 
ekvation A.5 beror av pA.  
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Prisderivatan av kvantitetsfunktionen kan beräknas till: 
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Kombineras A.6 med A.7 får man efter lite räknande: 
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Derivatan ovan är noll endast då täljaren är noll. Därmed kan reaktionsfunktionen för företag 
A skrivas som: 

 [ ])1)(()2)(()1(
2

1
)( 22221111 −+−+−++++⋅= ababcababcppr BABBA λ  (A.9) 

Behandlas företag B på samma sätt får man fram: 
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Nashjämvikten ges av skärningen av reaktionsfunktionerna, alltså när )()(1
ABBA prpr =− , 

vilket sker när priserna uppfyller följande: 
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Innan vi går längre, låt oss definiera en ny konstant enligt: 

 )1)(1( BAAB λλ ++≡Λ     (A.12) 

I och med att vi har prisjämvikten kan placeringsjämvikten undersökas. Analysen kommer 
bara att genomföras för företag A eftersom B kan göras på samma sätt. Dessutom är företag 
Bs position entydigt bestämd av As position eftersom modellen förutsätter symetriska 
placeringar. 
   Nyttan för företag A från ekvation A.4 kan kombineras med jämviktspriserna från ekvation 
A.11. Vi har då: 
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Nyttofunktionen deriveras med avseende på lokaliseringsvariablerna. Låt oss börja med a1:  
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Utifrån det uttryck som ges för vinstfunktionerna i ekvation A.13 kan derivatorna i högerledet 
till ekvation A.14 
beräknas:
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Använder man nu symmetrin som antas i modellen, det vill säga: 
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kan ekvation A.15 förenklas till: 
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Utifrån högerledet i ekvation A.17 ser man att derivatan alltid är negativ i det intervall A kan 
placera sig, oberoende av storleken på konstanterna.   
   Den andra  derivatan från högersidan i ekvation A.14 kan på samma sätt beräknas till: 
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Också ekvation A.18 är alltid negativ i placeringsintervallet. Linjärkombinationen av 
derivatorna med en positiv koefficient är därmed alltid negativ. Vinsten blir således maximal 
vid maximal differentiering i den första dimensionen.  
Låt oss nu gå över till den andra dimensionen. Ekvation A.13 deriveras med avseende på a2: 
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Derivatorna i ekvation A.19 beräknas. Den första blir: 
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Genom att använda symmetrin från ekvation A.16 blir A.20 till: 
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Den andra derivatan från högerledet av A.19 blir efter liknande förenklingar: 
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Låt oss nu substituera in A.21 och A.22 i A.14 för att uttala oss om optimala placeringsval: 
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Nämnaren i A.23 är alltid positiv på grund av kvadrattecknet. Eftersom koefficienten alltid 
måste tillhöra [0,1[ för att inte den grundläggande modellen skall braka samman (Håkansson 
2004) beror bara uttryckets tecken på termen (1-2a2) för vilken följande gäller:   
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Relationen i A.24 tillsammans med ekvation A.23 innebär att nyttofunktionen för företag A är 
maximal vid minimal differentiering i den andra dimensionen.  
    Slutsatsen blir alltså att företagens positioner kommer att förbli opåverkade av införandet 
av en positiv externalitet i vinst men prisjämvikterna kommer att förändras genom att priserna 
stiger. Hur annorlunda de kommer att bli kan vi utröna genom att stoppa in våra resultat 
rörande a1 och a2 i ekvation A.11: 
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Speciellt kan man se att ekvation A.25 blir identisk med resultatet i Veendorp och Majeeds 
modell om koefficienterna båda är noll (jämför också med 3.10). För andra värden på 
koefficienterna se tabell A.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

λ jämviktspris 

0 1 

0,1 1,08 

0,2 1,17 

0,3 1,30 

0,4 1,47 

0,5 1,71 

0,6 2,08 

0,8 3,95 

→1.0 → ∞ 

 
Tabell A.1 Jämviktspriser utifrån olika grad av 
delägarskap/altruism. Observera att i tabellen 
antas λAB=λBA= λ och c=1.  
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Bilaga B 
Veendorp och Majeeds modell (1995) kan användas eftersom det redan fastslagits att företag 
A och B kommer att befinna sig på symetriska positioner efter placeringssteget.  
Vi börjar med första fallet i modellen (VM1, se sektion 3.1): 
 
Placeringar väljs enligt: 
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Pris väljs enligt: 
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A bedrar B genom att maximera sin vinst i denna omgång. As sålda kvantitet blir: 
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 Vinsten för A blir således: 
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Vinsten skall således maximeras med avseende på As val av pris, vilket representeras av τ. 
Första ordningens villkor ger: 
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När placeringsvalet är gjort bestäms vinsten för A bara av τ varför andra ordningens villkor 
kan skrivas: 
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Detta betyder att maximal vinst för A ges av lösningen till ekvation B.5: 
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Substitueras B.1 in i B.7 får man: 
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För det andra fallet i modellen följer samma sak för ε helt analogt.  
Vid detta val av ε kan efterfrågan för A härledas från B.3: 
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Givetvis gäller B.9 bara om 3≤s i annat fall är: 1=Aq   
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Bilaga C 
Samma resonemang för det klassiska Bertrandspelet: Anta att marknadsefterfrågan är 
konstant lika med ett och att MC=0. Anta vidare att företagen A och B träffar en 
överenskommelse med att de skall ta följande priser: 
 sppp SBA ===      (C.1) 

Att välja detta pris kallar vi för strategin S medan strategin F innebär att man tar priset: 
 ε−= spF      (C.2) 
Företagen A och B förmodas välja bara mellan dessa rena strategier i sina val av priser. (Att ta 
ett högre pris är irrationellt) 
På grund av detta spels natur är det uppenbart att optimalt ε är oändligt ”litet” men ändå 
positivt. (Att inte välja ett oändligt litet ε  kan inte vara rationellt.) 
   Samarbetar båda företagen tjänar de s/2 i vinst vardera. Väljer båda F får de  
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επ −= s
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Väljer ett av företagen S och det andra F tjänar de noll respektive s - ε. Spelet kan således 
skrivas på normalform som i tabell C.1 
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Tabell C.1 Normalform för en enkel version av Bertrandspelet. 
 
Att samarbeta alla omgångar i ett spel som håller på i oändligheten med en 
diskonteringsfaktor δ ger: 
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Anta att en spelare som blivit bedragen med F en gång väljer att spela jämvikten i det enkla 
Bertrandspelet resterande omgångar. Antagandet är ekvivalent med antagandet i 
Hotellingspelet där den bedragna också återgår till att spela sin jämviktsstrategi för det enkla 
spelet alla resterande spelomgångar. Vi får: 
 εε −=+++−= ssNPVbedra ...00     (C.5) 

Kravet på diskonteringsfaktorn (lägsta möjliga för samarbete) får man genom att sätta 
ekvation C.4 lika med C.5:  
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Men eftersom vi vet att optimalt val av ε är oändligt liten måste vi använda: 
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Skillnaden mellan Bertrandspelet och det flerdimensionella Hotellingspelet är således att det i 
Bertrandspelet inte går att komma överens om ett jämviktspris som givet varje ”rimlig” 
diskonteringsfaktor ger en samarbetsjämvikt.  
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 Bilaga D 

D.1 Praktiska aspekter 
D.1.1 Grafisk tolkning 

Som indikerats redan av Hotelling själv (1929) har modellen en tydlig grafisk tolkning (se 

citatet i sektion 2.1). Enklast genomförs experimentet därför genom att deltagaren helt enkelt 

markerar lokaliseringen av sitt företag i en ruta representerande en stad. På det viset kan man 

undvika ett mindre grafiskt genomförande där deltagarna väljer lokal på en skala genom att 

anger numeriska värde som koordinater i ett ortogonalt koordinatsystem. Denna metod hade 

både haft nackdelen av att försökssituationen blir mindre konkret och att försökspersoner i 

liknande situationer har en benägenhet att tolka differentieringsvariablerna som vertikala 

variabler trots att motsatsen tydliggörs (se exempelvis Mangani och Patelli, 2001, s.12-14.). 

 

D.1.2 Geometrisk form 

Nästa beslut rör formen på staden. Modellen använder en rektangulär stad, man frågan är 

vilka proportioner som ska väljas. En stad som är mycket längre än den är bred kommer att ha 

ett färre antal jämvikter (se sektion 3.2). Tabuchi visade att om kvoten mellan den längre 

sidan och den kortare är tillräckligt stor finns bara en placeringsjämvikt, nämligen maximal 

differentiering längst den dimensionen med störst utsträckning och minimal i den andra. 

Genom att välja en sådan stad minskar man koordineringsproblemet mellan spelarna. 

Problemet består i att en spelare inte vet på mitten av vilken sida som han eller hon skall lägga 

sig för att få till stånd en Nashjämvikt. Väljer spelarna inte mittpunkter på motstående sidor 

blir utfallet ingen jämvikt. Vid en rektangulär stad är bara två av sidorna möjliga 

jämviktsplaceringar varför osäkerheten om vilken sida som skall väljas inte är större än för 

experimenten i sektion 2.4. Området på vilket spelarna kan produktdifferentiera skall således 

vara rektangulärt. En rektangulär stad med måtten 1×1,5 uppfyller Tabuchis villkor (se 

sektion 3.2) och väljs därför för experimentet. 

 

D.1.3 Skalning  

I den teoretiska modellen väljer en konsument av vilket företag han eller hon vill köpa genom 

att minimera en kostnad bestående av summan av pris och transportkostnad. Utan att någon 

form av skalning görs kommer modellen att vara mycket priskänslig vilket innebär en möjlig 

felkälla. Om försöksdeltagarna exempelvis bara väljer naturliga tal som pris kommer 
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placeringsvalen att vara i stort sett obetydliga. Ett pristak krävs också av resursskäl eftersom 

det minskar osäkerheten om den totala kostnaden för experimentet.  

   Skalning kan ske genom att välja transportkostnadskoefficienten c och 

prissättningsintervallet på ett bra sätt. Som påpekats i sektion 3.7 måste prisintervallet 

innehålla 0. Det återstår då att välja pristak och transportkostnadskoefficient.  

   Pristaket kan om antalet spelomgångar inte är känt också påverka huruvida samarbete 

kommer att ske genom att påverka tillåtna samarbeteskoefficienter (se diskussion i avsnitt 

3.6.3).  

   En rimlig skalning kan vara att välja c=10 och ett pristak på 10 gånger c, dvs. 100. Med 

denna skalning finns gott om utrymme under jämviktspriset även om spelarna bara använder 

priser med få eller inga decimaler. Dessutom kan även en spelare med väldigt låg 

diskonteringsfaktor finna ett samarbete som ger en betydligt högre vinst än i enperiodspelets 

jämvikt. Fördelen med detta är att man i en analys i efterhand lättare kan skilja på om spelaren 

valt att samarbeta eller bara använder någon form av approximativ maximering av vinst (se 

exempelvis Collins m. fl.  2000). 

 

D.1.4 Grad av datorisering 

Det finns huvudsakligen två vägar att gå i genomförandet av försöket i fråga. För att beräkna 

utfall av val från försökspersonernas sida krävs någon form av datorisering eftersom 

beräkningarna är för komplicerade för att skötas manuellt (en datormodell av marknaden med 

andra ord). Frågan gäller huruvida interaktionen mellan deltagare och marknad skall ske 

direkt via dator eller via papper. Båda metoderna har använts i de tidigare refererade 

experimenten. Den mindre datoriserade metoden används av Brown-Kruse m. fl.  (1993) men 

den helt datoriserade användes av bland andra av Huck m. fl.  (2002) samt Mangani och 

Patelli (2001).  

   Fördelarna med den förstnämnda metoden är främst att den är mindre resurskrävande, bara 

en dator krävs per session mot en till varje deltagare i den helt datoriserade metoden. 

Dessutom krävs att tillfredställande programvara utvecklas. Metodens nackdel är dock mycket 

viktig: tidsåtgången är betydligt högre. Varje spelomgång kommer att ta längre tid vilket gör 

att färre omgångar kan spelas innan deltagarna tröttnar. Att experimentet pågår under en 

längre tid innebär också att kostnaderna för belöning till deltagarna ökar. Denna kostnad får 

naturligtvis vägas mot kostnaden av ökad datortid och programmeringsarbete.  

   Dator direkt mot deltagare har också fördelen av att mer information och snabbare 

information kan förmedlas. Exempelvis kan deltagare få indifferenslinjen utritad på sin 
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datorskärm vilket tydligare visar inte bara hur många konsumenter som köper av vardera 

företag utan vilka som köper av vem.  

   Försöket bör således genomföras helt datoriserat eftersom resurser i form av datorer och 

programvara bör vara möjlig att tillgå (se D.2 för en kort beskrivning samt skärmbilder från 

ett sådant program.) 
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D.2 Datorskärmen som möter försöksdeltagaren 
För att genomföra experimentet krävs ett datorprogram som kan låta deltagaren göra val till 
företaget och som sedan kan låta företaget interagera med marknaden.  Nedan beskrivs ett 
enkelt sådant program kortfattat genom två bilder: 

 
Figur D.1 Placeringsval – Grundfönster 
 
I övre delen av fönstret i figur D.1 väljer spelaren position i staden genom att klicka 
någonstans i rutan. I undre delen kan spelaren se positioner, priser och vinster från förra 
omgången.  

 

 
Figur D.2 Prisval 
 
När placeringsvalet är avklarat kommer användaren till ett fönster där företagens placeringar 
visas. Utifrån denna information väljs pris. När detta är gjort visas pris, vinster och 
marknadsandelar i ett nytt placeringsvalsfönster (se figur D.1) och en ny omgång tar vid. 
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Bilaga E 
 
Välkommen! 
Tänk dig en perfekt rektangulärt formad stad: Xstad. Ett stort antal konsumenter befolkar staden, de är 
helt jämnt utspridda (varje kvadratmeter av staden innehåller samma antal konsumenter). Du driver ett 
företag som säljer en produkt som alla i staden vill köpa precis ett exemplar av vardera. 
Konsumenterna i staden kan välja om de vill köpa denna av dig eller av din motspelare som är din 
enda konkurrent på marknaden. Konsumenten måste vid ett köp förutom att betala priset för produkten 
betala en transportkostnad för att få hem varan. Denna transportkostnad är tio gånger avståndet mellan 
konsument och företaget i kvadrat.  
   Låt oss kalla de två företagen för A och B. När konsumenten väljer av vilken hon vill köpa tittar hon 
på sin totala kostnad av att köpa av A respektive B: 

KostnadA = (pris hos företag A) + 10 .(avståndet mellan mig och företaget A)2

 KostnadB = (pris hos företag B) + 10 .(avståndet mellan mig och företaget B)2 
Konsumenten väljer därefter att köpa av det företag som ger minst totala kostnad. Nedan finns två 
exempel på hur konsumenten resonerar: 

 
I första exemplet är avståndet samma och konsumenten avgör därför vem hon vill köpa av genom pris. 
Är avstånden till företagen olika kommer hon däremot inte alltid att köpa av den som satt lägst pris, 
som man kan se i andra exemplet. 
 
Din uppgift under experimentet är att, för ett av företagen, bestämma var i staden företaget skall ligga 
och vilket pris som skall tas för produkten. Först bestämmer du placeringen, därefter får du se vad du 
och din konkurrent valt för placeringar varpå du får sätta pris (priset måste ligga mellan 0 och 100 och 
får vara ett decimaltal). Därefter får du veta ditt respektive din konkurrents vinst och marknadsandel. 
Allting sker genom ett enkelt datorprogram.  
Din vinst beräknas (i försökspengar) som: 
 Vinst = (andelen kunder i procent) * (ditt satta pris) 
Sedan upprepas spelet ett antal gånger mot samma konkurrent 30 gånger. Innan experimentet börjar på 
riktigt får du tre försöksomgångar som inte påverkar din vinst så att du kan lära känna 
datorprogrammet.  
 
Efter försökets slut kan du lösa in din vinst i försökspengar till kursen X SEK/försökspeng. Dessutom 
får du ytterliggare Y SEK för att du ställt upp.  

Har du några frågor kontakta en försöksledare! 
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E.2 Andra behandlingar 
Förra sidan är de instruktioner försöksdeltagare i TR2 får ut vid början av experimentet. 
Instruktionerna till deltagarna i TR2 och TR3 skiljer sig på några punkter enligt nedan: 
 
TR2 –Slumpmässigt  antal spelomgångar 
Näst sista stycket byts ut mot: 
”Sedan upprepas spelet ett antal gånger mot samma konkurrent. Antalet omgångar är inte 
bestämt på förhand utan bestäms med hjälp av slumpen. Efter varje omgång fortsätter 
experimentet med sannolikheten 19 på 20 (alltså 95%). Innan experimentet börjar på riktigt 
får du tre försöksomgångar som inte påverkar din vinst så att du kan lära känna 
datorprogrammet.” 
 
TR3 – Spelaren får del av motståndarens vinst 
I tredje stycket nerifrån ändras:  
”Din vinst beräknas (i försökspengar) som: 

Vinst = (andelen kunder i procent) * (ditt satta pris)” 
Till: 
”Din vinst beräknas (i försökspengar) som: 

Vinst = (andelen kunder i procent) * (ditt satta pris) + (halva motspelarens vinst) 
Det innebär att om du sätter priset 4 och säljer till 60% av konsumenterna och att din 
motspelare sätter priset 3 och säljer till 40% av konsumenterna blir din vinst: 

60 * 4 + 0,5 * ( 40 * 3) = 240 + 0,5 * 120 = 300 ” 
 


