
SNS ANALYS nr 61

Företagsledare och strategiska beslut

S CHABLONBILDEN  av företags-
ledare målar upp en egoistisk och 
beräknande individ. I national-
ekonomis grundkurser görs sam-

tidigt antagandet om företaget som strävar 
efter maximal vinst, och man bortser helt från 
att det är en individ som styr företaget. Detta 
väcker givetvis frågor kring hur företagsleda-
re egentligen agerar i olika beslutssituationer. 
Det finns förvånansvärt lite experimentell 
forskning som undersökt saken. 
 I denna rapport beskriver jag en studie där 
jag och mina medförfattare har lyckats rekry-
tera ett stort antal vd:ar i privata företag. Vi 
ställer dem inför tre klassiska spelteoretiska 
situationer (spel) och undersöker deras val i 
en kontrollerad miljö. Studien genomfördes 
i Kina med en grupp om 200 vd:ar och en väl 
sammansatt kontrollgrupp.

SPELEN ABSTR AHER AR STR ATEGISK A  samar-
bets- och koordineringssituationer. Till exempel illust-
rerar spelet fångarnas dilemma (förenklat) ramen för 
klimatförhandlingar eller utfiskning. Problem som kräver 
kollektiv handling men där det finns incitament för den 
enskilda spelaren att avvika, trots att samhället i stort tjä-
nar på samarbete.
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SNS ANALYS En stor del av den forskning som bedrivs är vid sin publicering anpassad för vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna är ofta teoretiska och 
inomvetenskapligt specialiserade. Det finns emellertid mycket forskning, framför allt empirisk och policyrelevant sådan, som är intressant för en 
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DETTA FÅR VIK TIGA IMPLIK ATIONER.  Om den 
stereotypa bilden av företagsledare inte stämmer, kan 
institutionella regler och normer vara utformade för att ta 
hand om situationer som inte nödvändigtvis uppstår. Det 
innebär även att om företagsledarens attityder kring sam-
arbete avspeglas i besluten de fattar för sina företag kom-
mer detta att gynna effektiviteten, inte bara i näringslivet 
utan även för samhället i stort. 

RESULTATEN I STUDIEN  stöder inte schablonbilden 
av den rationella och egoistiska vd:n. Tvärtom, vd:ar är 
mer orienterade mot samarbete och mindre inriktade mot 
kostsamt aggressivt beteende. Detta gör även att de tjänar 
mer pengar i spelen jämfört med kontrollgruppen.
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En schablonbild av företagsledare är att de är 
strategiska, egoistiska, beräknande och ibland 
hänsynslösa. Fiktiva gestalter som J.R. Ewing 
i ”Dallas”, Gordon Gekko i ”Wallstreet” och 
Bob Axelrod i ”Billions” flimrar möjligen upp 
ur minnet och förstärker schablonen. Bilden 
mildras inte av de antaganden som görs i natio-
nalekonomins grundkurser. Här antas priva-
ta företag sträva efter maximal vinst. Hur denna 
vinst ska uppnås kan det råda delade mening-
ar om och även problematiseras. Tidshorisont, 
hållbarhetsfrågor, socialt ansvar, personalfrå-
gor och många andra faktorer kan påverka den 
långsiktiga vinsten på ett sätt som inte är enkelt 
att avgöra, men besluten antas vara rationella 
och strategiskt välgrundade. 

Trots dessa antaganden om rationalitet och 
strategiskt tänkande hos företagsledare har för-
vånansvärt lite forskning gjorts där deras beslut 
i strategiska spel studeras och jämförs med en 
väl vald kontrollgrupp. Ett uppenbart skäl till 
denna brist på studier är att vd:ar, till skillnad 
från studenter, är en upptagen grupp som sällan 
anser sig ha möjlighet att delta i experimentella 
studier. Tillsammans med mina medförfattare 
Victor Nee och Sonja Opper har jag emeller-
tid lyckats rekrytera ett stort antal vd:ar i priva-
ta företag till en sådan studie i Holm med flera 
(2019) som kommer att beskrivas i denna rap-
port. 

Det finns många skäl att studera företags-
ledares strategiska beteende utöver att tes-
ta teoretiska antaganden. Inte minst är de en 
betydelsefull grupp i samhällsekonomin. Deras 
beslut påverkar anställda, konkurrenter, leve-
rantörer, den offentliga sektorn och den poli-
tiska sfären. Det är därför viktigt att förstå hur 
denna grupp fattar beslut och om dessa skiljer 
sig från hur andra grupper beslutar. Till detta 
kommer att vd:ar har en ledande ställning inom 
sina organisationer, vilket innebär att de över-
för värderingar, normer och föreställningar till 
anställda men även till andra grupper i sam-
hället. 

Varför skulle vd:ar skilja sig från andra i 
strategiska spel? Det finns ett antal tänkbara 
hypoteser om detta. En är att de i genomsnitt 
har större erfarenhet av strategiska situatio-
ner än andra, vilket kan medföra att de beter sig 

annorlunda än en kontrollgrupp av jämförba-
ra personer. Det är dock inte självklart hur den-
na större erfarenhet inverkar på beteendet, men 
det kan vara så att deras beslut ligger närmare 
de spelteoretiska prediktionerna. När jag pre-
senterar de olika strategiska situationerna – 
spelen – längre fram i rapporten går jag igenom 
tänkbara hypoteser om hur vd:ars beteende kan 
skilja sig från andras i den specifika beslutssitu-
ationen.

Spelteori och strategiska 
beslut i företag
Sedan drygt ett halvsekel har spelteori varit ett 
matematiskt verktyg för att analysera indivi-
ders strategiska beslut. Detta gäller inte minst 
företagsbeslut om priser, kvantiteter, inträde 
på marknader med mera. Spelteorin har ansetts 
speciellt relevant för förståelsen av strategis-
ka situationer där det finns två eller flera aktö-
rer och där aktörernas beslut påverkar utfallen 
för alla inblandade. Ett klassiskt exempel som 
ofta studerats är så kallade oligopolmarknader, 
en marknadsform där ett fåtal större företag 
eller aktörer har stor marknadsmakt och där-
med möjlighet att påverka sina konkurrenters 
beteende. 

Spelteorins styrka är att den elegant och all-
mängiltigt beskriver viktiga teoretiska meka-
nismer och processer i förenklade strategiska 
situationer. Ett problem är dock att den inte 
enkelt låter sig testas empiriskt i verkliga eko-
nomiska beslutssituationer. När exempelvis 
ledningen i ett oligopolföretag bestämmer sig 
för att träda in på en marknad finns ett stort 
antal faktorer som inverkar – till exempel fram-
tida konkurrens, företagets kostnader, tek-
nikutveckling, politisk stabilitet – och som 
företagsledningen har förväntningar om men 
som en utomstående forskare har svårt att kon-
trollera. Alla dessa faktorer skulle dessutom 
vara för komplicerade att införliva i en spelteo-
retisk analys. I bästa fall kan man då studera om 
verkliga ekonomiska beslut är förenliga med 
spelteorin givet ett stort antal antaganden som 
är svåra att verifiera.

Det finns ofta en 
stereotyp bild av 
företagsledare 
som egoistiska 
och beräknande.

Spelteori an-
vänds som 
verktyg för att 
studera besluts-
fattande.
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Ekonomiska 
experiment har 
blivit en viktig 
metod för att 
bättre förstå in-
dividers beslut.

Studien genom-
fördes i Kina där 
en grupp med 
200 vd:ar och en 
lika stor kontroll-
grupp rekryte-
rades.

Ekonomiska experiment  
– en alternativ metod
En alternativ metod att empiriskt testa spel-
teorins prediktioner och studera individers 
val är att utforma mer eller mindre abstrak-
ta beslutssituationer som utgår från spelteorin. 
Man skapar en experimentsituation. Vanligtvis 
försöker forskaren då utforma situationen så 
”nära” teorin att dess förutsägelser är entydi-
ga. Nackdelen med denna metod är att det inte 
är reella ekonomiska beslut som studeras utan 
artificiella sådana. Fördelen är att man kan stu-
dera hur väl teorins prediktioner stämmer över-
ens med försökspersonernas beteende i en 
miljö som skapats för att teorin ska fungera. 
Man kan då också under kontrollerade former 
studera vilka faktorer som leder till att beteen-
det stämmer bättre eller sämre med teorins för-
utsägelser.

De senaste decennierna har kontrollerade 
ekonomiska experiment blivit ett viktigt kom-
plement för att förstå ekonomiskt beslutsfat-
tande. Enstaka ekonomiska experiment hade 
genomförts redan vid 1900-talets mitt men tog 
fart på 1980-talet. Experimenten kan naturligt-
vis ha fler syften än att pröva existerande teo-
rier, till exempel att testa om utformning av 
beslutsprocesser fungerar i så kallade vindtun-
nelexperiment. 

När nationalekonomerna Kenneth Binmore 
och Paul Klemperer (2002) beskriver sina erfa-
renheter som rådgivare vid utformningen av 
den brittiska telekomauktionen av licenser 
till 3G – som inbringade ungefär 12 miljarder 
pund till brittiska staten – betonar de värdet av 
insikter från kontrollerade ekonomiska experi-
ment. Ett annat syfte kan vara att testa hur olika 
åtgärdsprogram fungerar. Det var experiment 
med åtgärdsprogram mot fattigdom som belö-
nades med 2019 års Riksbankspris i ekonomisk 
vetenskap till Alfred Nobels minne. Syftet med 
experiment kan också vara explorativt, det vill 
säga att studera ett intressant ekonomiskt bete-
ende, såsom tillit, utan att ha en given teori att 
utgå från. 

I exempelvis auktionssituationer ligger det 
observerade beteendet hos experimentdelta-
gare ofta tämligen nära teorins prediktioner. I 

andra situationer som i ultimatumspel1 är det 
tvärtom svårt att få försökspersoner att bete 
sig som teorin förutspår. Detta trots att fors-
kare lagt ner åtskillig möda på att skapa artifi-
ciella situationer som ska underlätta för teorins 
mekanismer att verka (se t.ex. Kagel & Roth, 
1995).

En fråga som på senare tid väckts är om för-
sökspersonernas egenskaper påverkar utfal-
len i experimenten (se bl.a. Fréchette, 2015). 
De flesta tidiga experiment använde sig av uni-
versitetsstudenter från rika västländer som för-
sökspersoner. Denna grupp är av naturliga skäl 
tämligen speciell. Det är en oerfaren grupp som 
även är relativt homogen när det gäller socio-
ekonomisk status och kultur. Dessutom vet de 
ofta att deras motparter är studenter från sam-
ma universitet, vilket spelar roll i strategiska 
situationer. Sammantaget leder detta till en del 
frågetecken om vilka slutsatser som kan dras 
från sådana experiment, i synnerhet om de ska 
avspegla strategiska beslut i företag generellt. 
Det är därför intressant att studera ”riktiga” 
vd:ars beslut i strategiska spel och jämföra dem 
med en väl vald kontrollgrupp. I den här stu-
dien består kontrollgruppen av personer som 
delar egenskaper med vd:arna men inte har den 
positionen. 

Hur genomfördes studien?
I Holm med flera (2019) använde jag och mina 
medförfattare oss av ett företag i Shanghai som 
specialiserat sig på intervjuundersökningar. 
Till studien rekryterades ungefär 20 assistenter 
som samtliga hade intervjuvana. Vi höll under 
ett antal dagar en workshop med assistenterna 
som då fick utbildning och träning i att genom-
föra de experimentella spel som försöksperso-
nerna skulle delta i. Instruktionerna skrevs av 
oss och översattes till kinesiska av en forskar-
studerande med kinesiska som modersmål.

200 företagsledare i privata företag val-
des slumpmässigt ut i ett stratifierat urval från 

1. I ett ultimatumspel finns två spelare som kan dela på en 
summa pengar, exempelvis 100 kronor. Den första spelaren 
ger den andra spelaren ett förslag på fördelning som den 
andra spelaren kan acceptera eller förkasta. Om förslaget ac-
cepteras blir fördelningen enligt förslaget (t.ex. att den första 
spelaren får 70 kronor och den andra spelaren 30 kronor). 
Om förslaget förkastas får ingen av spelarna någonting. 
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lika många företag i kommunerna Shanghai och 
Wenzhou. Företagen hade minst 10 anställda 
och det genomsnittliga företaget hade drygt 100 
anställda. Kontrollgruppen bestod av 200 per-
soner från samma kommuner. Hushållsregister 
användes för att få en kontrollgrupp som lik-
nade vd-gruppen avseende kön, ålder och 
utbildning. Kontrollgruppen rekryterades från 
samma bostadsområden som vd:arna, detta för 
att man skulle kunna ta hänsyn till socioekono-
miska skillnader. 

Det kan nämnas att jämfört med tidigare 
publicerade studier som försöker studera före-
tagsledares strategiska val i experiment är detta 
urval tämligen unikt. Studier som bygger på 19 
”executive MBA”-studenter eller 44 egna före-
tagare som jämförs med studenter är exempel 
på urval som finns i den tidigare litteraturen. 
Den mest ambitiösa studien före vår vad gäl-
ler urval genomfördes av Ernst Fehr och John 
List (2004). De lyckades rekrytera 76 vd:ar 
från Costa Ricas kaffebransch vid en konferens. 
Dessa jämfördes sedan med 126 universitets-
studenter från samma land. 

Vd:arna i vår studie besöktes på sina res-
pektive företag där de i ett avskilt rum svara-
de på ett antal intervjufrågor om sig själva och 
sitt företag innan de fattade beslut i de olika 
spelsituationerna. Då denna grupp är tämli-
gen upptagen fick assistenterna vara ihärdi-
ga i sina försök att få till ett besök, till exempel 
genom att omboka tider om vd:n fått förhinder. 
Kontrollgruppen deltog i samma intervjuer och 
spelsituationer i sina hem.

Hur mycket tjänade försökspersonerna  
i studien?

I ekonomiska experiment kan försökspersoner 
vanligen tjäna pengar beroende på vilka val de 
gör. Det finns flera anledningar till detta. En är 
att man vill göra incitamenten tydliga och där-
med få situationen att bli mer realistisk ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Ett sätt att mäta styr-
kan i de monetära incitament som ges är att 
relatera intjäningen i experimentet till den tim-
lön försökspersonen har i sitt arbete. Generellt 
försöker man i experiment ge incitament som 
ligger på samma nivå. 

I undersökningen frågade vi efter vilken 
hushållsinkomst vd:arna hade vid studiens 
genomförande (2012–2013), vilken i genom-
snitt motsvarade ungefär 300 CNY per tim-
me (idag drygt 400 svenska kronor). Detta kan 
tyckas förvånansvärt lite, men man måste kom-
ma ihåg att vd-gruppen i undersökningen ver-
kar i Kina och de flesta i små och medelstora 
företag där inkomsterna, även för personer i 
ledande ställning, är modesta. I experimentet, 
som i genomsnitt endast tog 20 minuter, tjä-
nade försökspersonerna 247 CNY. Detta mot-
svarar en timlön på ungefär 1 000 kronor. De 
tjänade alltså i genomsnitt väsentligt mer på 
valen i experimentet än de gjorde i sin roll som 
vd under motsvarande tid.

Är företagsledare i Kina annorlunda?
Alla länder har unika attribut relaterade till kul-
tur, politik och historia, vilka motiverar för-
siktighet när man drar allmänna slutsatser om 
beteendemässiga mönster hos människor base-
rade på en studie i ett specifikt land. Trots såda-
na kulturella och politiska skillnader finns 
många likheter mellan länder. I synnerhet gäl-
ler detta när ett land har omformats till en 
kapitalistisk ekonomi. Exempelvis ser ett shop-
pingcentrum i Shanghai inte mycket annorlun-
da ut än i Stockholm eller New York. Sådana 
likheter innebär att chefer i privata företag i 
Kina i mångt och mycket möter samma utma-
ningar som företag någon annanstans i världen 
(se t.ex. Lardy, 2014). 

Det finns även stora likheter i de aktivite-
ter en företagsledare har, oavsett vilket land 
man verkar i. Alla företagsledare måste orga-
nisera resurser genom marknadsutbyte, sam-
ordna beslut, samarbeta under olika former av 
osäkerhet och konkurrera i en mycket konkur-
renskraftig marknadsekonomi. Därför finns 
det ingen anledning att anta att kinesiska före-
tagsledare skiljer sig väsentligt från de som är 
verksamma någon annanstans, åtminstone inte 
när det gäller deras erfarenhet av strategiskt 
beslutsfattande på konkurrensutsatta markna-
der. 

Vissa förhållande i Kina kan till och med 
betraktas som fördelar i en studie av företags-
ledare. För det första är kapitalismens historia 

 Kontrollgruppen 
delar många 
socioekonomiska 
egenskaper med 
vd:arna.

Stort stickprov i 
jämförelse med 
tidigare studier.

Deltagarna 
tjänade pengar 
efter sina val i 
experimentet.
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i Kina relativt kort, vilket innebär att vår grupp 
vd:ar tillhör en generation som exempelvis inte 
ärvt sin position i ett familjeföretag. De har ofta 
förtjänat sin position genom att ha grundat sitt 
eget företag. Således är 91 procent av våra vd:ar 
ägare av det företag de arbetar för och 83 pro-
cent är dessutom företagets grundare. De pas-
sar följaktligen bra in på den ursprungliga idén 
om entreprenörskap. 

Ett annat förhållande som redan nämnts är 
att inkomsterna i kinesiska företag är relativt 
låga ur ett internationellt perspektiv, vilket gör 
det möjligt att ge pekuniära incitament i spe-
len till en rimlig kostnad. För det tredje är kost-
nadsläget generellt lågt i Kina. Därför är det inte 
endast billigt att tillverka bilar och mobiltelefo-
ner där utan också att genomföra personalkrä-
vande studier. Även om det vore fel att beskriva 
vår studie som ”billig” hade den sannolikt varit 
mångdubbelt dyrare i de flesta andra länder.

Vilka spel studerades?
Försökspersonerna deltog i tre olika spel. I 
varje spel väljer deltagarna mellan två strate-
gier. Varje vd spelade mot en annan vd som 
redan gjort sina val i en pilotstudie. (Detta är 
en praktisk lösning vid fältstudier av strategisk 
interaktion). På motsvarande sätt parades kon-
trollgruppen ihop med en grupp personer i en 

pilotgrupp som redan gjort sina val. Som ovan 
nämnts kan försökspersonerna tjäna peng-
ar i spelen. Hur mycket de tjänar beror på vil-
ken strategi de själva väljer samt vilken strategi 
motparten väljer. De olika spelen är tänkta att 
fånga strategiska situationer som är viktiga, 
bland annat för ledningen av företag. I samtli-
ga spel var spelarna anonyma för varandra och 
det fanns ingen möjlighet till kommunikation. 
De tre spelen var Fångarnas dilemma, Chicken 
och Battle of the Sexes. 

Fångarnas dilemma
Fångarnas dilemma är ett klassiskt spel där 
båda spelarna kan maximera den gemensamma 
totala ”kakan” genom att samarbeta. Samtidigt 
finns en lockelse för den enskilda spelaren att 
exploatera den andra spelaren. I figur 1 finns 
en GRÖN spelare som väljer mellan Samarbeta 
och Exploatera. Dessa strategier representeras 
av två kolumner som väljs av GRÖN. RÖD spe-
lare väljer på motsvarande sätt strategier som 
representeras av två rader. Siffrorna i figuren 
anger hur mycket GRÖN respektive RÖD spe-
lare tjänar i kinesisk valuta (CNY) vid de olika 
utfallen. Man ser då att den totala vinsten blir 
högst om båda samarbetar (250+250=500).

Samtidigt är det klart att oavsett vad mot-
spelaren väljer tjänar den enskilda spelaren 
alltid på att välja Exploatera. Om till exempel 

Tre spel stude
ras: Fångarnas 
dilemma, Chick-
en och Battle of 
the Sexes.

Ett spel presente-
ras vanligen i en 
spelmatris, där 
spelarna, möjli-
ga strategier och 
utfall framgår.

Figur 1. Fångarnas dilemma. Siffrorna anger hur mycket GRÖN respektive RÖD spelare tjänar i kinesisk valuta (CNY) 
vid de olika utfallen. Illustration: Carin Carlsson/Ritbolaget.Fångarnas dilemma
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GRÖN väljer Samarbeta tjänar RÖD mest på 
Exploatera. Detsamma gäller om GRÖN väl-
jer Exploatera. Motsvarande gäller för GRÖN. 
Om spelet endast spelas en gång – vilket var fal-
let – och spelarna enbart bryr sig om vad de själ-
va tjänar är den spelteoretiska förutsägelsen att 
båda spelarna kommer att välja Exploatera. 

Den spelteoretiska förutsägelsen i detta 
och många andra spel sammanfaller med den 
så kallade Nash-jämvikten. En sådan jämvikt 
beskrivs av att samtliga spelare då valt sin bäs-
ta strategi givet de andra spelarnas strategival. 
Om man antar att varje enskild spelare inte tror 
sig kunna ändra sina medspelares val är det ing-
en spelare som ångrar sitt val i en sådan situ-
ation. Det kan tilläggas att i experiment med 
studenter som spelar Fångarnas dilemma får 
inte denna förutsägelse något övertygande stöd 
då en stor andel väljer Samarbeta. Hur stor den-
na andel är beror bland annat på hur mycket de 
tjänar i de olika utfallen samt spelets kontext (se 
Sally, 1995).

En intressant fråga att studera i spel är vil-
ka förväntningar spelarna har om hur motpar-
ten kommer att spela samt hur förväntningarna 
påverkar valet av strategi. För att studera det-
ta fick försökspersonerna gissa hur många pro-
cent som valde de olika strategierna i respektive 
spel. För att ge försökspersonerna incitament 
att tänka efter noga innan de gissade kunde de 
tjäna pengar på sina gissningar, och ju närmare 
de var det korrekta svaret desto mer tjänade de. 
I Fångarnas dilemma är det rationellt att för-
vänta sig att motparten väljer Exploatera av skäl 
som framgår av ovanstående resonemang.

Relevansen av Fångarnas dilemma i den 
teoretiska samhällsvetenskapliga litteraturen 
kan knappast överskattas – och detta i synner-
het när man generaliserat Fångarnas dilemma 
till att avse fler spelare än två. Man tänker sig 
då att spelet avspeglar viktiga strategiska ele-
ment i samarbetsdilemman som rör kollekti-
va resurser. Koldioxidutsläpp, utfiskning och 
finansiering av kollektiva varor är alla exempel 
på sådana problem som kräver kollektiv hand-
ling (se t.ex. Hardin, 1971). I dessa dilemman 
inser de inblandade parterna ofta att det bäs-
ta är om alla samarbetar, samtidigt som de för-
står svårigheten med att få alla att göra det. 

Inom näringslivet används liknande spel för att 
beskriva val av priser och kvantiteter på oligo-
polmarknader (se t.ex. Tirole, 1988).

Det finns många experimentella stu-
dier av samarbetsdilemman där man stude-
rat betydelsen av anonymitet, kommunikation, 
grupptillhörighet samt försökspersoners per-
sonlighetsdrag (se t.ex. Sally, 1995, samt 
Hirsch & Peterson, 2009) men relativt få stu-
dier har försökt knyta beteendet i spelet till 
omvärldsfaktorer som yrkesbakgrund och kul-
tur. Intressanta undantag är Joseph Henrich 
med flera (2001) som finner att samarbetsviljan 
i experimentella dilemma tycks variera myck-
et i olika kulturer och föreslår bland annat för-
sörjningssätt som en viktig förklaring till detta. 
En annan spännande studie av samma slag är 
gjord av Axel Ockenfels och Joachim Weimann 
(1999) som fann att studenter som vuxit upp i 
Östtyskland samarbetade mindre än motsva-
rande studenter som vuxit upp i Västtyskland.      

Varför skulle vd:ar välja annorlunda  
i Fångarnas dilemma?
Om vd:ar på grund av sin större erfarenhet av 
strategiska situationer beter sig mer enligt den 
spelteoretiska förutsägelsen kommer de att väl-
ja Exploatera mer och Samarbeta mindre än 
andra. I linje med denna hypotes kan man ock-
så tänka sig att vd:ars strategier är resultatet av 
en urvalsprocess där endast evolutionärt sta-
bila strategier överlever. De vd:ar som inte väl-
jer sådana strategier slås ut i urvalsprocessen. 
Detta skulle också peka mot att de skulle spe-
la strategier som utgör Nash-jämvikter och där-
med i enlighet med teorins prediktioner.

Även om ovanstående hypotes anses vara 
den mest uppenbara, behöver det inte vara 
rationellt att Exploatera i vissa former av 
Fångarnas dilemma. Exempelvis kan det vara 
lönsamt att Samarbeta i ett upprepat Fångarnas 
dilemma om motparten också är inriktad mot 
samarbete. I en miljö där spelarna lärt sig vik-
ten av samarbete och med hög sannolikhet 
möter andra spelare från samma miljö, kan 
erfarenheten leda till andra beslut än de som 
följer prediktioner från engångsspelet (se t.ex. 
Bergstrom, 2002). Det kan då finnas urvalspro-
cesser som ger samarbetsinriktade vd:ar större 

Fångarnas 
dilemma är ett 
klassiskt sam
arbetsdilemma.
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överlevnadschanser än andra. Tar försöksper-
sonerna med sig denna inställning till experi-
mentet kan alltså resultatet bli att vd-gruppen 
samarbetar mer.

Chicken
Spelet Chicken, som ibland även kallas för Hök-
och-Duva, belyser anti-koordination och kon-
flikt. I detta spel är det nämligen rationellt att 
välja den strategi som den andra spelaren inte 
väljer. Spelet kan illustreras på ett liknande sätt 
som Fångarnas dilemma, och siffrorna i figur 
2 anger hur mycket spelarna tjänar i de olika 
utfallen.

Här kan man se att GRÖN tjänar på att välja 
Reträtt om RÖD väljer Attack, och att Attack är 
bäst om RÖD väljer Reträtt. Motsvarande gäl-
ler för RÖD. Om spelarna kan kommunicera i 
detta spel kan man tänka sig att de skulle för-
söka övertyga sin motpart att välja Reträtt för 
att hamna i utfallet där de själva väljer Attack. 
Dessa utfall är så kallade rena Nash-jämvikter, 
vilka i detta spel också maximerar den totala 
”kakans” storlek (som då blir 150+600=750). 

Våra försökspersoner kunde dock inte kom-
municera med varandra, varför koordinering 
på dessa jämvikter inte kan förväntas. Den spel-
teoretiska förutsägelsen är då en så kallad blan-
dad Nash-jämvikt, där vardera spelare väljer 
Attack med sannolikheten 0,67 och Reträtt med 

sannolikheten 0,33. I tidigare studier har man 
funnit att försökspersoners strategival ligger 
väsentligt närmare den spelteoretiska predik-
tionen i Chicken jämfört med Fångarnas dilem-
ma, men att sannolikheten för de olika valen 
beror på hur mycket spelarna tjänar i de olika 
utfallen (se t.ex. Rapoport & Chammah, 1966)

I denna typ av spel är förväntningar av stor 
betydelse. Om RÖD tror att GRÖN med hög 
sannolikhet kommer att spela Reträtt, är det 
rationellt att välja Attack i den meningen att det 
ger högst förväntat värde. Om RÖD exempel-
vis tror att GRÖN med 50 procents sannolikhet 
kommer att välja Attack respektive Reträtt, blir 
det förväntade värdet för RÖD att välja Attack 
300 (=0,5*600 + 0,5*0) och 225 (=0,5*300 + 
0,5*150) för Reträtt. Mot denna bakgrund är 
det förväntade värdet av Attack högst och blir 
därför det rationella valet givet de förväntning-
ar RÖD har. 

Om RÖD i stället tror att GRÖN med 90 
procents sannolikhet väljer Attack blir läget 
annorlunda. I detta fall blir det förväntade vär-
det att välja Attack endast 60 (=0,1*600 + 
0,9*0) medan det motsvarande värdet blir 165 
(=0,9*150 + 0,1*300) för Reträtt. Med såda-
na förväntningar blir det rationella valet i stäl-
let Reträtt.

Enligt resonemanget ovan och givet  vissa 
antaganden kan det visas att det är rationellt 

Spelet Chicken 
visar på en anti
koordinerings
situation.

Figur 2. Chicken. Siffrorna anger hur mycket GRÖN respektive RÖD spelare tjänar i kinesisk valuta (CNY) vid de olika 
utfallen. Illustration: Carin Carlsson/Ritbolaget. Chicken
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(dvs. ett bästa-svar) att välja Attack endast 
om man tror att sannolikheten för att motpar-
ten väljer Attack är mindre än 67 procent. Tror 
man att sannolikheten är högre bör man välja 
Reträtt. Genom att studera försökspersonernas 
val och förväntningar kan man få en uppfatt-
ning om huruvida deras strategival är spelteore-
tiskt konsistenta med deras förväntningar. 

Spelet Chicken har stor relevans för oli-
ka koordineringsproblem i samhället där det 
är viktigt att inte välja samma strategi. I det 
lilla kan vi i vardagen tveka i vägkorsningar 
mellan att köra eller att släppa fram en med-
trafikant när vi är osäkra om vilken regel som 
gäller. I större sammanhang krävs olika insti-
tutioner och arrangemang för att undvika tra-
fikstockningar och andra överbelastningar när 
för många väljer likartat. En strategisk situation 
inom näringslivet som påminner om Chicken 
uppstår vid marknadsinträden. En marknad 
har en viss kapacitet i den meningen att det 
endast finns utrymme för ett visst antal företag 
som kan göra vinst på den. Att ha rationella för-
väntningar om konkurrenters eventuella inträ-
de samt att utifrån dessa ta ett väl avvägt beslut 
om inträde eller ej är avgörande i dessa situa-
tioner. 

Varför skulle vd:ar välja  
annorlunda i Chicken?
Man kan tänka sig att vd:ar av olika skäl beslu-
tar annorlunda än kontrollgruppen. En möj-
lighet är – såsom redan nämnts – att de är mer 
erfarna och mer rationella än personer som sak-
nar deras strategiska erfarenhet. De skulle där-
för som grupp ligga närmare den spelteoretiska 
prediktionen (dvs. att ungefär 67 procent väl-
jer Attack och 33 procent Reträtt). Om de är 
mer rationella bör man även se att de oftare än 
andra väljer konsistent med sina förväntningar. 
Detta innebär att de oftare väljer så kallade bäs-
ta-svar-strategier givet deras förväntningar.

Man kan emellertid även tänka sig att 
mind re rationella drag som tillskrivits vd:ar, 
som att de är mer optimistiska och oftare lider 
av hybris än andra, skulle göra dem mer benäg-
na än andra att välja den aggressiva strategin, 
Attack. Även viljan att dominera drar åt samma 
håll i detta spel. Det finns forskare som förklarat 

överdrivet marknadsinträde med att vd:ar och 
entreprenörer har dessa personlighetsdrag (se 
t.ex. Wu & Knott, 2006). 

Battle of the Sexes
Försökspersonerna fick även spela Battle of the 
Sexes (BSS). Detta spel belyser vikten av sam-
ordning men där finns även motstridiga prefe-
renser mellan deltagarna, varifrån det fått sitt 
namn.2 Här är det rationellt att välja samma 
strategi som medspelaren. Samtidigt som båda 
spelarna föredrar samordning har de olika pre-
fenser när det gäller vilken strategi som sam-
ordningen ska ske på. 

Spelet illustreras i figur 3 där det antas att 
GRÖN har favoritstrategi Sallad medan RÖD 
föredrar Tomat, samtidigt som båda föredrar 
att de väljer samma strategi. Liksom i Chicken 
är det viktigt att notera att spelarna inte kan 
kommunicera. Spel som användes i experimen-
tet utformades så att spelarna inte heller skulle 
kunna använda sig av ”ledtrådar” för att uppnå 
samordning. 

Om kommunikation var möjlig kan man 
tänka sig att spelarna kunde komma överens 
om vilken strategi som skulle väljas, exempelvis 
genom att ”singla slant”. Utfallen där spelarna 
väljer samma strategi är ”rena” Nash-jämvikter, 
vilka i detta spel också maximerar den totala 
”kakans” storlek (som då blir 400+600=1000). 
Då försökspersonerna inte kunde kommunice-
ra eller hade tillgång till ledtrådar för samord-
ning blir den spelteoretiska förutsägelsen på 
samma sätt som i Chicken i stället en ”blandad” 
Nash-jämvikt. I denna väljer spelarna sin favo-
ritstrategi med sannolikheten 0,6. 

Den spelteoretiska prediktionen ligger nor-
malt inte långt ifrån den andel spelare som väl-
jer sin favoritstrategi enligt tidigare forskning. I 
ett BSS-experiment med liknande utfallsstruk-
tur som användes i Kina och som studerade om 
svenska universitetsstudenter använde sig av 
information om medspelarens kön som ledtråd 

2. Den engelska beteckningen kommer sannolikt ifrån att 
man i exemplifieringar av spelet ofta refererar till en situa-
tion där en man och en kvinna ska välja aktivitet (exempel-
vis titta på en fotbollsmatch eller gå på en konstutställning) 
och att det antagits – inte sällan baserat på stereotyper – att 
mannen föredrar den ena aktiviteten (fotboll) och kvinnan 
den andra (konstutställning) men att båda föredrar att gå på 
samma aktivitet.

Förväntningarna 
på motspelaren 
är centrala.

Battle of the 
 Sexes belyser 
vikten av sam-
ordning.
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för att koordinera (vilket vissa gjorde!) valde 58 
procent sin favoritstrategi (se Holm, 2000).

Även i BSS är förväntningarna av stor bety-
delse. Om en spelare tror att den andra spela-
ren kommer att välja sin favoritstrategi (dvs. 
RÖD tror att GRÖN väljer Sallad) med en san-
nolikhet som understiger 60 procent, är det 
rationellt att välja favoritstrategin. Om sanno-
likheten är högre är det rationellt att välja den 
andra strategin. 

Det finns många strategiska situationer 
som BSS beskriver väl. Liksom i Chicken är 
koordinering centralt, men här gäller det att 
välja samma strategi, inte motsatt. I varda-
gen kan det vara att välja en icke-förutbestämd 
mötesplats (t.ex. en restaurang för att träffa en 
vän när mobilen laddat ur). I näringslivet kan 
det vara ett välja en teknologi eller standard 
som medför olika kostnader och där det är vik-
tigt att en av företagets leverantörer använder 
samma teknologi eller standard.

Varför skulle vd:ar välja annorlunda  
i Battle of the Sexes?
Av i stort sett samma skäl som i Chicken kan 
man misstänka att vd:ar väljer annorlunda än 
andra. Ett skäl kan vara att ledare i privata före-
tag har starkare preferenser för relativ domi-
nans och därför är mer benägna att välja den 
relativt ”hökaktiga” favoritstrategin som garan-

terar spelaren åtminstone lika mycket som mot-
spelaren. Detta argument skulle ligga i linje 
med Alfred Marshalls uppfattning att affärsmän 
ofta är ”mycket mer stimulerade av möjlighe-
ten att vinna över sina rivaler än av önskan att 
u töka sin förmögenhet” (Marshall, 1890, s. 23). 

Det är emellertid också möjligt att vd:ar har 
större erfarenhet av strategiska val och därför 
förstår den strategiska situationen bättre. Om 
så är fallet skulle man förvänta sig att de som 
grupp ligger närmare den spelteoretiska pre-
diktionen – det vill säga att 60 procent väljer sin 
favoritstrategi – och att de oftare än andra väl-
jer konsistent med sina förväntningar. Detta 
innebär att de oftare väljer bästa-svars-strate-
gier givet deras förväntningar.

Vd:arnas beteende  
avvek både från teorin  
och kontrollgruppen
I studien fann vi att vd:arnas val och för-
väntningar avvek från teorins förutsägelser. 
Dessutom skiljde de sig från kontrollgruppen 
i en mängd avseenden på ett tämligen oväntat 
sätt. Detta sammanfattas nedan i de fyra huvud-
resultat som framkom i Holm med flera (2019).

Båda spelarna 
har varsin favo-
ritstrategi men 
man vill välja 
samma stra-
tegi som mot
spelaren.

Figur 3. Battle of the Sexes (BSS). Siffrorna anger hur mycket GRÖN respektive RÖD spelare tjänar i kinesisk valuta 
(CNY) vid de olika utfallen. Illustration: Carin Carlsson/Ritbolaget.Battle of the Sexes
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Vd:arna samarbetar och är  
mindre aggressiva 

I figur 4 presenteras procentandelarna av vd-
gruppen respektive kontrollgruppen som valt 
Exploatera i Fångarnas dilemma samt den 
aggressiva strategin i Chicken och BSS (dvs. 
Attack i Chicken eller den ”hökaktiga” favorit-
strategin i BSS). Då tidigare forskning visat att 
sättet man presenterar ett spel på kan påver-
ka hur olika grupper beslutar, användes två ver-
sioner av spelet som slumpmässigt fördelades 
mellan försökspersonerna. En version beskrev 
spelen abstrakt där den huvudsakliga infor-
mationen var hur mycket spelarna tjänade i de 
olika utfallen. I den andra versionen beskrevs 
samma spel – med samma siffor för intjäning 
– men det hänvisades till en specifik situation 
som var tänkt att konkretisera valet. För att skil-
ja på spelen lade vi till ”abstrakt” eller ”konkret” 
efter spelets namn. 

I figur 4 framgår att vd:arna i genomsnitt 
är mindre benägna att Exploatera i Fångarnas 
dilemma oavsett om spelet är presenterat i kon-
kret eller abstrakt form. Skillnaden mellan 
kontrollgruppen och vd-gruppen är statistisk 
signifikant på 5-procentsnivån för Fångarnas 
dilemma (abstrakt) och på 10-procentsnivån 
för Fångarnas dilemma (konkret). Det är alltså 
inte så att vd:arna exploaterar mer i Fångarnas 
dilemma och därmed har ett strategiskt beteen-
de som ligger närmare den spelteoretiska pre-
diktionen – och som utgörs av Nash-jämvikten. 
Tvärtom samarbetar de mer.

I den abstrakta versionen av Chicken och 
den konkreta versionen av BSS är skillnader-
na mellan vd-gruppen och kontrollgruppen än 
mer markanta. I dessa spel är vd:arna mind-
re benägna att välja den aggressiva strategin 
än kontrollgruppen. Skillnaden mellan grup-
perna är statistiskt signifikant på 1-procentsni-
vån för Chicken (abstrakt) och BSS (konkret), 
vilket antyder att vd:arna är mindre aggressi-
va i Chicken och BSS än försökspersonerna i 
kontrollgruppen. Liksom i Fångarnas dilem-
ma ligger kontrollgruppens genomsnittliga val 
närmare den spelteoretiska prediktionen jäm-
fört med vd-gruppen. Det motsatta gäller dock 
i BSS.  

Ovanstående analys bygger endast på sta-
tistiska skillnader av hur stora andelar som 
väljer olika strategier i grupperna. Resultaten 
förstärks om man utför en mer avancerad sta-
tistisk analys där man kontrollerar för inkomst, 
ålder, utbildning, stad, kön samt sättet på hur 
spelet presenteras (se Holm m.fl., 2019). 

Vd:arna förväntar sig mer samarbete  
och mindre aggressivitet 

Ett strategiskt beteende kan bero på underlig-
gande preferenser men också på förväntningar 
om andras beteende. En person som har starka 
prefenser för att spelarna ska få lika mycket kan 
exempelvis försöka uppnå det genom att väl-
ja Samarbeta i Fångarnas dilemma och Reträtt i 
Chicken. På motsvarande sätt kan förväntning-
ar om andras beteende spela stor roll. En spela-
re som helst skulle vilja samarbeta i Fångarnas 
dilemma om motspelaren också gjorde det – 
men som tror att motspelaren kommer att välja 
Exploatera – kan då välja att själv Exploatera.

I studien var vd:ar mer benägna att förvän-
ta sig att motparten samarbetar. I Fångarnas 
dilemma (abstrakt) och Fångarnas dilemma 
(konkret) förväntade sig vd-gruppen i genom-
snitt att 53,7 procent respektive 53,0 procent 
skulle samarbeta. Samma siffror för kontroll-
gruppen var 45,8 procent samt 44,3 procent, 
vilket indikerar signifikanta skillnader i för-
väntningar. Det fanns också en skillnad i för-
väntningar mellan grupperna i Chicken och 
BSS. Vd:arna förväntade sig i genomsnitt mind-
re ofta att motspelarna valde den aggressiva 
strategin, även om skillnaderna mellan grup-
perna här var mindre markanta.

Vd:arnas val var inte konsistenta
Det nämndes ovan att det kan finnas skäl att 
förvänta sig att vd:arna är mer rationella än 
kontrollgruppen i den meningen att de ofta-
re väljer på ett sätt som ger högst förväntat vär-
de givet de förväntningar de har. Detta studeras 
lämpligast i Chicken och BSS. Genom att jäm-
föra vd-gruppens val i dessa spel och deras för-
väntningar kan man bestämma andelen som 
väljer bästa-svar och därmed andelen som väl-
jer rationellt givet de förväntningar spelaren 
har. I Chicken och BSS var det endast 51  respek-

Vd:ar förväntar 
sig mer samar-
bete...

Den stereotypa 
bilden av fö-
retagsledaren 
får inte stöd av 
resultaten.
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Figur 4. Andel (i procent) som valde Exploatera, Attack eller Favorit som strategi i respektive spel. Streckad linje visar 
på teorins prediktion.
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tive 45 procent  av företagsledarna som valde 
bästa-svar-strategin. Till att börja med kan man 
konstatera att detta är en låg andel och svår att 
förena med antaganden som görs i spelteoretis-
ka modeller. Den var inte heller tydligt högre än 
andelen som spelade bästa-svar i kontrollgrup-
pen. Här var motsvarande andelar som valde 
bästa-svar 62 respektive 41 procent. Man kan 
alltså konstatera att vd-gruppen inte valde stra-
tegier på ett uppenbart mer rationellt sätt än 
kontrollgruppen. 

Vd-gruppen tjänade väsentligt mer än 
kontrollgruppen

Utifrån de andelar som väljer strategierna i spe-
len kan man beräkna de olika gruppernas för-
väntade inkomst. Om man tar genomsnittet för 
hur de olika grupperna väljer i spelen kan det 
noteras att 58 procent i vd-gruppen och 44 pro-
cent i kontrollgruppen väljer att samarbeta i 
Fångarnas dilemma (när de abstrakta och kon-
kreta versionerna vägs samman). Motsvarande 
siffror för Chicken och BSS är att 53 respekti-
ve 62 procent av vd:arna väljer den aggressi-
va strategin medan 72  respektive 78 procent 
av kontrollgruppen gör det. Om man antar att 
spelarna slumpmässigt matchas inom respek-
tive grupp kan man beräkna sannolikheten för 
de olika utfallen i spelen och därmed även spe-
larnas förväntade inkomst i grupperna. I figur 
5 anges hur mycket ett givet spelarpar förvän-
tas tjäna. 

Det framgår tydligt att vd-gruppen erhål-
ler en betydligt högre förväntad inkomst i spe-
len än kontrollgruppen. Anledningen till detta 
är vd:arnas benägenhet att välja strategier som 
gynnar dem som grupp. Detta förklaras i sin 
tur av att det är mer sannolikt att de ”hamnar” i 
utfall som ger hög intjäning. I Fångarnas dilem-
ma är exempelvis sannolikheten att två vd:ar 
hamnar i utfallet att båda samarbetar – vilket 
ger högst total inkomst för paret – 72 procent 
högre än för ett spelarpar i kontrollgruppen. På 
motsvarande sätt är det mer sannolikt att två 
slumpmässigt matchade personer från kon-
trollgruppen hamnar i ett utfall med låg intjä-
ning. 

I Chicken är sannolikheten att ett spelar-
par från kontrollgruppen hamnar i utfallet där 

båda väljer Attack – med ingen intjäning alls – 
nästan dubbelt så hög som för två spelare inom 
vd-gruppen. Skillnaden i förväntade inkoms-
ter mellan grupperna är också tämligen stor. I 
Fångarnas dilemma förväntas ett slumpmässigt 
matchat par i vd-gruppen tjäna 11 procent mer 
än ett par från kontrollgruppen. I Chicken och 
BSS är motsvarande siffror så stora som 44 res-
pektive 35 procent.

Det ska poängteras att vd:arna inte tjänar 
mer i spelen på grund av att de är mer egoistis-
ka eller rationella enligt de ekonomiska läro-
böckerna. De tjänar mer som grupp genom att 
samarbeta mer och vara mindre aggressiva mot 
varandra, vilket gynnar gruppen som helhet.

Hur kan man förklara 
resultaten och vilka 
implikationer får det?
Den presenterade studien hade som syfte att 
undersöka skillnaderna mellan företagsleda-
re och andra jämförbara grupper, inte att klar-
lägga eventuella orsaker till sådana skillnader. 
Det kan emellertid vara intressant att reflektera 
över vad som kan ligga bakom resultaten.

En form av mekanism som redan nämnts 
är något slags selektionsprocess. Här kan man 
tänka sig att företagsledare som inte är samar-
betsinriktade – eller är aggressiva – har svårare 
att få en ledarroll i ett privat företag. En sådan 
mekanism innebär att vissa typer mer sällan 
”väljs in” som vd. En relaterad mekanism är att 
vd:ar som inte samarbetar och är aggressiva 
mindre ofta behåller sina positioner i företag; 
de skulle med andra ord oftare väljas bort.

Andra potentiella mekanismer är inlär-
ningsprocesser som kan knytas till den verk-
samhet som en vd exponeras för inom ett privat 
företag. En viktig marknadsaktivitet för en före-
tagsledare är att sluta frivilliga avtal med olika 
parter som arbetstagare, leverantörer och köpa-
re. Det finns en inneboende samhällsvänlig och 
social aspekt i denna aktivitet då det gäller att 
hitta överenskommelser som gynnar samtli-
ga inblandade parter. En förändring som gyn-
nar alla parter leder definitionsmässigt till en 
förbättring och därmed till ökad effektivitet. En 
möjlighet är att detta fokus på att hitta effektiva 

...och tjänar mer 
pengar på sina 
beslut än kon-
trollgruppen.
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överenskommelser som varje privat företagare 
måste ha genererar en inställning till samarbete 
och effektivitet som inte andra grupper på sam-
ma sätt måste ha. 

Man kan även tänka sig att den ledar-
roll som en vd har i sin organisation gör att 
vd:n lägger mer vikt vid sin sociala image (se 
t.ex. Akerlof & Kranton, 2005, eller Benabou 
& Tirole, 2006). Medarbetarna noterar vd:ns 
handlingar, och en vd kan mer eller mindre 
medvetet försöka injicera samarbetsanda och 
icke-aggressivitet i sin organisation, till exem-
pel  genom att vara ett föredöme i sina strategi-
val.

Schablonbilden av den strategiska, ratio-
nella och egoistiska vd:n får alltså inget stöd 
här. Tvärtom, vd:ar som vi vet tar viktiga beslut 
är mer orienterade mot samarbete och mind-
re inriktade mot kostsamt aggressivt beteen-
de. Detta får viktiga implikationer. Om denna 
attityd eller kultur även avspeglas i de beslut de 
fattar för sina företag, kommer den att gynna 
effektiviteten – inte enbart i näringslivet utan 
sannolikt även för samhället som helhet. Lägger 
man därtill att denna grupp utövar inflytande 
på andra områden i samhället och att företags-
ledare är förebilder för många, blir dessa effek-
ter än större.

Det är också möjligt att se företagsledar-
nas agerande i spelen som ett uttryck för soci-

ala normer. En av nationalekonomins största 
frågor rör hur man kan skapa och gynna insti-
tutioner som är förenliga med hög tillväxt och 
välfärd. Douglass North som forskat kring det-
ta har betonat att ”informella begränsningar” 
som sociala normer är viktiga i den institutio-
nella strukturen (se t.ex. North, 1990). Det är 
också den institutionella strukturen som i stor 
utsträckning kan förklara hur ett land med 
relativt få naturtillgångar (som Japan) har en 
mångdubbelt högre BNP än ett land med rikliga 
naturtillgångar (som Brasilien). Om interaktio-
nen i näringslivet karakteriseras av normer som 
bejakar produktivt samarbete och icke-aggres-
sivitet är detta sannolikt en betydande tillgång 
för en ekonomi, enligt Norths sätt att tänka. 
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