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All förhandling kan delas upp i enstaka eller upprepad 
förhandling. Vid en upprepad förhandling ställs större krav på att 
alla parter är nöjda. Ultimatumspelet är ett viktigt verktyg för 
forskare som vill studera beslutsfattande vid förhandling. Syftet 
med studien var att undersöka om deltagarnas agerande skiljde 
sig åt vid ett enstaka samt upprepat ultimatumspel. 26 
försökspersoner deltog i två ultimatumspel, ett där samma 
tilldelare och mottagare förhandlade hela spelet och ett annat 
med randomiserad matchning. Skillnader i utfall för tilldelare, 
mottagare och antal förkastade krav beräknades. Tilldelarnas 
utfall och antal förkastade krav skiljde sig signifikant åt vid de 
två spelen. Deltagarnas beteende skiljer sig i viss mån vid de 
olika spelen, men uppvisar samtidigt stora likheter. Det verkar 
som om mottagarna i större utsträckning lyckas skilja de två 
spelen åt än vad tilldelarna lyckas göra. 
 

 
 
Intressekonflikter uppstår hela tiden och för att kunna lösa dessa krävs det att vi ständigt 
förhandlar. En förhandling kan ses som en överläggning för att nå ett gemensamt mål. 
Två eller flera parter har ett övergripande mål, men är inte överens om vägen för att nå 
dit. Till exempel mellan bilköparen och bilförsäljaren som båda har målet att få till en 
bilaffär, men inte ense kring detaljerna för affären. Förhandling kan delas upp i enstaka 
och upprepad förhandling.  En enstaka förhandling är en interaktion mellan två parter 
som inte kommer att förhandla med varandra igen i framtiden. En upprepad förhandling 
är på motsvarande sätt en upprepad interaktion där någon typ av långsiktigt samarbete 
inleds. Utifrån vetskapen om att det är en enstaka kontra upprepad förhandling som 
personerna ställs inför så ställer det olika krav och förutsättningar på beteende. Vid en 
upprepad förhandling så ställs det till exempel större krav på att alla parter är nöjda, då 
en missnöjd part kommer påverka arbetsklimatet negativt under framtida förhandlingar. 
 
En typ av förhandling mellan två parter är deklarerandet av ultimatum. Fastställandet av 
ett ultimatum kan ske på många nivåer. En förälder som säger åt sitt barn att städa sitt 
rum eller annars blir det inget lördagsgodis eller då till exempel FN ställer ultimatum på 
Iran att sluta anrika uran eller annars inför FN handelssanktioner. Dessa exempel 
illustrerar att vid en ultimatumsituation ställer en part ett krav eller begäran och erbjuder 
den andra parten att acceptera eller förkasta kravet och att det vid ett förkastat krav 
föreligger ett hot om någon typ av sanktion. I de flesta fall innebär ett förkastande av 
kravet ett sämre utfall för båda parter. En ultimatumförhandling, oavsett på vilken nivå 
den sker innefattar en rad specifika egenskaper; två parter, en vilken ställer ett krav och 
en annan vilken tar ställning till detta krav, genom att acceptera eller förkasta kravet. På 
grund av dessa egenskaper är ultimatumsituationer av stor vikt för forskare som vill 
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studera mänskligt beslutsfattande vid sociala situationer (Handgraaf, Van Dijk & De 
Cremer, 2003). 
     
Ett försök att kombinera social vetenskap med förhandling har gjorts genom att 
applicera spelteori på ultimatumförhandling. Inom spelteori undersöks samspelet mellan 
aktörer vilka var och en har sina egna mål. Enligt spelteori så antas aktörernas beteende 
vara strategiskt och rationellt motiverat. Bakom varje handling föreligger ett teoretiskt 
resonemang angående orsak och verkan. Om jag gör si, kommer motparten att göra så, 
vilket kommer att maximera utfallet för mig. Spelteorin förutsätter att en spelare är 
rationell vilket innebär att spelaren vid varje beslut konsekvent väljer att maximera sin 
egen nytta. Spelteorins aktörer antas således vara perfekta nyttomaximerare (Eriksson, 
2003). 
 
Det primära målet med spelteori är att förutbestämma vilka strategier rationella spelare 
bör använda för att maximera sitt utfall. Spelteori ska därför primärt ses som en 
normativ teori (Colman, 2003). Ett populärt verktyg för att studera personers beteende 
vid förhandling och om de agerar som perfekta nyttomaximerare enligt spelteorin, är 
ultimatumspelet utvecklad av Güth, Schmittberger och Schwarze (1982). 
  
Två parter, X och Y, ska dela på en summa pengar, som benämns som c. Delningen av c 
bestäms via ett ultimatum/krav från X. Kravet x, är större än 0 men mindre än hela 
summan c (0 < x < c). Y kan acceptera eller förkasta kravet, och om Y accepterar, så får 
X, x och Y får den överblivna summan y (x)=c – x. Om Y förkastar får ingen av 
spelarna något alls. (Güth, 1995).  
Spelarna ska dela på en summa, till exempel $100. Tilldelaren som agerar först kräver 
$70 av $100. Mottagaren kan således acceptera kravet och erhåller $30 och tilldelaren 
$70. Om Y agerar som en nyttomaximerare enligt spelteorin, så är Y enkom intresserad 
av absolut ekonomisk avkastning. Y ska alltså acceptera alla krav från X eftersom y(x) 
är positivt därför att x < c. Alltså X:s optimala krav är x = c- ε där ε(>0) är den minsta 
enheten i spelet, till exempel ε = 1. (Güth, 1995). 
 
Inom litteraturen över ultimatumspel särskiljs enstaka och upprepade ultimatumspel 
från varandra. Ett enstaka ultimatumspel spelas bara i en omgång och upprepade 
ultimatumspel i två eller flera omgångar. Generellt spelas ett upprepat ultimatumspel i 
ett givet antal omgångar T, med en given summa ct att fördela vid varje omgång t=…,T. 
Summan ct kan fördelas om parterna når en överenskommelse i varje omgång t. Vid ett 
enstaka ultimatumspel så innebär ett förkastat krav från tilldelaren en konflikt och ett 
misslyckande för båda parter. Vid ett upprepat ultimatumspel så innebär det också en 
konflikt men eftersom det är ett upprepat spel så finns det möjlighet för båda parter att 
komma överens vid nästa omgång. En tilldelare som får sitt krav förkastat vid ett 
upprepat ultimatumspel ser troligtvis detta som ett misslyckande. Det samma gäller inte 
nödvändigtvis en mottagare, då det är det totala utfallet som är av betydelse. Det kan då 
vara fördelaktigt att förkasta ett krav i en omgång för att få tilldelaren att sänka kraven i 
de resterande omgångarna. Vid omgångar t < T betyder ett förkastat krav en signal till 
tilldelaren av denne måste sänka kravet för att parterna ska komma överens och att 
omgång t+1 påbörjas (Güth, 1995).  
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Spelteoretisk ansats 
Spelteori, vilken förutsätter att personer handlar rationellt och försöker maximera sin 
tilldelning, förutspår att tilldelaren kommer kräva den högsta möjliga summan och att 
mottagaren kommer att acceptera detta krav. Om mottagaren i ultimatumspelet enbart är 
intresserad av att maximera sin egen vinst, så innefattar det att personen är införstådd 
med att genom att acceptera även det största möjliga kravet, så kommer detta att ge 
större vinst än att förkasta kravet och inte erhålla någonting alls. Spelets perfekta 
jämviktsläge då båda parter agerar rationellt utifrån spelteori och är nyttomaximerare 
ger all makt till tilldelaren. Det förutsätter att tilldelaren får nästan hela summan och 
mottagaren ska acceptera varje krav mindre än hela c. Den spelteoretiska ansatsen 
förutspår att X kräver c- ε och att Y kommer att acceptera detta krav (Güth,1995). 
 
Skulle du som tilldelare verkligen våga kräva $99 vid ett ultimatumspel där c= $100? 
Studier av till exempel Güth et al (1982), Kahneman et al (1986) och Bolton (1991) har 
visat att få tilldelare kräver detta och att de som gör det oftast får sitt krav förkastat. I 
studier av Güth et al (1982) Kahneman et al (1986) och Bolton (1991) framgår det att 
mottagarna var villiga att offra betydande summor för att straffa en girig tilldelare. 
Ytterligare studier av bland annat Camerer och Thaler (1995) visar på detta. Tilldelarna 
i deras ultimatumspel krävde i genomsnitt 60 % - 70 % av summan, och mottagarna 
förkastade betydande summor i samma spel. 
 
Dessa resultat är robusta och påverkas inte i någon större utsträckning av olika 
modifikationer av designen som att tilldelare och mottagare benämns som säljare och 
köpare eller har en tävling innan för att bestämma vem som är tilldelare och mottagare 
(Costa-Gomes & Zauner, 2001). Användandet av stora summor då mottagarna blir 
erbjudna hög absolut tilldelning men fortsatt låg relativ tilldelning påverkar inte heller 
nämnvärt mottagarnas vilja att acceptera kravet (Hoffman et al., 1996; Slonim & Roth, 
1998). Givet det faktum att mottagarna (Y) straffar giriga tilldelare (X), och att 
tilldelarna vet om det så är tilldelarnas beteende enkelt att rättfärdiga. Vad som behövs 
förklaras är varför mottagarna förkastar krav vid vilka de blir tilldelade betydande 
summor.  
 
Beteendeteoretiska ansatser 
Ovan nämnda beteende som visar att tilldelare och mottagare inte agerar som 
nyttomaximerare kan inte förklaras med ekonomiska incitament och genom spelteori. 
Güth, (1995), Bolton, (1991), Rabin (1993), Roth och Erev (1993) och Aumann, (1997) 
menar att det förutom spelteori också finns en beteendeteoretisk ansats som förklarar 
mottagare och tilldelares beteende vid ultimatumspel. 
 

Relativa jämförelsemodell. Boltons (1991) jämförelsemodell menar att det finns 
en strategisk och en rättviseaspekt då personer förhandlar. I modellen så maximerar 
spelare nyttan vilken inkluderar social jämförelse. En mottagare begrundar dels den 
relativa delningen av summan samt sitt egna absoluta utfall. Alltså en mottagare 
utvärderar ett krav både i relativa och absoluta termer, där den relativa delen är kvoten 
mellan tilldelarens och mottagarens absoluta tilldelning. Även om pengar är den enda 
varan vid ultimatumspelet så agerar förhandlare som om det finns två, absoluta och 
relativa pengar (Bolton, 1991). Boltons jämförelsemodell är användbar för att förklara 
personers beteende vid förhandling, men hans modell har dock viktiga brister. Hans 
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relativa jämförelsemodell särskiljer inte mellan en motvilja mot ojämna fördelningar i 
sig, och en vilja att straffa spelare som föreslår en orättvis delning. I Boltons modell så 
är sannolikheten att mottagaren förkastar kravet densamma oavsett om kravet kommer 
från en känd tilldelare eller är randomiserat. Detta för att måttet av social jämförelse 
(ration av absoluta och relativa pengar) är samma i båda fallen. 

  
Rättvisemodell. Rabin (1993) erbjuder en mer sofistikerad modell av rättvisa vid 

ultimatumförhandling inspirerad av socialpsykologi. Många ekonomiska modeller 
förutsätter att människor bara eftersträvar sitt eget materiella intresse och inte sociala 
mål. Ett undantag till detta egenintresse som fått viss uppmärksamhet av ekonomer är 
altruism: människor bryr sig inte bara om sitt eget utan även om andra människors 
välbefinnande. Människor strävar inte enbart efter att hjälpa andra människor, utan de 
gör detta i förhållande till hur generösa dessa människor är. Samma sorts människor 
som är altruistiska gentemot andra altruistiska människor är också motiverade att skada 
människor som skadar dem (Rabin, 1993).  
En modell som Rabins tillför flera intressanta aspekter till Boltons enkla relativa 
jämförelsemodell. Den rymmer både positiv altruism (hjälpa vänner genom utbyte av 
gåvor och tjänster) samt negativ avund (straffa motståndare till kostnad för en själv). 
Rabin (1993) föreslår en begreppsram som innefattar följande: 
(A) Människor är villiga att offra sitt eget välbefinnande för att hjälpa dem som är 
givmilda. 
(B) Människor är villiga att offra sitt eget välbefinnande för att straffa dem som är 
egoistiska 
(C) Båda motiven A och B har en större effekt på beteende då kostnaden av att offra sitt 
välbefinnande är mindre. 
 

Modell för erfarenhet vid ultimatumspelet. Roth & Erev (1993) förklarar utfallen 
vid ultimatumspelet som ett resultat av förstärkningsmodeller av lärande. De första 
gångerna ett spel spelas, så tenderar observerat beteende att förändras i takt med att 
personerna förvärvar erfarenhet, på ett sådant sätt att erfarenhet anses viktigt. Erfarenhet 
handlar inte bara om kunskap om reglerna eller strukturen hos spelet, utan också 
kunskap om beteendet hos sin motspelare. Till skillnad från Bolton och Rabin så har 
deltagarna i denna modell inget underliggande intresse rörande de andra spelarnas utfall. 
Tilldelaren väljer att föreslå generösa delningar därför mottagaren förkastar snåla. 
Mottagaren lär sig även att acceptera snåla tilldelningar men det långsammare, eftersom 
kostnaden för dem att förkasta en snål tilldelning är lägre än kostnaden för tilldelaren att 
få en snål delning förkastad. Ett förkastande från mottagaren innebär oftast en större 
förlust för tilldelaren än för mottagaren i absoluta termer (Roth & Erev, 1993). 
 
Güth, (1995) menar att mänskligt beslutsfattande i ultimatumspelet kan ses som en 
dynamisk tankeprocess bestående av tre steg. 
 

Tidigare erfarenhet. Güth (1995) utökar begreppet tidigare erfarenhet till skillnad 
från Roth och Erev (1993), till att även omfatta alla tänkbara situationer en person 
tidigare ställts inför som påminner om ett ultimatumspel. Då en person ställs inför en ny 
situation så innebär det en initial kognitiv uppgift att undersöka om personen ställts 
inför denna eller liknade situationer tidigare. Om så är fallet sker en utvärdering ifall 
tidigare beteende varit lyckosamt eller inte. Det rationella beslutet är att upprepa ett 
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lyckosamt beteende. Frågor som personen måste ställa sig är: Är det nuvarande 
problemet strukturellt likt tidigare problem? Är tidigare utfall trovärdiga eller kan de 
klassificeras som beroende av tur? Då personer ställs inför ultimatumspelet så är deras 
initiala reaktion att de har upplevt en liknande situation tidigare. Trots allt kan 
ultimatumspelet ses som en fördelningsuppgift där båda parter ska erhålla en lika stor 
del. Utfallet x = c/2 kan dock ifrågasättas. Ska jag som tilldelare enbart kräva x = c/2 
trots att jag uppenbarligen har mer makt? Om tilldelaren tvivlar på om c/2 är ett bra 
utfall så fortsätter den dynamiska tankeprocessen till nästa steg (Güth, 1995). 
 

Strategisk analys. Tilldelarens intention är att kräva mer än c/2. Det kognitiva 
problemet är att lyckas göra det utan att det uppstår en konflikt. Hur mycket kan 
tilldelaren kräva utan att riskera att kravet blir förkastat av mottagaren? Tilldelaren 
behöver få en bild av den lägsta möjliga accepterbara summan ymin som mottagaren är 
villig att acceptera i den meningen att bara krav x där c- x ≥ ymin kommer accepteras. 
Avsikten x = c - ymin kommer även att vara föremål för ett annat test: Kan jag verkligen 
vara säker på att krav x, där c- x< ymin inte kommer att accepteras? Tvivlar tilldelaren 
på detta framförallt om c-y är avsevärt mindre än c. Alltså ymin är en stor del av 
summan c, så går tilldelaren vidare till det tredje och sista steget i den dynamiska 
tankeprocessen (Güth, 1995). 
 

Strategisk induktion. En ytterligare kognitiv uppgift för tilldelaren är att förstå 
mottagarens emotionella tillstånd då denne ställs inför ett extremt högt krav. Varför ska 
mottagaren offra en summa pengar för att bestraffa tilldelaren? Ska inte mottagaren 
acceptera spelreglerna och vara glad för även en liten tilldelning? Efterföljande 
diskussioner från experiment på ultimatumspelet (Güth & Tietz, 1990, refererat i Güth, 
1995) visar att vissa tilldelare tänker så. Intentionen från tilldelarna är att kräva x = c - ε 
där ε inte nödvändigtvis behöver vara den minsta möjliga summan men en lite n enhet 
jämfört med c. En tilldelare måste fundera på om det är värt att kräva nästan allting eller 
om det föreligger en risk att en mottagare inte agerar som nyttomaximerare utan 
reagerar emotionellt. Detta resonemang har visat sig förhindra extremt giriga krav vid 
ultimatumspel. Om en tilldelare inte vågar kräva x = c - ε så kommer förmodligen x = c 
- ymin eller även x = c/2 att krävas. Detta om c/2- ymin är lika med eller nära 0. 
Tilldelaren är medveten om att det finns en risk att mottagaren reagerar emotionellt och 
vågar inte kräva en stor del av c i rädsla av att mottagaren förkastar kravet (Güth, 1995).  
 
Hur resonerar en mottagare angående alternativ och beteende vid ett ultimatumspel? 
Mottagaren har en passivare roll än tilldelaren och beslutet beror på kravet x, vilket 
mottagaren tar ställning till. Om kravet upplevs någorlunda rättvist så accepterar 
mottagaren troligtvis kravet. Om kravet upplevs som uppenbart girigt, krav som x = c - 
ymin eller x = c - ε så behöver mottagaren bestämma sig för om tilldelningen överväger 
incitamentet att bestraffa tilldelaren. Mottagaren beslutar sig för om nyttan av att 
förkasta kravet överstiger dess kostnad y(x) eller inte. Resultat från studier av (Güth och 
Tietz, 1990, refererat i Güth, 1995) visar att mottagare reagerar väldigt olika i 
ultimatumspel. Vissa krav x, som en del mottagare accepterar är oacceptabla för andra 
mottagare. Med andra ord det existerar ingen klar gräns för vad som är ymin, där alla 
mottagare accepterar krav x där c- x≥ ymin och förkastar krav där c - x< ymin. Det är 
viktigt att den kognitiva processen inte avbryts även om tilldelarens första krav 
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accepteras. Om kravet x= c - y blir förkastat så har tilldelaren uppenbarligen 
missbedömt mottagarens emotionella status. På samma sätt så kommer en tilldelare som 
föreslår x = c/2 och sedan lär sig att nästan alla giriga krav accepteras att tycka att han 
eller hon gör ett dåligt val och korrigera ymin uppåt. (Güth, 1995). 
 
Aumann (1997) menar att människor inte agerar på ett medvetet rationellt sätt i deras 
vardagliga liv. De utvecklar tumregler för hur de ska agera i situationer. Om dessa 
tumregler fungerar väl så sker en förstärkning av beteendet och om de fungerar dåligt 
försvagas de, tills de försvinner. En sådan tumregel kan till exempel vara, ”var inte en 
förlorare och låt människor sätta sig på dig”. Generellt så fungerar denna regel väl och 
blir på så sätt utbrett antagen. Problemet med att anta ett sådant förhållningssätt till 
Güths et al (1982) ultimatumspel är att det finns en inbyggd anonymitet i spelet, 
spelarna vet inte vilken faktisk person de förhandlar med. Människors tumregler är så 
inövande att de inte lätt kan åsidosättas, detta leder till en begränsad rationalitet där 
personer misslyckas med att maximera varje beslut i spelet. De faller tillbaka på dessa 
tumregler även vid ultimatumspelet för de fungerar väl i det vardagliga livet. 
 
Den ovan beskrivna forskningen visar att parterna i ett ultimatumspel inte bara tar 
hänsyn till sitt eget utfall som spelteori menar utan också motpartens. Även om 
tilldelaren bara är intresserad av att maximera sitt eget utfall, så ska hänsyn tas till att 
mottagaren tycker att rättviseaspekten är viktig. Samma sak gäller för mottagaren, att 
studera båda parters utfall innan ett beslut om att acceptera eller förkasta tas. Slutsatsen 
är att båda parternas utfall ligger till grund för ett beslut i ett ultimatumspel (Handgraaf, 
Van Dijk & De Cremer, 2003).  
   
Ett enstaka ultimatumspel spelas bara i en omgång, ett upprepat i två eller flera 
omgångar. Den spelteoretiska ansatsen särskiljer inte mellan dessa utan menar att den 
rationella spelaren som strävar efter att vara nyttomaximerare ska agera likadant. 
Tilldelaren kommer att kräva c- ε och mottagaren kommer att acceptera detta krav. Ett 
upprepat ultimatumspel innebär dock andra förutsättningar än ett enstaka spel, något 
som den beteendeteoretiska ansatsen framhäver. I Roth och Erevs (1993) 
förstärkningsmodell som bygger på erfarenhet, är det en förutsättning att 
ultimatumspelet spelas i flera omgångar. Tilldelaren läser in mottagarens emotionella 
status och lär sig vilka krav som accepteras och förkastas. Güths (1995) dynamiska 
tankemodell menar i enlighet med Roth och Erev att tilldelare genom att utvärdera 
beslut och utfall lär sig vilka krav som mottagarna accepterar och förkastar. Studier på 
upprepade ultimatumspel visade att deltagarnas beteende inte är förenligt med den 
spelteoretiska ansatsen, vid varje omgång så erbjöd tilldelare för mycket, mottagare 
förkastade krav de skulle ha accepterat och känslor istället för nyttomaximerande verkar 
att styrt deltagarna, det vill säga deltagarna agerar inte utifrån vad spelteorin förutspår 
hur de ska agera. Vidare trots att ett upprepat ultimatumspel innebär andra 
förutsättningar än ett enstaka ultimatumspel så uppvisade deltagarnas beteende vid de 
olika spelen stora likheter (Boles, Croson & Murnighan, 2000).  
 
Spelteori särskiljer som sagt inte ett enstaka från ett upprepat ultimatumspel. Dock så 
förefaller det logiskt att förändra sitt beteende ifall det är en upprepad förhandling. 
Mottagaren ska se detta som en möjlighet att signalera att ett krav är för högt och att 
tilldelaren måste sänka kravet vid nästa omgång. En tilldelare måste på samma sätt inse 
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en mottagarens incitament att förkasta krav då det spelas ett upprepat ultimatumspel. 
Med denna vetskap bör en tilldelare förstå att orättvisa krav riskerar att bli förkastade. 
Det bör påpekas att trots all teori som ligger bakom vilka beslut som ska fattas vid 
enstaka och upprepade ultimatumspel, så beror mycket på vilka två personer som 
förhandlar. Det är två personers emotionella status och personlighet som ligger till stor 
grund för om ett krav accepteras eller förkastas. Det gäller att som tilldelare och 
mottagare hitta jämviktsläget för just sitt ultimatumspel och sin motståndare. Med 
vetskap om hur många omgångar som spelas så är det viktigt att som tilldelare och 
mottagare hela tiden beakta kostnaden över att få ett krav förkastat alternativt förkasta 
ett krav. Om jag som mottagare förkastar en tilldelning, alltså säger nej till en summa 
pengar finns det belägg att anta att tilldelaren kommer sänka kravet i de resterande 
omgångarna för att motivera en förkastad tilldelning. Utifrån den teoretiska bakgrunden 
om beteende vid enstaka och upprepade ultimatumspel så är det av intresse att 
undersöka om personer agerar olika vid dessa två versioner av ultimatumspel. Många 
studier till exempel Güth, (1995), Bolton, (1991), Rabin (1993), Roth och Erev (1993) 
och Aumann, (1997) visar på att personer inte agerar som nyttomaximerare vid ett 
ultimatumspel. Men skiljer sig deras beteende åt beroende på om det är ett enstaka eller 
upprepat ultimatumspel som spelas?  
 
Syftet med studien var att undersöka om deltagarnas agerande skiljde sig åt vid ett 
enstaka samt upprepat ultimatumspel. Det förväntas i enlighet med en mängd litteratur 
att personerna inte agerar som nyttomaximerare vid enstaka och upprepade 
ultimatumspel. Vidare förväntas det att personerna inte lyckas särskilja mellan ett 
enstaka och upprepat ultimatumspel och agera därefter. Detta för att deltagarna 
troligtvis reagerar emotionellt och blir irriterade. Mottagarna blir irriterade vid höga 
krav och tilldelarna vid förkastade krav. De låter känslor istället för rationalitet styra. 
För att undersöka detta så användes ett ultimatumspel med två olika versioner. Den 
första versionen (1) innefattade att vilken tilldelare som förhandlade med vilken 
mottagare randomiserades inför varje ny omgång. I den andra versionen (2) så 
förhandlade en tilldelare mot samma mottagare hela versionen. Version 1 ska ses som 
ett enstaka ultimatumspel och version 2 som ett upprepat ultimatumspel. På det 
teoretiska planet skiljer sig dessa åt då det gäller val av strategi för att maximera sitt 
utfall.  
 

Metod 
 
Försökspersoner 
I experimentet deltog 22 personer, 4 kvinnor och 18 män. Ålder låg mellan 25 och 36 
år, med en medelålder på 27,36 år. Urvalet var ett bekvämlighetsurval där jag tillfrågade 
bekanta. Samtliga försöksdeltagare hade akademisk utbildning. 13 av deltagarna hade 
studerat ekonomi och kände således förmodligen till begreppet nyttomaximering. Den 
ursprungliga gruppen bestod av 24 personer men två män fick förhinder i sista stund 
och kunde inte delta. Deltagarna fick information om att det var frivilligt att delta.  
 
Apparatur och Material 
Experimentet genomfördes på Internetcaféet Matrix vid Hötorget i Stockholm. 
Experimentet genomfördes på två olika dagar. Första experimenttillfället innefattade 10 
personer, andra 12 personer. Experimenttillfällena genomfördes med en dags 
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mellanrum. Datorer bokades så att vi satt i ett enskilt rum. Experimentet genomfördes 
genom hemsidan http://veconlab.econ.virginia.edu/guide.php 
Hemsidan innehåller 50 olika förhandlingsspel som kan spelas online. Veconlab är 
skapat genom University of Virginia. 
 
Procedur 
Deltagarna satte sig vid var sin dator och fick muntliga instruktioner där det beskrevs att 
de skulle spela två versioner av ett ultimatumspel där de skulle fördela en summa 
pengar och att de antingen spelade som tilldelare eller mottagare. De fick veta att varje 
version spelades i 10 omgångar och att experimenttillfället totalt innefattade 20 
omgångar samt att summan de skulle dela på var $100. De informerades också om att 
de skulle förhandla med samma person i ena versionen och i en annan version att 
förhandlingspart skulle randomiseras vid varje omgång. Deltagarna fick veta att vid 
varje omgång så bestämmer tilldelaren hur mycket av denna summa som hon eller han 
kräver samt att ge bort. Om mottagaren accepterar denna tilldelning så delas summan 
enligt tilldelarens krav, förkastar mottagaren kravet så erhåller ingen något. De fick 
även instruktioner om att information om den specifika versionens förutsättningar skulle 
presenteras på datorskärmen och att endast de personerna som lyckats bäst skulle 
offentliggöras. Ingen annan del av resultatet så som förhandlingsparter och dylikt skulle 
lämnas ut. De meddelades att den som var tilldelare tävlade mot de andra som var 
tilldelare om att uppnå högst summa pengar och att den som var mottagare tävlade mot 
de andra mottagarna på samma sätt. Ett pris skulle även betalas ut till de personerna 
som lyckats bäst. I och med att pengarna inte hade ett reellt värde så ville jag försäkra 
mig om att deltagarna verkligen gjorde sitt yttersta med att försöka uppnå det högsta 
utfallet och försöka vinna priset. De fick även skriftliga instruktioner på det som hade 
sagts och ett exempel på en omgång. Exempel: Tilldelaren kräver $80 och erbjuder $20 
till mottagaren. Mottagaren accepterar detta. Efter omgång 1 så har alltså tilldelaren $80 
och mottagaren $20. Hade mottagaren förkastat kravet så hade båda efter omgång 1 haft 
$0. Efter att alla läst igenom de skriftliga instruktionerna och meddelat att de gjort det, 
ombads de att logga in på hemsidan. De 5 personerna som loggade in snabbast blev 
tilldelare vid experimenttillfälle 1 och de 6 första vid experimenttillfälle 2 blev tilldelare 
de resterande blev mottagare. 
 
En av tilldelarna krävde $10 vid omgång 1 i det upprepade spelet. Samma tilldelare 
krävde $90 från samma mottagare i omgång 2. Jag har dragit slutsatsen att tilldelaren 
råkade göra ett misstag, meningen var att kräva $90 i omgång 1 och inte endast $10. Jag 
har räknat den tilldelarens och mottagarens första omgång vid det upprepade spelet som 
bortfall och den har inte tagits med i data och figurer. 
 
 

Resultat 
 

För att undersöka om tilldelarna hade uppnått ett högre utfall vid något av spelen så 
jämfördes tilldelarnas genomsnittliga utfall. De hade uppnått $395 (S=73,7) vid det 
enstaka spelet och $287 (S=128,4) vid det upprepade spelet. Ett t-test för beroende 
mätningar visade att denna skillnad $108 var signifikant t (10)= 2.73, p< 0.05. 
Tilldelarna hade uppnått ett högre utfall vid det enstaka spelet än vid det upprepade 
ultimatumspelet. Skillnaden mellan mottagarnas genomsnittliga utfall undersöktes på 

http://veconlab.econ.virginia.edu/guide.php�
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motsvarande sätt. De hade uppnått $250 (S=58,4) vid det enstaka spelet och $212 
(S=112,6) vid det upprepade. Denna skillnad $38 var inte signifikant t (10) = 1.18, p> 
0.05. Mottagarna hade inte uppnått ett högre utfall i något av spelen. Vidare undersöktes 
även den genomsnittliga skillnaden i antal förkastade krav från mottagarna vid spelen. 
Vid det enstaka spelet så förkastade mottagarna i genomsnitt 3,5 krav (S=1,5). Vid det 
upprepade spelet så förkastade mottagarna i genomsnitt 4,9 krav (S=2,4). Denna 
skillnad var signifikant på 10 % signifikansnivå, t (10)= -2.01, p < 0.10. Mottagarna 
hade förkastat fler krav vid det upprepade spelet än vid det enstaka ultimatumspelet. Det 
var även intressant att undersöka om storleken på kraven från tilldelarna skiljde sig åt 
vid spelen. Alltså om tilldelarna generellt ställde lägre eller högre krav vid något av 
spelen. Vi det enstaka spelet så krävde tilldelarna i genomsnitt $63,9 (S=8,3) och vid 
det upprepade spelet krävde de i genomsnitt $62,1 (S=9,5). Skillnaden i medelvärde för 
kraven vid spelen var $1,8 vilket inte var signifikant t (108) = 1.83 p> 0.05. Tilldelarna 
och mottagarna hade i genomsnitt uppnått $322 (S=98,5) i det enstaka spelat och $250 
(S=123,9) i det upprepade spelet. Denna skillnad $72 var signifikant t (21) = 2.81, p< 
0.05. Både tilldelarna och mottagarna hade uppnått ett högre utfall vid det enstaka 
spelet. 
 
Den tilldelare som uppnått högst utfall vid det enstaka spelet ($499) var den tilldelaren 
som hade lägst antal förkastade krav, (ett). Vid det upprepade spelet så var det högsta 
utfallet en tilldelare uppnådde ($490), den tilldelaren hade också lägst antal förkastade 
krav, (ett). Den mottagare som hade förhandlat med den tilldelare som uppnådde högst 
utfall vid det upprepade spelet, var också den mottagare som uppnått högst utfall 
($410). Den mottagaren som uppnådde högst utfall vid det enstaka spelet hade inte 
förkastat något krav och fick $399. Det föreligger ett starkt negativt samband mellan en 
tilldelares och mottagares utfall och antalet krav som förkastades. För dessa fyra 
situationer så låg korrelationen mellan -0,92 och - 0,98.  
 
Tabell 1. Sambandet mellan medelvärdet på krav från tilldelare, antal förkastade krav 
och omgång vid enstaka och upprepat ultimatumspel

 
Omgång Enstaka spel Förkastade krav Upprepat spel Förkastade krav 

 
1 66,91   5  63,70     7  
2 65,64   5  65,18     7 
3 64,45   5  61,45     7 
4 63,64   6  61,36     4 
5 61,36   3  59,00     4 
6 62,00   4  61,09     5 
7 62,91   4  60,64     5 
8 62,73   2  63,09     6 
9 63,64   2  61,18     6 
10 65,84   4  64,45     3 

 
Tabell 1 visar att det lägsta kravet från tilldelaren har kommit i omgång 5 alltså efter att 
halva spelet spelats. Detta gäller både det enstaka och upprepade spelet. Vidare har 
mottagarna förkastat flest krav i början av både det enstaka och upprepade spelet. För 
det enstaka ultimatumspelet finns det ett signifikant negativt samband mellan omgång 
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och antal förkastade krav -0,68. Motsvarande samband för det upprepade spelet är inte 
signifikant. 
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Figur 1 och 2. Illustration av sambandet mellan medelvärdet på krav och omgång från tilldelarna 
vid det enstaka och upprepade spelet 
 
Figurerna över de två spelen uppvisar stora likheter. Tilldelarna har krävt mest i början och i slutet 
av spelen och lägsta kraven har kommit efter att halva spelet har spelats. 
 
  

 
Figur 3 och 4. Kravintervall och andel förkastade krav för det enstaka och upprepade 
ultimatumspelet. 
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Tilldelarnas krav och andelen förkastade krav för det enstaka och upprepade 
ultimatumspelet undersöktes för att se om det fanns ett klart ymin i spelen. Alltså en 
lägsta accepterbar summa där mottagarna accepterar alla krav under detta värde och 
förkastar alla krav över värdet. För det enstaka spelet så skulle ymin ligga i intervallet 
$50-54. För det upprepade spelet så har en och samma mottagare förkastat två $50 
tilldelningar. Dock så förefaller även mottagarnas ymin i det upprepade spelet ligga i 
intervallet $50-54. Från figurerna kan det utläsas att det finns ett samband mellan att 
tilldelaren ställer ett högt krav och att det blir förkastat. 
 
Experimentdesignen konstruerades så att det vid de två olika experimenttillfällena rådde 
omvänd ordning. Ingen av dessa ordningseffekter var signifikanta och hade någon 
påverkan på tilldelarnas eller mottagarnas utfall i spelen.  
 
Det ska noteras att den experimentella designen på grund av ett begränsat antal 
försökspersoner har låg Power. Designen har en hög risk för typ II-fel vilket är risken 
att inte få ett signifikant resultat trots att det är det.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om deltagarnas agerande skiljde sig åt vid ett 
enstaka och upprepat ultimatumspel. Resultatet visar att tilldelarnas genomsnittliga 
utfall, samt antal förkastade krav skiljer sig signifikant åt vid spelen. Mottagarnas 
genomsnittliga utfall skiljer sig inte signifikant åt vid de två spelen. 
 
Rent teoretiskt så är tilldelarnas genomsnittliga högre utfall vid det enstaka spelet 
logiskt utifrån resonemanget att mottagaren i det enstaka spelet gör bäst i att acceptera 
varje krav då det inte finns möjlighet till någon effekt av att förkasta ett krav. Dock 
verkar det som om tilldelarna inte beaktat detta, de har inte vågat kräva en signifikant 
större summa vid det enstaka spelet jämfört med det upprepade spelet. De har inte sett 
varje omgång som ett nytt spel, utan kraven har legat på samma nivå som vid det 
upprepade spelet. Orsaken till tilldelarnas högre genomsnittliga utfall vid det enstaka 
spelet är mer ett resultat av att mottagarna förkastat fler krav vid det upprepade spelet, 
något som haft en stor påverkan på utfallet.  Än en gång indikerar detta att tilldelarna 
inte förstått mottagarnas incitament till att förkasta krav vid spelen. På samma sätt som 
att tilldelarna inte beaktade att det var verkningslöst för en mottagare att förkasta ett 
krav vid det enstaka spelet så har de inte lyckats inse att det existerar ett incitament för 
mottagarna att förkasta krav vid det upprepade spelet. Slutsatsen kan dras att tilldelarna 
inte förstått de olika förutsättningarna och vilken effekt det skulle få för mottagarnas 
vilja att acceptera höga krav vid det upprepade spelet. Tilldelarna skulle ha korrigerat 
sin strategi och erbjudit mer av summan vid det upprepade ultimatumspelet. 
 
Sambandet mellan storleken på kravet och omgång från tilldelarna uppvisar stora 
likheter vid båda spelen. De lägsta kraven från tilldelarna har båda kommit vid omgång 
5 alltså efter att halva spelet har spelats. Krav 1 och 10 är högst i det enstaka spelet och 
vid det upprepade spelet är krav 2 och 10 högst. Vid början av varje spel så har 
tilldelarna valt att kräva summor runt $65 för att sedan successivt minska kraven. Sedan 
efter att halva spelet spelats så har tilldelarna successivt ökat kraven till mottagarna. 
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Dessa två samband visar vilka krav tilldelarna ställt inte vad som accepterades och 
förkastades. Om figurerna studeras enskilt så förefaller de att följa ett logiskt mönster. 
Att tilldelarna först testar hur lite mottagarna är beredda att få av summan utan att 
förkasta kravet. Tilldelarna blir successivt tvungna att minska kravet till mottagarna för 
att de ska vara nöjda och acceptera kravet. Vid slutet av spelet så väljer tilldelarna att 
återigen höja kravet. En rimlig förklaring till detta kan vara att de efter att ha etablerat 
en jämvikt i spelet, lokaliserat mottagarens ymin vill testa om de kan förmå mottagaren 
att gå med på en lägre del av summan, alltså korrigera ymin uppåt. En annan förklaring 
då spelarna visste hur många omgångar varje spel spelades i, och att både mottagarnas 
och tilldelarna mål var att enskilt uppnå det högsta utfall, är ett antagande från 
tilldelarna att mottagarna var mer villiga att acceptera höga krav i slutet av spelet. En 
mottagare borde resonera att ett förkastat krav, ska kunna försvaras genom en högre 
tilldelning de resterande omgångarna som täcker upp eller överstiger det förkastade 
kravet. Denna förutsättning avtar ju färre omgångar det finns kvar. Problemet är att båda 
spelen uppvisar samma mönster, något som indikerar att tilldelarna inte anpassat sina 
strategier utifrån förutsättningarna vid de olika spelen. Hade tilldelarna förstått 
förutsättningarna skulle figurerna ha skiljt sig åt. Ett tänkbart scenario vid det enstaka 
spelet som skulle ha illustrerat detta är ett diagram med en rak linje med högsta möjliga 
krav till mottagarna. Detta eftersom tilldelare skulle ha insett att det varit verkningslöst 
för mottagarna att förkasta krav i det enstaka spelet, tilldelarna skulle ha sett varje ny 
omgång som ett nytt spel. Vid det upprepade spelet så förefaller sambandet mellan 
omgång och storleken på krav vara logisk.  
 
Att antal förkastade krav är signifikant högre vid det upprepade spelet, visar att 
mottagarna insett effekten av att förkasta krav vid det upprepade ultimatumspelet och att 
det verkningslösa i att göra det vid det enstaka spelet. Det är inte meningsfullt att 
förkasta ett krav då mottagarna inte vet vem de ska förhandla med i nästa omgång. Även 
om mottagaren signalerar att tilldelaren måste sänka kravet så är det inte säkert att ett 
lägre krav vid nästa omgång kommer gynna samma mottagare då förhandlingspart 
randomiseras inför varje ny omgång. Beroende på antalet försökspersoner i studien så är 
chansen att samma personer förhandlar med varandra 1/5 vid det enstaka spelet. En 
rationell mottagare ska inte ta hänsyn till detta eftersom mottagaren måste vara säker på 
att det är samma tilldelare vid varje omgång för att det ska vara effektivt att förkasta ett 
krav. Då mottagarna fått instruktioner om att de tävlade mot de andra mottagarna så 
skulle ett sådant beteende vara direkt ofördelaktigt. Ett förkastat krav riskerar att göra så 
att tilldelaren sänker kravet i nästa omgång, vid vilken en annan mottagare skulle erhålla 
denna eventuella högre tilldelning. Det är intressant med det starkt negativa sambandet 
mellan antal förkastade krav och utfall i studien. Att det skulle existera ett sådant 
samband för det enstaka spelet är inte svårt att förutspå, men att sambandet skulle vara 
lika starkt för det upprepade spelet är svårare att förklara, korrelationen för det 
upprepade spelet mellan resultat och förkastade krav för en mottagare var -0,98. Det 
existerar ett nästintill perfekt negativt samband. Med andra ord i studien har mottagarna 
inte förmått tilldelarna att sänka kraven genom att förkasta krav, för att på så sätt uppnå 
ett högre utfall. Det skulle vara intressant i framtiden att genomföra en studie med flera 
omgångar än 10, för att på så sätt se om mottagarna förmår att uppnå ett högre utfall 
genom att förkasta krav vid ett upprepat ultimatumspel. 
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Vid en närmare granskning av spelarnas beslut syns tydliga tecken på att de inte agerar 
som rationella nyttomaximerare utifrån målet att uppnå det högsta utfallet. Deltagarna 
fick instruktioner om att den som var tilldelare tävlade mot de andra tilldelarna och den 
som var mottagare tävlade mot de andra mottagarna. Vid sista omgången av varje spel 
så är det irrationellt att förkasta ett krav från tilldelaren. Vid sista omgången så existerar 
ingen effekt av att förkasta ett krav då det inte finns utrymme för tilldelaren att sänka 
kravet då det är sista omgången. Resultatet visar dock att; Vid enstaka spelet så 
förkastade 4 av 11 mottagare sista kravet och vid upprepade spelet så förkastade 3 av 11 
mottagare sista kravet. Att mottagarna ändå väljer att förkasta kraven i sista omgången 
trots att det inte finns något ekonomiskt incitament att göra detta, kan förklaras genom 
Aumanns (1997) resonemang att personer tillämpar generella strategier vilka de i stort 
applicerar på varje situation i livet. En mottagare som förkastar ett krav i sista 
omgången, åsidosätter faktumet att mottagare inte tävlar mot tilldelare utan det handlar 
om att inte vara en förlorare och låta människor sätta sig på en. 
 
Skiljer sig tilldelarnas och mottagarnas agerande åt vid ett enstaka och upprepat 
ultimatumspel i studien? Tilldelarnas genomsnittliga utfall och antal förkastade krav 
skiljer sig signifikant åt vid spelen. Mottagarnas genomsnittliga utfall skiljer sig inte åt 
vid spelen.  Det existerar vissa skillnader i beteende vid de två ultimatumspelen men 
deltagarnas beteende uppvisar även stora likheter. Tilldelarna har uppnått ett högre 
genomsnittlig utfall vid det enstaka spelet, men detta är inte ett resultat av att de krävt 
mer av summan vid det enstaka spelet utan av att mottagarna förkastat fler krav vid det 
upprepade spelet. De har förkastat fler krav vid det upprepade spelet i hopp om att 
tilldelarna skulle sänka kraven, vilket inte varit resultatet. Hade tilldelarna på samma 
sett insett det verkninglösa för en mottagare att förkasta krav vid det enstaka spelet så 
skulle tilldelarnas krav vid det spelet ha varit signifikant högre än vid det upprepade 
spelet.  Hade alla tilldelarna konsekvent ställt höga krav vid det enstaka spelet skulle 
förmodligen detta tvingat mottagarna att acceptera dessa. Figurerna över sambandet 
mellan genomsnittligt krav och omgång illustrerar att tilldelarna inte korrigerat sitt 
beteende vid de två olika spelen, figurerna uppvisar stora likheter.  
 
Resultatet tyder på att mottagarna har försått innebörden av att spela ett enstaka kontra 
ett upprepat ultimatumspel i högre utsträckning än vad tilldelarna gjort.  Ett skäl till 
detta kan vara att mottagarna bara har en uppgift i ultimatumspelet, att ta ställning till 
om en föreslagen tilldelning är rättvis eller inte. Vid varje omgång så bedömer 
mottagaren om nyttan för att förkasta ett krav överstiger dess kostnad. Det skulle på så 
sätt vara mer uppenbart för en mottagare att det är verkningslöst att förkasta ett krav vid 
det enstaka ultimatumspelet. För att en tilldelare i studien ska kunna dra samma slutsats 
så behöver tilldelaren tänka i två steg, dels bedöma incitamentet för mottagaren att 
förkasta ett krav och utifrån detta antagande göra en uppskattning angående vilket typ 
av krav som mottagaren bedömer som rättvist eller ej. Denna tankeprocess i två steg är 
något som tilldelarna i studien har svårigheter att genomföra.  
 
Varför lyckas försökspersonerna i studien inte med att särskilja mellan ett enstaka och 
upprepat ultimatumspel fullt ut? Enligt Aumann (1997) så har ekonomer en längre tid 
uttryckt ett missnöje med komplexa modeller av strikt rationalitet vilka är 
genomgripande inom ekonomisk teori. Han räknar upp ett antal exempel som indikerar 
att personer bryter mot strikt rationalitet. De agerar till exempel inte som 
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nyttomaximerare. Om de skulle ha gjort det skulle till exempel en mottagare inte ha 
förkastat ett krav i den sista omgången. I enighet med Aumann (1997) så tyder resultatet 
på att försökspersonerna i studien misslyckats att anta ett rationellt förhållningssätt och 
istället fallit tillbaka på tumregler vilka de flitigt använder i dagliga livet. 
Förhållningssättet ”var inte en förlorare och låt folk sätta sig på dig”, skulle ha 
exemplifierats i att en mottagare låter känslorna styra besluten. Tankar som: vad tror du 
att jag ställer upp på, tro inte att jag går med på vad som helst, gör så att en mottagare 
inte agerar rationellt, utan förkastar krav i det enstaka spelet. Mer intressant är att detta 
förhållningssätt är så djupt förankrat att även en tilldelare vid det enstaka spelet 
förutsätter att en mottagare kommer förkasta höga krav, trots att det utifrån spelets mål 
inte är rationellt.  
 
Om resultatet från denna studie om hur personer agerar vid enstaka och upprepade 
ultimatumspel appliceras på verkliga förhandlingssituationer, så framkommer det att 
rättviseaspekten vid en förhandling är en viktig komponent. Det gäller att läsa in sin 
förhandlingsparts emotionella status då detta troligtvis har en större påverkan om ett 
bud/krav accepteras än vad budet/kravet konkret i ekonomiska termer innebär. En 
tilldelare i studien inser inte skillnaden i att spela ett upprepat och enstaka 
ultimatumspel, det förefaller således troligt att den starka förhandlingsparten med mest 
”power” även misslyckas med att särskilja mellan en enstaka och upprepad förhandling 
i det verkliga livet. Den starkare förhandlingsparten kommer inte föra en ”hårdare” linje 
och kräva mer vid en enstaka förhandling. Beteendet kommer inte ändras beroende på 
om det är enstaka eller upprepad förhandling. Skall de då göra det utifrån resultatet i 
denna studie? I denna studie så framgår det att mottagare förkastar fler krav i det 
upprepade spelet alltså då det är verkningsfullt. Detta skulle betyda att en underlägsen 
part i en förhandling är mer benägen att ifrågasätta bud/krav vid en upprepad 
förhandling och då implicit vara mer villig att acceptera orättvisa bud/krav vid en 
enstaka förhandling. Det ska påpekas att det är riskfyllt att som den överlägsna parten 
vid en enstaka förhandling utnyttja detta och ställa orättvisa krav. Om den underlägsna 
parten reagerar emotionellt så kommer detta få ett negativ påverkan för båda parter vid 
en förhandling, enstaka som upprepad. Att vid enstaka förhandlingen framhäva sitt 
överlägsna förhandlingsläge utifrån rationella grunder och ställa hårda krav till den 
andra parten är troligtvis inte en lyckosam strategi. Iran till exempel tillgodoser inte 
FN:s krav, även då det föreligger hot om sanktion vid en misslyckad förhandling. Det 
verkar som om emotionalitet, rättvisa och känslor är överordnade ekonomisk rationalitet 
både vid enstaka och upprepad förhandling. 
 
Ett tips till dig som kommer att spela ett ultimatumspel i framtiden, oavsett om det är ett 
enstaka eller upprepat spel, om du är tilldelare dela summan lika mellan dig och 
mottagaren, och är du mottagare acceptera varje krav i varje omgång. Spelar du dessa 
strategier är sannolikheten stor att du uppnår högsta utfallet. Det är inte värt för en 
tilldelare att kräva till exempel $60 istället för $50 i förhållande till hur mycket risken 
ökar att kravet blir förkastat. Om personerna i experimentet genomgående hade 
accepterat en 50-50 split så hade detta genererat det högsta utfallet, $500 vid det enstaka 
spelet och $500 vid det upprepade spelet. Detta hade varit ett högre utfall än vad någon 
tilldelare och mottagare uppnådde vid det två spelen. För varje spel, det enstaka och det 
upprepade så existerar det ett starkt negativt samband mellan utfall och antal förkastade 
krav. Den tilldelaren som fick minst antal krav förkastade och den mottagare som 
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förkastade minst antal krav är också de som uppnått det högsta utfallet. Det existerar 
inget klart ymin, i spelen utan det handlar om två personers personlighet och emotionella 
status vid förhandlandet. I stället för att som tilldelare och mottagare försöka lokalisera 
just sitt spels jämviktsläge så är det bättre att redan från början dela summan i hälften, 
då det i denna studie kostade för mycket att förkasta krav.  
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