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Kan spelteorin utvärderas
empiriskt? *

Spelteorin har på senare tid kommit att inta en allt större roll inom
flera av nationalekonomins delområden. Samtidigt har spelteorins
praktiska relevans och giltighet ifrågasatts. Kritikerna menar att
endast begränsad empirisk utvärdering har skett och att kopplingen
mellan teori och empiri ofta är svag. I denna artikel diskuterar Gunnar
Fors möjligheter och problem med att empiriskt utvärdera olika typ
av spelteoretiska modeller, och lyfter fram exempel på empiriska
studier av auktioner, karteller och marknadsstruktur.

Utvecklingen inom spelteorin har haft en vans och om modellerna kan utvärderas
empiriskt. På den första frågan har Ståhlstor inverkan på den teoretiska national-

ekonomiska forskningen från slutet av [1997] nyligen iEkonomisk Debattargu-
menterat att spelteorin har liten betydelse1970-talet och framåt. Spelteori används

för att studera situationer med strategisk för t ex företags praktiska beslutsfattande.
Baserat på ett antal experiment utförda påinteraktion mellan ekonomiska agenter,

och exempel på områden där spelteori ap- studenter drar Ståhl slutsatsen att de insti-
tutionella antagandena bakom spelteore-pliceras är oligopolkonkurrens, organisa-

tionsteori, regleringar och ekonomisk po- tiska modeller sällan är relevanta och att
beslutsfattare inte ’’vill’’ bete sig i enlighetlitik. För en utmärkt sammanfattning av

ämnet refereras till Weibull [1990]. När med teoriernas komplicerade antaganden.
Det skall dock påpekas att det finns exem-Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk ve-

tenskap till Alfred Nobels minne 1994 ut- pel på praktisk användning av spelteori.
Erfarenheterna från auktionering av spekt-delades till spelteoretikerna Nash, Selten

och Harsanyi, manifesterades spelteorins rumrättigheter (för mobiltelefoni etc) i
USA visar att teori kan användas för attroll inom nationalekonomin (se Mäler m fl

[1994]), och en senare nobelpristagare, skapa effektiva institutioner. I Sverige sker
exempelvis auktionering av statsskuld-Vickrey, belönades delvis för sina insatser

att analysera auktioner med hjälp av spel- växlar. Varför skulle inte spelteori kunna
användas för att analysera och eventuelltteori.

Frågan är dock om de teoretiska insik- förbättra denna typ av auktioner? Min
slutsats beträffande praktisk användningterna från detta nya och snabbt växande

forskningsområde har någon praktisk rele- av spelteori är således mer optimistisk än
Ståhls.

När det gäller empirisk utvärding av
spelteori har kritikerna, med viss rätt,
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ling mellan teori och empiri. Exempelvis stämmelse med teorin. Samtidigt är nack-
delen att man utvärderar en teori utifrån enhävdade Schmalensee & Willig [1989] i

slutet av 1980-talet att ämnet hade nått en hypotetisk laboratoriesituation, och att
man därmed inte har samma verklighets-kritisk punkt, eftersom en betydande ut-

veckling skett på det teoretiska planet un- ankytning som vid empiriskt arbete.
Nästaavsnitt behandlarempiriska testavder många år, som inte hade motsvarats av

någon empirisk utvärdering. Efter en tids spelteoretiska auktionsmodeller, där mo-
dellerna visserligen är specifika, men därteoriutveckling har turen således kommit

till empiriskt arbete att utvärdera dessa det erhålls en god överensstämmelse mel-
lan teori och empiri, eftersom man kan ob-landvinningars verklighetsanknytning.

Syftet med denna artikel är att kritiskt dis- servera de flesta av variablerna som ingår i
teorin. Därefter skall vi titta närmare påkutera några områden inom spelteorin där

empiriska test har utförts. några oligopolmodeller, applicerade på
karteller, vilket är ett stort spelteoretisktEn svårighet med att testa spelteori är

att de mest generella modellerna genererar område. Problemet med dessa modeller är
att resultaten ofta blir mycket modellspeci-många jämvikter, vilket gör att entydiga

teoretiska resultat inte erhålls. Problemet fika och att det är lätt att visa ’’vad som
helst’’. Kopplingen mellan teori och empirimed många jämvikter löstes delvis genom

förädling av Nash-jämviktsbegreppet samt är svagare än i auktionsfallet, och det är
svårt att få tag på relevanta data. Både närinförande av en mängd antaganden i mo-

dellerna. För att få fram entydiga teore- det gäller auktioner och oligopol handlar
det om att göra detaljerade och specifikatiska resultat krävs alltså att modellerna är

specifikt anpassade till just den situation empiriskastudieravenskildabranscher,ef-
tersom olika teoretiska spel kommer attman vill studera. Detta minskar emellertid

generaliserbarheten. Empiriskt har detta svaramothurenbransch fungerar i verklig-
heten. Om resultaten från många bransch-inneburit att det blir svårt att göra tvär-

snittsstudier över olika branscher. För att studier pekar åt samma håll kan en viss ge-
neraliserbarhet nås, men inga tvärsnitt-en meningsfull empirisk analys skall

kunna göras, krävs således en god över- studier över olika branscher kan göras.
Avslutningsvis diskuteras ett nytt ochensstämmelse mellan de mycket specifika

teoretiska modellerna och den verkliga si- mer generellt empirisk angreppssätt till att
testa spelteoretiska modeller som behand-tuation man vill analysera. Den spelteore-

tiska modellen måste svara mot en viss lar den klassiska frågan om sambandet
mellan marknadsstorlek och marknads-branschs karakteristiska och kringlig-

gande institutioner, och modellens variab- struktur. Här testas en bred klass av spel-
teoretiska modeller som genererar robustaler måste vara observerbara.

Ett alternativ till empirisk utvärdering resultat mot tvärsnittsdata. Modellerna har
en lägre precision än de specifika auk-av spelteori är ekonomiska experiment.

Här finns möjlighet att designa experi- tions- eller oligopolmodellerna, men man
når samtidigt en högre generaliserbarhet imentet i enlighet med den spelteoretiska

modell man vill testa. Muren [1996] har analysen, vilket måste vara ett mål för så-
väl teoretisk som empirisk forskning.t ex utfört experiment för att testa om före-

tags beteende på oligopolmarknader bäst
beskrivs med Bertrand- eller Cournot-mo-Auktioner
deller. Fördelen med experiment jämfört
med empiriska undersökningar är att man Få situationer erbjuder så goda möjlighe-

ter att empiriskt undersöka spelteoretiskakan renodla just de speciella aspekter hos
beslutssituationen man är intresserad av; modeller som auktioner. Skälet till detta är

att ’’spelets’’ (auktionens) institutionerdärigenom kan man få en bättre överens-
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och regler är mycket specifika i verklighe- liggande företag koordinerar sin budgiv-
ning, och att båda typer av företag bjuderten och således låter sig översättas till en

specifik spelteoretisk modell, vars resultat strategiskt i enlighet med en Bayesiansk
Nash-jämvikt. Företagens beteende vadi sin tur kan testas mot data.

Ett bra exempel är Hendricks & Porters gäller anbud och borrning på inköpta om-
råden, samtex post-avkastning, visar sig[1988] studie av offentliga auktioner av ol-

jeborrningsrättigheter i Mexikanska gol- också skilja sig markant mellan ’’wild-
cat’’- och ’’drainage’’-rättigheter. Förfat-fen. I denna studie anpassar författarna en

mer generell auktionsmodell med asym- tarna tar detta som ett tecken på informa-
tionsskillnader, vilket ger stöd åt de alter-metrisk information till en specifik modell

som beaktar just de institutioner och regler nativa spelteoretiska modellerna.
som råder i det speciella auktionsfallet.
Spelarnas (budgivarnas) strategier (bud)Praktisk användning av spelteori
bestäms av tillgången på information, och
auktionens regler bestämmer vinstfunktio- I denna artikel fokuserar jag på frågan om

spelteori kan utvärderas empiriskt, och inen. Eftersom budgivarna kan delas upp
med avseende på informationstillgång, viss mån verkar detta vara fallet som vi såg

i exempelet med oljeborrningsrättigheter.vilket är ovanligt i praktiken, kan man så-
ledes testa skillnaden mellan det symmet- En närliggande fråga är om spelteori kan

användas i mer praktiska syften utanförriska och asymmertriska fallet. Dels har vi
företag med privat information (de som den akademiska världen, vilket som tidi-

gare nämnts ifrågasatts av bl a Ståhlbedriver verksamhet i närliggande områ-
den som de som auktioneras ut), dels har [1997]. Ett lysande exempel på praktisk

användning av spelteorin är dock när denvi företag med allmän information (de
som inte bedriver verksamhet i närlig- amerikanska staten sålde ’’spektrumrättig-

heter’’ (för mobiltelefoni etc), och anlitadegande områden, men som kan köpa en
geologisk undersökning). spelteoretiker för att utforma en optimal

auktion (se McMillan [1994]).I analysen skiljer Hendricks och Porter
också på oljeborrningsrättigheter där inga Auktionen hade som syfte att allokera

rättigheterna på ett optimalt sätt mellanföretag har privat information (s k ’’wild-
cat’’-rättigheter som inte gränsar till områ- privata företag samtidigt som man också

ville maximera försäljningsintäkterna förden där det borrats tidigare), och rättighe-
ter där närliggande företag har privat in- staten. Eftersom det fanns komplementa-

rieteter och substitutionsmöjligheter mel-formation (s k ’’drainage’’-rättigheter som
gränsar till områden där det borrats tidi- lan rättigheterna var det inte optimalt att

använda traditionella auktionsformer. Dengare). Författarna har således en rik infor-
mationsstruktur i det empiriska materialet nya modellen var tänkt att inducera hår-

dare konkurrens samt ge en bättre alloke-(med avseende både på företagens infor-
mationstillgång och auktionsobjektets in- ring av rättigheter (eller aggregat av rättig-

heter) till företag. Spelteoretisk forskningformationsbeskaffenhet), och de kan jäm-
föra situationer med symmetrisk och bidrog här till att ta fram en ny auktions-

form som kunde användas mycket fram-asymmetrisk information och utföra di-
rekta test av alternativa spelteoretiska mo- gångsrikt i en verklig situation. Tidigare

har spektrumrättigheter auktionerats ut ideller.
De empiriska resultaten överensstäm- Australien och Nya Zeeland, med traditio-

nella auktioner, dock med sämre alloke-mer med teorin och tyder på att närlig-
gande företag har ett informationsövertag ring och lägre intäkter för staten som re-

sultat (McMillan [1994]).(de får en bättre lönsamhet i sina inropade
områden där de borrar efter olja), att när- Efter genomförandet av auktionen för
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spektrumrättigheter har McAfee & uppnå en högre vinst än i perfekt konkur-
rens. Inom litteraturen som studerar fåtals-McMillan [1996] gjort en empirisk utvär-

dering av den nya spelteoretiskt baserade konkurrens har spelteori kommit att helt
dominera den teoretiska forskningen.auktionsmodellen. Författarna konstaterar

att modellen fungerade ungefär som vän- Detta är naturligt eftersom strategisk
interaktion mellan konkurrenter kan för-tat. Exempelvis finner de att rättigheter

som är nära substitut såldes till ungefär väntas ske på sådana marknader.
Som nämndes ovan är dock problemetsamma pris, vilket föreskrivs av den nya

auktionsmodellen. Modellen förväntades med oligopolmodellerna (speciellt de dy-
namiska) att de antingen har många olikaockså ge en effektiv allokering av rättighe-

ter (eller nät av rättigheter), och det verkar lösningar, eller att de är mycket specifika.
Fisher [1989] framhåller att dessa model-som att utfallet på auktionerna blev så att

varje operatör kunde bygga det nät av rät- ler är ’’exemplifierande teori’’, vilket inne-
bär att vi vet många olika saker somkantigheter de hade planerat. Några ville

bygga nationella nät (och gjorde det), hända i modellerna, men att vi inte har
några entydiga svar på vad sommåstenågra ville bygga regionala nät, och några

andra delstatsnät o s v. (Operatörerna hända eller hur olika väldefinierade mät-
bara variabler påverkar utfallet. Paradoxaltköpte inte rättigheter de inte hade någon

användning av och de missade inte att nog är det just egenskapen att generera ett
stort antal tänkbara förklaringar som görköpa de rättigheter som de behövde).

I situationer som de med spektrumrät- att man kan ställa sig kritisk till de spelteo-
retiskt inriktade oligopolmodellerna (Sut-tigheterna kan man förvänta sig en mycket

god överensstämmelse mellan teori och ton [1990]). Frågan är om man har förkla-
rat ’’någonting’’ om man kan förklaraempiri, även om den teoretiska modellen

är högst specifik. För det första har fors- ’’allting’’. Exemplifierande teori kan en-
dast betraktas som en samling av ’’histo-karna utformat själva modellen som an-

vänds i verkligheten. För det andra kan rier’’, om det inte är fallet att dessa tillsam-
mans pekar på mer generella resultat. Ettdata som genereras från ett stort antal auk-

tioner insamlas, systematiseras och utvär- primärt syfte med oligopolteorin är enligt
Fisher [1989] att syntetisera denna sam-deras av forskarna. Jämför t ex med fallet

med oljeborrningsrättigheterna, där fors- ling av olika historier till gemensamma
principer så att empiriska test kan ske.karna var hänvisade till att använda ett hi-

storiskt genererat datamaterial och göra en
ofullständig anpassning av teorin till detta
material. Test av specifika modeller

Det är naturligtvis mycket viktigt att
noga undersöka om den teoretiska model- Hur specifik en modell blir beror på vad

för antaganden som måste göras med av-len fungerade, eftersom den faktiskt kom
att användas i verkligheten med stora sam- seende t ex på hur många företag som an-

tas verka i branschen, produktkarakteris-hällsekonomiska konsekvenser. Eftersom
den visade sig fungera, kan detta visa vä- tika, om företagen agerar simultant eller

sekventiellt, vilka ’’bestraffningar’’ somgen mot en ytterligare användning av spel-
teori för att designa auktioner och andra kan komma i fråga i en kartellsituation,

eventuella informationsskillnader mellanviktiga institutioner i den verkliga världen.
spelarna, om spelarna kan observera vad
motspelaren gör, karaktären på exogenaOligopolmodeller och karteller
chocker som kan påverka systemet, o s v.
Det har exempelvis visat sig teoretiskt attMycken teoretisk forskning har bedrivits

för att söka förklara hur oligopolister kan antaganden om dessa dimensioner har
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stort inflytande på sannolikheten att en mellan teorin och verkligheten. Det kan i
stället vara mer konstruktivt att betraktakartell bildas. Nedan skall vi titta närmare

på några konkreta empiriska studier. Ge- ’’nästan optimala’’ jämvikter.
I det följande skall vi titta på några ex-mensamt för dessa är att de baseras på spe-

cifika teoretiska modeller som just passar empel på kopplingen (eller bristen på
koppling) mellan teori och empiri. Någraen viss bransch (den som man råkar ha ett

passande datamaterial för). Det krävs studier som utvärderat Green & Porters
[1984] teoretiska modell har presenteratalltså olika modeller för att studera mark-

naden för salt och marknaden för bilar. övertygande empirisk analys om huruvida
att priskrig har förekommit i JEC (t ex Por-Komplikationen med specifika model-

ler och empirisk analys av dessa framstår ter [1983]). Detta kan dock inte tas som en
verifikation på att teorin stämmer, efter-tydligt när alternativa spelteoretiska mo-

deller försöker förklara priskrig, som när som Green & Porters teori inte bara hand-
lar om priskrig förekommer eller inte, utanmodellerna appliceras på en järnvägskar-

tell i USA på 1880-talet, den s k Joint Ex- snarare att priskrig skall förekomma som
en del av företagens optimala strategier iecutive Committee (JEC). Denna kartell

var bara delvis lyckad, eftersom det verkar ett långsiktigt prissamarbete. Forskarna
verkar således ha övertolkat de empiriskasom om priskrig utbröt vid några tillfällen.

Ellison [1994] utvärderar två alternativa resultaten till förmån för modellen (i just
det fallet utvärderar ju Porter sin egen mo-spelteoretiska modeller som behandlar

priskrig utifrån prisdynamiken i JEC. dell!). Dessutom kan man invända att järn-
vägsbolag sätter priser (och kvalitet) sna-Den första modellen är Green & Porter

[1984] som formaliserar observationen att rare än kvantitet, vilket är företagens cen-
trala beslutsvariabel i Green & Porterssamarbete är möjligt under imperfekt in-

formation i ett upprepat Cournot-spel. modell. Vad som är observerbart och icke
observerbart stämmer inte heller helt över-Författarna visar att priskrig inte behöver

vara ett tecken på ett misslyckande i att ens mellan teorin och situationen i JEC.
Dels är priserna delvis icke observerbarasamarbeta, utan snarare att priskrig utgör

en nödvändig del av ett optimalt prissam- i JEC eftersom hemliga prissänkningar är
möjliga. Å andra sidan var kvantitetsdataarbete. Den andra teoretiska modellen är

Rotemberg & Saloner [1986] och den för JEC officiella.
När det gäller Rotemberg & Salonerkommer delvis till motsatta slutsatser jäm-

fört med Green & Porter. Det anmärk- [1986], förefaller det mindre lämpligt att
applicera denna modell på JEC överhu-ningsvärda är att båda angreppssätten an-

ses få empiriskt stöd från prisdynamiken vudtaget. Rotemberg & Saloner hävdar
själva att deras teori erhåller empirisktsom kan observeras i JEC. I sin jämförelse

mellan modellerna finner Ellison dock en- stöd från JEC, eftersom de kan visa att
priskrig främst utbryter under högkon-dast att JEC ger visst stöd för Green &

Porter- modellen. junktur. Men Rotenberg & Saloners teori
handlar egentligen om kontracyklisk pris-Det står klart att inom oligopolteorin

kan en analys av ett visst fenomen (pris- sättning, vilket innebär att företag har per-
fekt information och anpassar priser konti-krig) ge helt olika teoretiska resultat, och

att dessa resultat inte lätt låter sig översät- nuerligt för att möta förändrade efterfråge-
förhållanden. I motsats till detta var JECtas till verkliga situationer typ JEC. Elli-

son [1994] framhåller att man inte skall en kartell med imperfekt information där-
för att hemliga prissänkningar var möjliga.driva den optimala jämviktsansatsen för

långt om man skall lära sig något utifrån Om Rotemberg & Saloners teori anpassas
till JEC kan modellen föreskriva antingenverkliga situationer, eftersom det inte är

praktiskt möjligt att få en exakt koppling kontracyklisk prissättning (som orginal-
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modellen), eller priskrig i högkonjunktu- vad gällde reklamutgifter sedan rådde
mellan företagen.rer (det som empirin visar).

Slade [1990] undersöker olika spelteo-
retiska förklaringsmodeller till kartellsta-
bilitet. Relativt få mekanismer har föresla-Låt data välja modell
gits teoretiskt, men för var och en av dessa
kan ett dynamiskt spel formuleras. VarjeEtt alternativ till att göra en mycket speci-

fik teoretisk modell, som passar en viss sådant spel ger en mängd olika jämvikter,
och sammantaget erhålls alltså en storbransch, och sedan testa denna empiriskt,

är att identifiera en modell som bäst be- mängd olika utfall. Slade menar att det är
orealistiskt att hoppas att man skall kunnaskriver en verklig situation. Gasmi m fl

[1990] analyserar på detta sätt hur Coca hitta ’’rätt’’ modell som förklarar kartell-
stabilitet och priskrig, men att det ändå gårCola och Pepsico konkurrerar med pris re-

spektive reklam. Författarna utvecklar en att hitta vissa mer generella resultat som
håller över alternativa teoretiska specifika-mer generell empirisk modell som omfat-

tar ett antal ’’realistiska’’ spelteoretiska si- tioner. Den empiriska analysen handlar så-
ledes inte om att välja ut den mest riktigatuationer. Sedan låter de datamaterialet

välja den spelteoretiska modell som passar modellen utifrån datamaterialet, utan i
stället att försöka hitta generella mekanis-bäst. I denna typ av analys är det naturligt-

vis viktigt att forskarnaa priori kan identi- mer som gör att karteller är stabila eller
kollapsar. När de olika oligopolmodel-fiera flera realistiska situationer, för att

undvika att datamaterialet bara skiljer ut lerna konfronteras med data kan man se
hur väl oligopolteori förklarar företagens’’den minst orealistiska’’. Man måste

alltså ha tillräckligt specifik information strategiska beteende i olika branscher.
Slade går i sin artikel igenom olika bran-om hur en bransch fungerar för att kunna

generera en grupp av spelteoretiska mo- scher där priskrig verkar ha förekommit
(bensin, nickel, frakttariffer på järnvägar),deller att testas mot varandra.

Mer specifikt går Gasmi m fl tillväga på och den generella slutsats som verkar hålla
bäst är att oväntade konjunkturnedgångarföljande sätt. Först specificeras de två

företagens efterfråge- och kostnadsfunk- leder till att karteller kollapsar och att pris-
krig utbryter.tioner, vilket innebär att man får fram

vinsten. Vinsten i sin tur representerar ut-
fallet av ett dynamiskt spel där företagen’’Gräns’’-synsättet
väljer pris och reklamnivå. Detta spel ge-
nererar ett stort antal olika jämvikter, av De branschspecifika empiriska studierna,

som har diskuterats ovan vad gäller auk-vilka de mest troliga väljs ut för att sedan
testas mot varandra. Av centralt intresse i tioner och oligopol, syftar till att analysera

agenternas beteende i en viss typ av mark-analysen är att välja ut den spelteoretiska
modell som bäst beskriver företagens nad och utgår från mycket specifika spel-

teoretiska modeller. Förhoppningsvis kaneventuella prissamverkan och/eller koor-
dinering av reklamutgifter. Efter en första ett stort antal studier av enskilda markna-

ders funktionssätt över tiden leda till attomgång av urval av modeller framstod att
det snarare förelåg någon form av pris- man kan dra mer generella slutsatser. Men

det är också möjligt att summan av dessasamverkan mellan Coca Cola och Pepsico,
än en icke-kooperativ situation. Efter yt- studier bara blir en ’’samling av historier’’.

Det traditionella angreppssättet inom denterligare modellurval pekade resultaten på
att Coca Cola var en s k Stackelbergledare empiriska IO-litteraturen med tvärsnitts-

studier över branscher är inte möjligt närfram till mitten av 1970-talet, och att un-
derförstådd samverkan (tacit collusion) den underliggande teorin är så specifik.
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Finns det då ingen möjlighet att hitta en medels- och dryckesvaruindustrin. Mot-
svarande analys, men av andra branscher,mer robust och generell spelteoretisk spe-

cifikation som är möjlig att testa på olika har genomförts beträffande FoU i Sutton
[1996]. Resultaten bekräftar att en nedrebranscher? John Sutton är pionjären

bakom ett nytt synsätt där detta blir möj- gräns för koncentrationen föreligger på
marknader där endogent sänkta kostnaderligt genom att en del av precisionen i mo-

dellerna offras mot att större generaliser- är viktiga. Reklam- eller forskningsinten-
siva branscher är mer koncentrerade, ävenbarhet erhålls. Denna typ av teoretiska

modeller genererar inte en viss jämvikts- i länder som USA med stora marknader.
Fallstudier stärker ytterligare analysen,punkt, utan i stället gränser (bounds) för

var lösningarna till en bred klass av mo- och andra forskare har bekräftat robusthe-
ten i Suttons empiriska resultat genom attdeller måste ligga. Vilka utfall kan vi ute-

sluta under vissa allmänna antaganden titta på betydligt fler branscher (t ex Ro-
binson & Chiang [1996]).som gäller i dessa modeller? Frågan är

alltså om man kan hitta ett robust resultat Sutton har i sitt angreppssätt således
lyckats integrera spelteoretisk modelle-även om det är svagt. Om så är fallet finns

en spelteoretisk grund för att utföra tvär- ring med empiriska tvärsnitts- och fallstu-
dier: tre metodologier som har använts fli-snittstudier över olika branscher. Shaked

& Sutton [1987] etablerar t ex sådana teo- tigt var och en för sig inom IO-litteraturen.
Hans ansats skiljer sig ansevärt jämförtretiska resultat i sin analys av sambandet

mellan sänkta kostnader (sunk costs) och med andras eftersom han utvecklat svaga
teoretiska resultat som är robusta, snararemarknadsstruktur.

Det grundläggande teoretiska resultatet än starka resultat som är beroende på anta-
ganden i spelets extensiva form.är (I) att det råder ett negativt samband

mellan marknadsstorlek och koncentra-
tion i branscher där sänkta kostnader en-Slutord
bart är exogena, d v s av typen etablerings-
kostnader, men (II) att detta samband bara Även om många resultat från spelteorin

beror på modellernas specifika strukturdelvis gäller på marknader där endogent
sänkta kostnader (t ex reklam och FoU) är och antaganden, och den empiriska analy-

sen måste avgränsa sig till branschstudierviktiga. I branscher med endogent sänkta
kostnader finns en undre gräns för hur låg (vilket går bäst i fallet auktioner), har vi

också sett att vissa robusta resultat kan ge-koncentrationen kan bli oavsett hur stor
marknaden är; i branscher med endast nereras utifrån en bred klass av spelteore-

tiska modeller, som i sin tur kan utvärderasexogent sänkta kostnader fragmenteras
däremot marknaden mer och mer ju större mot tvärsnittsdata. Suttons nydanande

analys inger hopp om att spelteorin verkli-den är. Anledningen är att t ex reklam ökar
betalningsviljan hos konsumenterna, och gen kan hjälpa till att besvara centrala frå-

gor inom industriell organisation ochatt ökad marknadsstorlek ger incitament
till progressivt eskalerande reklamutgifter andra områden inom nationalekonomin,

där tidigare många resultat berott på mo-för ett begränsat antal stora företag, vilket
gör att koncentrationen inte minskar. Detta dellspecifikation och därmed inte gått att

analysera empiriskt på ett mer generelltteoretiska resultat är robust över en
mycket bred klass av spelteoretiska oligo- plan. Det finns också exempel på nyare

empirisk analys, där datamaterialet an-polmodeller.
Dessa resultat har Sutton [1991] analy- vänds för att välja ut de modeller som bäst

beskriver verkligheten.serat empiriskt vad gäller reklam både
med regressionsanalys och detaljerade Praktisk implementering av spelteori i

fallet auktionering av spektrumrättigheterfallstudier av olika branscher inom livs-
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