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SAMMANFATTNING

Norrbotniabanan illustrerar ett typiskt fall med en omfattande strukturell förändring i samhället som 

kräver stora ekonomiska resurser och vars byggstart ständigt skjuts på framtiden. Processen bakom att 

bygga banan präglas av ett stort antal aktörer med divergerande agendor. För att kunna analysera och 

studera fallet på ett begripligt sätt har spelteori applicerats vilket gör att skeendena kan studeras genom 

spel i enkla matriser. Uppsatsen syfte är att med hjälp av spelteori analysera beslutsprocesserna som 

omger Norrbotniabanans planläggning; att med hjälp av spelteori förklara utfallet av dessa processer; 

samt att, baserat på den spelteoretiska logiken, peka på de mekanismer som gjort att processen hittills  

har  stannat  av  och  vad  som  krävs  för  att  den  återigen  ska  ta  fart.  Nyckelaktörerna  bakom 

Norrbotniabanan har identifierats på premissen att de besitter ekonomiska medel och därmed har en 

reell möjlighet att finansiera en del av banan eller att de kan skapa opinion alternativt fatta beslut om att 

bygga banan. Nyckelaktörerna utgörs av näringslivet i regionen, kommunerna som banan passerar på 

dess väg samt staten. Genom att studera befintligt material har aktörernas olika motiv identifierats. 

Dessa består dels av vinstmaximerande och röstmaximerande intressen. Efter att ha studerat materialet 

tycks  Norrbotniabanan i  stor  utsträckning vara  en  regional  fråga  där  lokala  organisationer  nämner 

banan och jobbar för dess verklighet medan banan inte ens nämns hos de nationella motsvarigheterna 

(LNAB 2010). Detta betyder att även om det regionala näringslivet och kommunerna gärna vill se 

banan byggd är kommunerna beroende av att finansiera banan tillsammans med en resursstark aktör 

som staten  medan  näringslivet  enligt  princip  inte  vill  vara  huvudfinansiär  till  infrastruktur  då  det 

upplevs vara statens uppgift. Staten som aktör tycks vara nyckeln till att Norrbotniabanan ska byggas. 

För att staten ska förflytta sig från rutan "inte bygga" krävs det en förändring alternativt att nya värden 

tillkommer i matrisen som förändrar utfallet och legitimerar en investering ur andra än rent ekonomiska 

aspekter.

Nyckelord: Norrbotniabanan, Spelteori, Röstmaximering, Vinstmaximering
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1. BAKGRUND TILL NORRBOTNIABANAN

Beslutsprocesserna  som  omger  Norrbotniabanan  speglar  ett  typiskt  fall  av  en  stor  strukturell 

samhällsförändring som kräver stora ekonomiska investeringar och omvandlingar rörande såväl den 

byggda  miljön  som  naturen.  Problematiken  bakom  den  här  typen  av  investeringar  är  att  de  är  

tidskrävande och ofta väldigt dyra. Vid stora och omfattande samhällsförändringar, som järnväg är ett 

exempel på, präglas beslutsprocesserna av många olika aktörer med varierande intressen. Dels intressen 

av den aktuella investeringen men också intressen av andra investeringar runt om i landet. Här spelar  

prioriteringar  in  och  avvägningar  görs  mellan  att  antingen  satsa  på  den  här  aktuella 

samhällsförändringen eller på något annat någon annanstans. De olika alternativen vägs mot varandra 

för att sedan komma fram till ett beslut om att antingen satsa på investeringen eller att vänta. Även om 

dessa investeringar är dyra att genomföra görs många gånger grundläggande underlag till dessa som 

också är dyra varför påbörjade projekt som aldrig genomförs är en stor utgift för samhället. Trots att 

dessa  processer  tycks  komplicerade  är  de  nödvändiga  för  att  vi  i  framtiden  ska  ha  exempelvis 

välfungerande infrastruktur. För att det ska bli verklighet krävs en förståelse av processen bakom beslut 

om att antingen investera eller skjuta beslut om stora samhällsförändringar på framtiden. Ibland krävs 

det att stora steg tas. Det är därför nödvändigt att studera och förstå processen bakom besluten för att 

förhindra att planer på samhällsinvesteringar rinner ut i sanden trots det betydande arbete som lagts ner 

på att utreda. Annars riskerar vi att alltid ha stora problem när det ska fattas beslut om omfattande 

samhällsförändringar. Det som är intressant att studera är processen fram till att ett sådant här beslut 

fattas  och vad som gör skillnaden mellan att  somliga investeringar genomförs och andra skjuts på 

framtiden. Genom att göra detta kan vi också finna lösningar till den problematik som dessa processer 

präglats av. 

Det krävs ett verktyg där vi kan förenkla de många gånger komplexa beslutsprocesser som omger den 

här typen av fall. På så vis kan vi studera skeendena som omger Norrbotniabanan i teorin för att sedan 

se vad som krävs i praktiken för att banan ska byggas. Ett verktyg som tar hänsyn till strategiska val där 

utgångspunkten är rationella aktörer och som på ett tydligt sätt illustrerar utfallet så att vi kan se vad det 
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är som fattas för att banan ska bli verklighet är spelteori, som kommer att utgöra uppsatsens teoretiska 

ramverk. Uppsatsens bidrag till befintlig forskning är att söka titta på fallet med hjälp av spelteori. 

Spelteori har applicerats på fallet med Norrbotniabanan för att kunna analysera beteendet hos de olika 

aktörerna. Spelteori är en relativt ny teoribildning som framför allt används inom ekonomin, däremot 

har den haft en expansiv utveckling mycket tack vare att den är så pass lätt att applicera på många olika 

fall (Kreps 1990:1f.) Spelteori kan användas i alla situationer som präglas av ett ömsesidigt beroende 

och strategiska val.  Genom att  studera detta  skeende ur ett  spelteoretiskt  perspektiv,  där aktörerna 

betraktas som spelare och deras mål och motiv till ett visst beslut kommer att tolkas som strategier, vill 

jag ställa upp och illustrera i vilket läge fallet Norrbotniabanan befinner sig i samt vilka andra tänkbara 

scenarion som finns, där jag ska söka svaret på vad som krävs för att bästa tänkbara utfall ska nås. Kan 

problemet sitta i att det i dagsläget är för stort fokus på de ekonomiska kostnaderna utan att hänsyn tas 

till vilka andra eventuella vinster som kan göras? Eftersom fallet präglas av ett stort antal aktörer med 

deras individuella preferenser är det nödvändigt att känna till hur de andra aktörerna resonerar för att på 

så vis söka finna lösningar och nå synergieffekter. För att kunna göra antaganden om hur olika aktörer 

väntas agera i olika situationer behöver vi känna till var och ens motiv till att agera på ett visst sätt. 

Genom att sedan använda den kunskap vi erhåller kan vi konstruera spel som säger något om hela 

situationen vilket innebär att vi  kan göra förutsägelser om banans framtid utifrån samtliga aktörers 

synvinkel. Genom att använda spelteori blir detta möjligt. 

Den befintliga Stambanan som utgör den enda järnväg i övre Norrland är med sina över 100 år inte 

anpassad  efter  dagens  behov.  Rälsen  är  kurvig  och brant  och  kan  därför  inte  nyttjas  optimalt  för 

regionens viktiga malm-, stål- och skogstransporter. Eftersom Stambanan är i så pass dåligt skick är 

mängden last och hastighet som tågen kan hålla på den begränsad. Stambanan är belägen inåt landet 

vilket gör den till ett mindre attraktivt transportmedel för persontrafiken då befolkningen idag framför 

allt är koncentrerad till Norrlandskusten med kostsamma och tidskrävande transporter från spåret in till  

städerna som följd. Dessutom är Stambanan i dess befintliga form enkelspårig vilket gör den sårbar och 

den utgör således ett osäkert alternativ för godstrafiken. Det anses inte vara ekonomiskt försvarbart att 

rusta  upp stambanan  till  det  skick  som industrin  kräver  och  även  om de  förändringar  som krävs 

genomförs återstår problemet med dess mindre attraktiva läge varför en ny järnväg anses vara bästa 

lösningen (Norrbotniabanan 2009:6). År 2002 fick Banverket i uppdrag av regeringen att undersöka 
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förutsättningarna för en ny järnväg mellan Luleå och Umeå, Norrbotniabanan, som skulle innebära en 

förlängning av den redan existerande Botniabanan (Trafikverket, 2004:3).  

Ända sedan det stod klart att Stambanan inte är lönsam att rusta upp och idén om en ny järnväg med 

utökad kapacitet  kom har  detaljplanen för  hur  järnvägen ska  dras  diskuterats  men  ännu har  inget 

byggande påbörjats. Norrbotniabanan skulle innebära att loken kan dra betydligt tyngre last än vad de 

gör idag vilket skulle innebära stora ekonomiska vinster för person- och godstrafiken. Dessutom väntas 

restiden  halveras  vilket  skapar  stora  möjligheter  för  sysselsättningen  i  regionen  i  och  med  att 

pendlingsavståndet  utökas  (Banverket,  2009).  Ur  en  hållbarhetssynpunkt  är  järnväg  ett  bra 

transportmedel, något som torde ligga i dels beslutsfattares intresse men också utgöra ett viktigt värde 

för stora företag, inte minst som i ett försök att visa goodwill. Tanken är att Norrbotniabanan ska utgöra 

den förlängning av den befintliga Botniabanan som krävs för att hela Sverige ska täckas av ett modernt 

järnvägspår. Rent faktiskt innebär det att banan ska gå från Umeå upp till  Luleå, därifrån finns det 

ytterligare planer om järnväg upp till  Kalix och Haparanda.  Genom att  hela landet omfattas av ett 

järnvägspår med hög prestanda skapar det möjligheter att koppla samman det svenska spåret med finskt 

och ryskt järnvägsnät via Norrbotniabanan. I Norrland finns en gedigen basindustri med bland annat 

malm-, stål- och skogsindustri vilket innebär att det finns flera stora aktörer med behov och intressen 

och som har ett sådant kapital som krävs för att kunna investera i byggandet av Norrbotniabanan. Trots 

det har investeringar uteblivit och byggnadsstarten har förhalats ytterligare.  

Mycket av den kritik som förts fram mot byggandet av Norrbotniabanan framfördes också på 1800-

talet i samband med att Stambanan skulle byggas. Kritiken har framför allt bestått av skepsis gentemot 

vilken  nytta  och  ekonomisk  lönsamhet  en  järnväg  i  norra  Norrland  kan  ha  med  en  så  pass  liten 

befolkning.  Enligt  Banverkets  egen  studie  utgör  Norrbotniabanan  en  samhällsekonomiskt  lönsam 

investering som ger mellan 1,05-1,45 tillbaka på varje satsad krona (Banverket 2007). Jan-Eric Nilsson, 

professor i transportekonomi, menar däremot i rapporten; Höghastighetsjärnvägar – ett klimatpolitiskt  

stickspår (VTI 2009) att järnvägsinvesteringar inte är ett kostnadseffektivt klimatpolitiskt styrmedel. 

Det krävs att bensinen blir väldigt mycket dyrare än vad den är idag för att det ska bli lönsamt. Detta 

eftersom priset på de minskade utsläppen, när trafik flyttar från bil och flyg till tåg, är mycket högt.  Att 

en stor förändring och investering av detta slag tar tid att få igenom är alltså inget nytt fenomen. Likväl 

är det ett problem eftersom det betyder att potentiellt viktiga strukturomvandlingar försenas och stannar 
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av. Turerna kring Norrbotniabanan präglas av en komplex situation med många olika aktörer med sina 

skäl till att få banan byggd, därmed finns det oklara bud om vem som ska betala banan. De involverade  

aktörerna tycks vara positiva till banan, om den hade varit gratis. Det faktum att slutnotan för projektet  

väntas  hamna  på  mellan  18-20  miljarder  är  det  som  får  samtliga  aktörer  att  backa  undan 

(Norrbotniabanan 2009:10). För att kunna undersöka processerna bakom besluten kring byggandet av 

Norrbotniabanan behöver  vi  studera fallet  i  en förenklad form. På så vis  blir  det tydligare vad de 

enskilda aktörerna har för preferenser i frågan och om de kan tänka sig att betala i alla fall en del av det 

väntade priset. 

Situationen kring Norrbotniabanan kännetecknas av att den involverar en stor mängd olika aktörer med 

olika intressen.  Inom många av de beräkningar som gjorts  på hur lönsam Norrbotniabanan är som 

investering  tycks  ingen  hänsyn  ha  tagits  till  alla  de  godstransporter  som  sker  inom  regionen. 

Näringslivet med den tunga basindustrin har fallit bort och istället har det räknats på hur lönsam banan 

är för bara persontrafiken i Norrland. Då bortser man från en viktig del i planen som troligen gör  

skillnaden mellan en investering som lönar  sig  och en som inte  gör det.  Därmed tycks  det  finnas 

ekonomiska  motiv  för  att  bygga  banan  och  kanske  främst  för  godstrafiken.  Dessutom  innebär 

byggandet av banan en kraftig sänkning av koldioxidutsläppen. Enligt Banverket skulle det röra sig om 

en minskning av koldioxidutsläppen med ungefär 100 000 ton per år (Norrbotniabanan 2009:7). Det 

innebär  att  det  finns  tydliga  miljömotiv  till  att  bygga banan.  Banan går  dessutom i  linje  med de  

miljökvalitetsmål som Sverige har utformat i sitt miljöarbete (Trafikverket 2009:32). Det är framför allt 

godstrafiken som gör Norrbotniabanan lönsam medan persontrafiken blir  en bonus.  Det  gör  att  de 

brukare som får nytta av järnvägen är så pass få att de inte kommer att göra skillnad för de partier som 

vurmar för politisk majoritet. Med andra ord skapar inte en så liten opinion den typen av incitament 

som krävs för att politikerna ska vilja satsa på banan. Vad är det som gör att en investering i något som 

tycks fylla en viktig funktion och innebära en klar förbättring för många enheter i samhället inte blir av 

trots  att  flera  av  de  involverade  aktörerna  sitter  på  de  ekonomiska  medlen  som  krävs?  Ur  en 

hållbarhetssynpunkt  skulle  järnväg vara  en  stor  vinst  om det  minskade väg-  och flygtrafiken.  Om 

aktörerna  i  den  komplexa  processen  bakom  att  fatta  beslut  om  finansiering  av  omfattande 

samhällsstrukturerningar  inte  kan  komma överens  stannar  samhället  av.  Därför  är  det  ett  relevant 

problem att studera och som vi, genom spelteori, ska söka finna en lösning på. 
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1.1 Syfte och frågeställning

Uppsatsen  behandlar  alltså  beslutsprocessen  kring  Norrbotniabanan  som  ett  fall  av  storskaliga 

infrastrukturella investeringar.  På grund av de intressen och överväganden som står mot varandra i 

denna process, framför allt relaterade till olika sätt att väga nytta och kostnad med byggprocessen, är 

den komplex. 

Syftet  med  uppsatsen  är  att  med  hjälp  av  spelteori  analysera  beslutsprocesserna  som  omger 

Norrbotniabanans planläggning; att med hjälp av spelteori förklara utfallet av dessa processer; samt att, 

baserat på den spelteoretiska logiken, peka på de mekanismer som gjort att processen hittills har stannat 

av och vad som krävs för att den återigen ska ta fart. Ett antal frågor till empirin kommer att ställas, 

men vilka dessa är återkommer vi till efter att det analytiska verktyget, spelteorin, har presenterats och 

diskuterats. Uppsatsen kommer att utgå ifrån följande frågeställning:

- Kan spelteori användas till att studera stora strukturella samhällsinvesteringar och i så fall hur?

 

1.2 Disposition 

För att  vi  ska få reda på hur vi lämpligen kan ställa upp fallet med Norrbotniabanan som ett  spel  

behöver vi först  bli  introducerade till  spelteori vilket följer  i nästa avsnitt.  Efter en genomgång av 

spelteori vet vi vilka frågor vi behöver ställa till empirin för att kunna uppfylla syftet. Därefter inleds 

det empiriska kapitlet med en redogörelse för vilken metod och vilket material som använts för att 

sedan följas av en redogörelse av de antaganden som gjorts. Därefter presenteras empirin där aktörerna 

bakom Norrbotniabanan kommer att identifieras. Dessutom kommer de olika aktörernas intressen och 

motiv anges och analyseras. Nästa steg blir att illustrera läget i ett spel för att visa på hur processen och 

krafterna kring Norrbotniabanan ser ut. Till sist kommer ett avslutande kapitel där resultatet i spelen 

kommer att diskuteras och analyseras. En diskussion om spelteorins lämplighet vid studiet av denna 

typen av fall kommer att  avsluta uppsatsen.
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2. SPELTEORI

För att söka förståelse kring beslutsprocesserna som sker i samband med byggandet av omfattande 

strukturella  förändringar  ska  vi  konstruera  ett  spel  där  Norrbotniabanan utgör  vårt  exempel  på  en 

infrastrukturell förändring. Som teoretiskt verktyg har spelteori valts eftersom det erbjuder ett förenklat 

sätt att se på den komplexa situationen. Vi behöver därför fördjupa oss i spelteori för att ta reda på vad 

det är vi behöver veta i empirin för att kunna ställa upp fallet som ett spel.

Spelteori  är  sprungen  ur  Rational  choice-teorin  vilken  är  en  av  de  mest  inflytelserika  och 

kontroversiella av alla teorier som används för att studera politik. Rational choice teorin kan definieras 

som en teori där man sökt applicera ekonomiska aspekter till det klassiska studiet av politik (Hindmoor 

2006:1). Inom teorin görs bland annat antaganden om metodologisk individualism vilket betyder att 

allting  utgår  ifrån  individen.  Även  om en  aktör  består  av  en  grupp människor  är  det  i  slutändan 

individer som fattar besluten (Peters 1999:14). Spelteori är en del inom Rational choice teorin som i sig 

bygger  på  vissa  antaganden  om såväl  spelarnas  preferenser  som om deras  rationalitet.  För  att  ge 

substans till de antaganden som görs om vilka strategier de olika aktörerna arbetar efter har offentliga 

uppgifter i form av bland annat skrivelser, artiklar och hemsidor av olika slag studerats. Preferenser är  

ett nyckelbegrepp inom Rational choice analys. Att empiriskt fastställa dessa preferenser har dock visat 

sig vara allt annat än en oproblematisk uppgift (Ostrom 1995:129). Problemet är att eftersom det inte 

finns någon teori om var preferenser härstammar ifrån, eller vad förväntad nytta betyder för de olika 

aktörerna, måste preferenserna härledas från ett visst beteende (Rothstein 1996:148). För att undvika 

alltför vilda antaganden om aktörernas preferenser utgår vi i enlighet med Rothsteins rekommendation 

ifrån  hur  de  betett  sig  tidigare  i  liknande  fall  som  exempelvis  i  samband  med  byggandet  av 

Botniabanan. Det kan tyckas vara en enkel uppgift att fråga aktörerna vad deras intentioner är, men 

enligt Golden (1997) är det en forskningsmetod förutbestämd att misslyckas. Som skäl till detta anger  

han att aktörerna har starka incitament att förvanska sina mål, vilket riskerar att vilseleda forskaren 

allvarligt (Golden 1997:13) något jag är beredd att hålla med honom om. Lösningen till att komma 

fram  till  aktörernas  preferenser  tycks  bestå  av  att  förlita  sig  på  starka  teoretiska  propositioner 
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kombinerat med en bra fallstudie och alternativa empiriska data (Galaz 2006:62). För att kunna studera 

fallet med hjälp av spelteori gör jag följande antagande:

Jag antar  att  var  och en av de involverade aktörerna har  en uppsättning preferenser  och att  de är 

involverade i ett spel som definierats i termer av förhållandet mellan deras preferenser. Spelet är alltså  

en beskrivning av strukturen inom vilken var och en av aktörerna befinner sig. Det förväntade resultatet 

uppstår därför att rationella individer som känner till sin egen preferensordning och spelets struktur 

kommer  att  spela  för  att  åstadkomma den bästa  förtjänsten  som är  möjlig  givet  omständigheterna 

(Galaz 2006:60).

Att göra antaganden om rationella aktörer är allt annat än okontroversiellt.  Denna uppsats kommer 

dock inte att behandla denna fråga vidare då det är en fråga utanför vad uppsatsen avser att studera. 

Däremot kommer jag att presentera de antaganden om rationalitet som jag gör för att kunna studera 

fallet  Norrbotniabanan med hjälp av spelteori.  Ett  viktigt  antagande för uppsatsen är att  utfallet  är 

produkten av en konflikt mellan aktörerna, som har konkurrerande intressen. En viktig aspekt här är att 

Rational  choice-teori  och  specifikt  spelteori  fångar  de  strategiska  aspekterna  som  ett  resultat  av 

aktörernas  interdependens  inom  den  sociala  konflikten.  Rationalitetsantagandena  som  kommer  att 

användas här består av följande tre antaganden (Tsebelis 1990:24ff, Knight 1992:17-19):

1, Jag antar att aktörerna inte har motsägelsefulla övertygelser eller preferenser. Detta eftersom en aktör 

med motsatta övertygelser och därmed preferenser, helt enkelt inte kan välja mellan olika alternativ.

2, Jag antar att transitivitet mellan preferenserna råder, vilket betyder att om en aktör föredrar a över b 

och  b  över  c  kommer  hon  även  att  föredra  a  över  c.  (Tsebelius  1990:26).  Genom de  två  första 

antagandena försäkrar vi oss om att aktörerna har möjlighet att maximera sitt utfall

3, Jag antar att aktörerna har stabila preferenser. Även om detta antagande är långt ifrån oproblematiskt 

är  det  en rimlig  förenkling.  Anledningen till  detta  är  att  även om framtiden är  oviss  är  aktörerna 

medvetna  om att  plötsliga  och  radikala  förändringar  i  deras  sociala  eller  ekonomiska  situation  är 

osannolika (Knight 1992:46). 
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Den ungerske matematikern John von Neumann (1953) anses vara ett geni bland sina jämlikar genom 

sin  betydelsefulla  bok  Theory  of  Games  and  Economic  Behavior skriven  tillsammans  med  Oscar 

Morgenstern. Von Neumann fann sitt intresse för problematiken bakom hur man ska agera när det som 

tycks vara det bästa handlingsalternativet är beroende av vad den andra personen tror att du ska göra i 

samband med ett parti poker (Hargreaves Heap, S och Varoufakis, Y 1995:49). Till en början användes 

spelteori framför allt inom matematiken men tack vare viktiga bidrag från John Nash (1950) under 

1950-talet har den kunnat utvecklas ytterligare. Under 1970-talet kom spelteori att användas för att 

analysera  strategiska  situationer  inom  flertalet  områden  såsom  ekonomi,  politik,  internationella 

relationer, i näringslivet och inom biologin (Carmichael 2005:3).

”Game theory examines the way in which actors make choices when the outcomes following from that  

choice depend not only upon their own choice but the choice made by others” (Olson 2006:106).

Spelteori är en teknik som används för att analysera situationer där utfallet för två eller fler individer 

(eller institutioner) är beroende av en åtgärd utförd av en utav dem, och inte bara den faktiska åtgärden,  

utan också av vilka åtgärder övriga inblandade gör. I ett sådant fall är de berörda individernas planer 

eller  strategier baserade på förväntningar på hur de andra ska agera.  Eftersom spelare i  ett  spel är 

medvetna om att resultatet av deras handlingar påverkas av och påverkar andra måste de ta hänsyn till  

vilka handlingar som kan framkallas hos dessa andra när de själva ska fatta beslut. När individer har 

begränsad information om andra individers  planerade handlingar,  deras strategier,  behöver  de göra 

antaganden om vad de tror att de kommer att göra. Dessa typer av tankeprocesser består av strategiskt 

tänkande och när den här typen av tänkande är inblandat kan spelteori hjälpa oss att förstå vad som är  

på gång och vilka tänkbara utfall som finns (Carmichael 2005:3). Det finns dock kritiker till teorin som 

ifrågasätter dess grundantaganden; att alla aktörer är rationella individer och gör sina val efter vad som 

maximerar den egna nyttan i enlighet med Rational choice-teori (jfr Von Neumann & Morgenstern 

1953:8ff., Hargreaves Heap & Varoufakis, 1995:4ff, Fletcher & Zwick 2006 och Fehr & Fischbacher 

2005). Med rationella val menas att fatta rationella beslut efter en vinstkalkyl som i sig kan se ut hur 

som helst och den är nödvändigtvis inte centrerad till egen vinning. Rationell i sammanhanget innebär 

att vara konsekvent till  sin egen vinstkalkyl och välja på det sätt som för en närmare till ens egna  

största nytta. 
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2.1 Antaganden inom spelteori

Ponera att du studerar två personer som spelar ett spel, det verkar finnas någon slags struktur bakom 

deras agerande och du vill ta reda på hur det hänger ihop, vem gör vad och varför? Det verkar logiskt 

att bryta ner spelet i mindre komponenter. Allra först behöver vi känna till spelets regler eftersom dessa  

talar om för oss vilket beteende som är tillåtet i olika situationer. Vi behöver sedan veta hur ett visst  

handlande väljs efter dessa regler. Detta är spelteorins ansatser genom vilken vi söker svaret på hur 

strategin bakom ett visst handlande väljs. Den ena fokuserar på vad vi ska anta att den andra personen 

motiveras av, spelar de för att vinna eller jävlas de bara? Den andra hjälper oss med det luriga i att 

förstå vad den ena tror att den andre ska göra i olika sammanhang (Hargreaves Heap & Varoufakis,  

1995:4). 

För att  kunna applicera spelteori  är ett  första steg att  definiera gränserna för det tänkta strategiska 

spelet. Spel är definierade efter deras regler. De regler som ska gälla för spelet förtäljer information om 

spelarnas identitet och deras kunskap om spelet, deras tänkbara drag och vilka förtjänster de kan få vid 

olika utfall. Reglerna för spelet förklarar i detalj hur en spelares beteende påverkar de andra spelarnas 

förtjänster.  En  spelare  kan  vara  en  individ,  ett  par,  en  familj,  en  firma,  en  påtryckningsgrupp, 

regeringen, ett intelligent djur – det kan vara alla typer av tänkande enheter som generellt antas agera 

rationellt  och  vara  involverade  i  ett  strategiskt  spel  med  en  eller  flera  andra  spelare  (Carmichael 

2005:6).  Så länge den grupp som utgör  en spelare delar  samma preferenser  och konsekvent  följer 

samma mål kan vi anta att de likt vilken annan spelare kommer att agera rationellt för att nå sina mål 

(Hargreaves Heap, S & Varoufakis, Y 1995:5). En spelares förtjänster kan mätas i pengar, tid, eller 

något annat värde som är relevant för situationen. Det är dock ofta användbart att generalisera dessa 

värden genom att beskriva förtjänster i termer av tillfredsställelse eller nytta (Carmichael 2005:6).

När en strategisk situation är modellerad som ett spel och förtjänsterna är mätbara i termer av andel  

nytta ska de olika förtjänsterna värderas sinsemellan på ett sådant sätt att det stämmer överens med 

spelarens preferenser.  Framför  allt  är  den inbördes  rankningen mellan olika alternativ  av stor vikt. 

Genom att ange en siffra eller en symbol till de olika förtjänsterna blir det tydligt vilket som är det mest 

eftersträvansvärda utfallet. Exempelvis; jag vill ha en blomma och det är mest värt för mig att få en ros, 

jag skulle fortfarande bli glad för en tulpan men föredrar rosen. Detta kan illustreras genom att rosen är 
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mitt alternativ A medan en tulpan är B och A > B. 

Alltså, u jag=A > B

I  spelteori  förväntas  spelarna  vara  rationella  individer  varför  vi  alltid  kommer  att  föredra  det 

alternativet som skänker oss mest nytta framför ett annat alternativ. Detta betyder att alla ser till sig 

själva först och försöker främja de egna målen. På grund av den interdependens som karaktäriserar 

strategiska spel är en spelares bästa handlingsplan för spelet, dess föredragna strategi, beroende av hur 

de tror att de övriga spelarna kommer att agera. Det teoretiska resultatet av ett spel är uttryckt i termer 

av vilka strategiska kombinationer som är mest troliga att uppfylla spelarnas mål givet den information 

de har (Carmichael 2005:6).

2.2 Samarbetande och icke-samarbetande spelteori

Spelteori delas in i två huvudspår; samarbetande och icke-samarbetande. Gränsen dem emellan kan 

tyckas otydlig men generellt kan föremålet för analys i icke-samarbetande spelteori sägas vara den 

enskilde deltagaren som är angelägen om att det ska gå så bra som möjligt för henne själv i förhållande 

till tydligt definierade regler och möjligheter. I de fall enskilda deltagare beter sig på ett sådant sätt som 

skulle kunna uppfattas som samarbete gör denne detta därför att det är den bästa strategin för samtliga 

enheter  inom spelet,  alla  fruktar  hämnd  ifrån  övriga  om samarbetet  skulle  misslyckas.  Detta  kan 

jämföras med att det i samarbetande spelteori är gruppen eller koalitionen som utgör föremålet för 

analys. När ett spel specificeras utgörs en del av specifikationen av vad varje grupp eller koalition kan 

åstadkomma, utan att referera till hur koalitionen skulle påverka ett visst utfall eller resultat (Kreps 

1990:9). Fallet med Norrbotniabanan som vi studerar är ett exempel på en långsam infrastrukturell 

förändring där  de involverade aktörerna ännu inte  kommit  överens om finansieringen och påbörjat 

byggandet  av  banan.  Därför  förutsätter  vi  att  fallet  Norrbotniabanan präglas  av  icke-samarbetande 

aktörer och därför undersöker vi denna typ av spelteori närmare.

Icke-samarbetande spelteori

Inom icke-samarbetande spelteori återfinns två olika typer av modeller. Den första och enklare av dem 

kallas strategisk eller normal form av spel. Denna typ av spel inkluderar följande tre saker:
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1, En uppsättning med deltagare, spelare

2, En lista med strategier för varje spelare

3, En lista för varje spelare med strategier och de förtjänster spelaren kan erhålla. 

(Kreps 1990:10).

Den andra typen kallas omfattande form av spel. Den strategiska formen är mer lämpad vid härledning 

av generella teorem medan den omfattande formen lämpar sig bättre vid analysen av speciella fall.  

Inom den omfattande formen av spel är timing för vilka handlingar spelarna tar och vilken information 

de har då de måste handla av stor vikt. Den förra kan användas för att fastställa rättigheter, något som 

är  vanligt  inom alla  spel  medan den senare för fram karaktäristiska skillnader  mellan spel  och de 

avgörande strukturella dragen som avgör dessa skillnader (Kreps 1990:13).  Den omfattande formen 

tydliggör i vilken ordning spelarna gör sina drag och vad varje spelare vet när den fattar sitt beslut 

(Fudenberg & Triole 1991:67). Omfattande spel illustreras vanligtvis i  form av ett  träd,  se Bild 1. 

Knutpunkterna i trädet motsvarar vilka poäng ett visst val ger och är märkta med namnen på de spelare 

vilkas val de företräder. Trädets olika grenar representerar de strategier mellan vilka spelarna måste 

välja. Den översta knutpunkten visar vem det är som ska agera först och följs av den andra nivån osv. 

De lösa punkterna längst ner i spelet representerar de utfall som nås efter att varje spelare har flyttat sig 

i enlighet med spelets regler (Colman 1995:55f.).

Bild 1. 

Omfattande form av spel (Fundamentalfinances 2010).

Sekventiella eller simultana spel

Inom spelteori delas spel upp efter om de är uppbyggda för att spelarna ska göra sina drag samtidigt 

eller var för sig efter varandra. Den avgörande skillnaden mellan dem har framför allt att göra med om 

den ena spelarens drag är synliga för den andre. Som exempel på de båda typerna av spel kan leken 
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sten,  sax och påse nämnas som ett  spel  där  spelarna gör  sina drag samtidigt  medan schack är  ett 

exempel på när spelarna gör sina drag efter varandra (Carmichael 2005:7). Inom den senare formen 

förekommer det en diskussion om vilken eventuell fördel det innebär för spelaren som får göra det 

första draget. I spelet om Norrbotniabanan har aktörerna att ta ställning till om de ska bygga banan, och 

således också betala för det eller om de inte ska bygga banan. Som frågan är ställd tar de ställning till  

banans hela existens och det är därför inte möjligt för ena parten att studera den andres drag utan att  

själv fatta ett beslut varför spelet kan karaktäriseras som ett simultant spel. 

Dominans

När en situation har illustrerats antingen som ett strategiskt spel eller ett omfattande spel är nästa steg 

att analysera modellen och söka förutsäga vad det är som kommer att ske. Inom icke-samarbetande 

spelteori används två olika tekniker för att lösa situationer; dominans och jämviktsanalys. Dominans 

används framför allt för att fastställa vad som inte kommer att ske. Givet att spelarna är rationella och 

agerar efter  det blir  vissa handlingar enkla att  utesluta eftersom de är mindre lönsamma än övriga 

alternativ. I vissa spel är dominans en viktig nyckel i att analysera en strategisk situation medan det i 

andra fall inte ger oss så mycket. I en sådan situation finns istället vanligtvis mer information att få 

genom Nash jämviktsteori (Kreps 1990:26ff). 

Nash jämviktsteori

Ett ”Nash equilibrium” (Nash 1950) är en uppsättning strategier, en för varje spelare, där ingen spelare 

har  incitament  att  avvika från sin strategi  för att  öka den egna förtjänsten.  Ett  kriterium för  Nash 

jämviktsteori är att varje spelare maximerar sin egen förtjänst givet de övrigas förmodade handlande. 

Som ett exempel på ett Nash equilibrium är rutan längst ner till höger i Tabell 1 nedan. Detta genom att 

rad två dominerar rad ett där 0 > -1 för spelare A. På samma vis dominerar kolumn två kolumn 1 för  

spelare B där 0 > -1. Om däremot spelare A och B tillsammans ändrade sina strategier och hamnade i 

rutan längst upp till vänster skulle båda få det bättre där 0 < 5 för spelare A och 0 < 5 för spelare B. 

Däremot rör det sig om icke-samarbetande spelteori vilket innebär att om möjligheten fanns att genom 

upprättandet av ett bindande kontrakt få spelare A att välja rad ett och spelare B att välja kolumn ett 

hade det funnits med i spelet. När vi illustrerar och sedermera analyserar ett spel som det i Tabell 1  

utifrån icke-samarbetande spelteori utgår vi från att den typen av samarbete inte existerar, spelarna 

måste  självständigt  och samtidigt fatta beslut om deras handlingar,  vilket betyder  att  båda troligen 
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kommer  att  välja  att  handla  icke-samarbetande eftersom det  inte  finns  någon möjlighet  att  varken 

förplikta  eller  bestraffa  en  part  om  denna  skulle  bryta  en  överenskommelse  (Kreps  1990:28). 

Spelteoretiker  fokuserar  på  kombinationer  av  spelarnas  strategier  som  karaktäriseras  som 

jämviktstrategier.  Om spelarna väljer  att  följa jämviktsstrategier,  gör de deras bästa  givet  de andra 

spelarnas val. I dessa sammanhang finns inga incitament att förändra sin handlingsplan. Jämvikten av 

ett  spel beskriver de strategier som rationella spelare förväntas välja när de interagerar med andra.  

Genom att förutsäga vilka strategier olika spelare i ett spel troligt kommer att välja betyder det att vi 

även förutsätter vilken förtjänst det innebär för den spelaren (Carmichael 2005:6)

2.3 Fångarnas Dilemma

Fångarnas dilemma utgör ett klassiskt exempel på spelteoretiska resonemang och icke-samarbetande 

spelteori. I historien bakom det välkända exemplet blir två personer tagna av polisen misstänkta för ett 

brott. Polisen saknar dock nödvändig bevisning för att kunna fälla dem varför de är beroende av varje  

fånges vittnesmål. Varje fånge placeras i varsin cell för att förhindra kommunikation mellan fångarna. 

Fångarna blir informerade av polisen att om den ena vittnar emot den andre kommer han att släppas fri 

och erhålla en förtjänst för sitt vittnesmål medan den som är tyst åker i fängelse och får -1. Alltså, fånge 

A vittnar= 6 och fånge B tyst= -1 eller fånge B vittnar= 6 och fånge A tyst= -1. Om ingen utav dem 

vittnar kommer båda att släppas fria på grund av bristande bevisning och inga förtjänster kommer att 

delas  ut.  Båda  spelarna  erhåller  således  0.  Om båda  vittnar  hamnar  båda  i  fängelse  men  erhåller 

förtjänster för deras vittnesmål. I detta fall erhåller båda spelarna 5 (Fudenberg & Tirole 1991:9f). 

Alltså, fånge A där: 6 > 5 > 0 > -1 och fånge B där: 6 > 5 > 0 > -1

Tabell 1.

Spelare B
Vittnar Tyst

Spelare A Vittnar 5 / 5 -1 / 6
Tyst 6 / -1 0 / 0

Fångarnas dilemma (Kreps 1990:29).

Samhällsvetare har länge fascinerats av fångarnas dilemma eftersom det är en interaktion där en till  

synes rationell individuell strävan efter nytta producerar ett förgörande resultat  för kollektivet (Jmf 
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rutan längst ner till höger). Varje person agerar på det sätt som tycks vara bäst för var och en men 

resultatet blir smärtsamt sämre för alla. Trots att det inte finns något uppenbart fel på logiken bakom 

hamnar samtliga i ett ofördelaktigt läge på grund av deras ständiga strävan efter att förbättra de egna 

förtjänsterna (Hargreaves Heap & Varoufakis,1995:146). Exemplet med fångarnas dilemma är identiskt 

med spelet allmänningarnas tragedi (Hardin 1968). Bo Rothstein (2004) har bidragit ytterligare genom 

sin forskning på sociala fällor där han pekar på att tillit är essentiellt för att spelarna ska välja den 

strategin som båda tjänar bäst på, alltså rutan längst upp till vänster i Tabell 1. Men utan tillit väljs inte 

den rutan. 

2.4 Frågor till empirin

I uppsatsens inledning slog vi fast att stora samhällsförändringar i dagsläget tar lång tid att besluta om 

och  dessa  beslutsprocesser  är  komplexa  och  kostsamma.  Som  ett  exempel  på  en  stor 

samhällsförändring studerar vi beslutsprocesserna bakom byggandet av Norrbotniabanan. Syftet med 

studien är att studera fallet genom spelteori och på så vis kunna studera en förenklad form av den 

komplexa  processen och söka finna  en lösning på  varför  dessa  processer  tar  så  lång tid.  Efter  en 

genomgång av det valda teoretiska ramverket, spelteori, går uppsatsen vidare genom att ställa de frågor 

till empirin som vi behöver känna till för att studera fallet med spelteori och konstruera ett spel. 

− Vilka är nyckelaktörerna i fallet med Norrbotniabanan? För att kunna illustrera fallet som ett 

spel behöver vi känna till vilka nyckelaktörerna är.

− Vilka är deras prefersenser? Vi behöver veta vilka de olika nyckelaktörernas preferenser är så 

att vi förstår vilken deras nyttokalkyl är.

− Hur ser interaktionen mellan de olika aktörerna ut? När vi har informationen vi behöver från de 

två  översta  frågorna  kan  vi  konstruera  ett  spel  och  då  se  hur  aktörerna  agerar  gentemot 

varandra. 

Vi går nu vidare genom att redogöra för den metoden och det material som används för att söka svar på 

våra frågor till empirin. Därefter följer redogörelser om de antaganden som gjorts när vi studerar fallet 

med spelteori. 

3. NORRBOTNIABANAN SOM ETT SPEL
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3.1 Metod och material

Eftersom spelteori är det valda teoretiska ramverket för uppsatsen behöver de involverade aktörerna, 

spelarna,  samt  deras  strategier  och  nyttofunktioner  identifieras.  Spelarna  och  deras  strategier  har 

identifierats  genom  innehållsanalys  av  det  befintliga  skriftliga  materialet  bestående  av  skrivelser, 

debattinlägg och ledarsidor i nationella samt lokala dagstidningar och information som publiceras på 

webbplatser. Informationen har använts för att ta reda på hur aktörerna resonerar i olika frågor. Dels i 

den specifika frågan om Norrbotniabanan men också i liknande fall. Exempelvis ger ägandestrukturen 

bakom Botniabanan information om hur aktörer har agerat tidigare i en fråga om infrastruktur i form av 

kustjärnväg längs orter som i storlek påminner om dem längs Norrbotniabanan. Genom att analysera 

och  identifiera  nyckelaktörer  och  söka  ta  reda  på  de  olika  aktörernas  preferenser  kommer  olika 

perspektiv tydliggöras mellan vilka olika intressen som finns bakom Norrbotniabanan. De aktörer som 

har identifierats som nyckelaktörer har gjort detta dels för att de har tillgång till de ekonomiska resurser 

som krävs för att kunna bidra till finansieringen av banan men också för att de har ett visst inflytande  

och därmed kan fatta beslut om att banan ska byggas. Därefter har aktörerna delats in i homogena 

grupper med aktörer från hela samhällsspektrat. Var och en av aktörerna kommer att presenteras mer 

utförligt och så småningom utgöra spelarna i spelet om Norrbotniabanan. Vilka strategier spelarna drivs 

av och vilken nyttokalkyl de fattar sina beslut efter kommer att framgå.   

I de spel som konstruerats för att illustrera läget bakom Norrbotniabanan kommer jag utöver redan 

nämnda antaganden dessutom förutsätta Ceteris paribus. Begreppet är latin och betyder allt annat lika. 

Det används ofta av ekonomer vid studiet av komplexa interaktioner för att isolera relationen mellan 

specifika beroende och oberoende variabler. Vid konstruerandet av en modell görs antaganden för att 

eliminera onödiga detaljer och således reducera komplexiteten. När modellen är klar presenteras det 

ekonomiska  beteendet  som  en  relation  mellan  beroende  och  oberoende  variabler.  Beteendet  som 

förklarades  är  den  beroende  variabeln,  de  ekonomiska  händelser  som  förklarar  ett  agerande  är 

oberoende variabler.  Den beroende variabeln  som kan förekomma som beroende på en oberoende 

variabel,  med  påverkan  av  andra  oberoende  variabler  konstanta  (den  allt  annat  lika  antagandet). 

(Dominick 2003:10). Alltså, genom att förutsätta att allt annat är lika kan vi isolera spelet till att endast 
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handla om Norrbotniabanan och därmed utgå ifrån att värdena i rutorna stämmer.

3.3 Involverade aktörer

Aktörerna i  fallet  med Norrbotniabanan utgörs  av båda offentliga  och privata  aktörer.  Där  privata 

aktörer med vinstintressen framför allt är intresserade av vilka förbättringar Norrbotniabanan innebär 

för deras respektive verksamheter. Exempel på privata aktörer är representanter från industrin såsom 

LKAB, SSAB och det regionala näringslivet. Hos de spelare som tillhör kategorin offentliga aktörer 

antas ett annat motiv finnas nämligen att staten och kommunerna har ett ansvar att se till medborgerlig 

service i form av infrastruktur. Exempel på aktörer från staten är bland annat Regering, Riksdag samt 

den nya myndigheten Trafikverket som består av de nu nerlagda Vägverket, Banverket och SIKA. De 

offentliga  aktörerna  styrs  av  folkvalda  politiker  vilket  innebär  att  de  i  enlighet  med  representativ 

demokrati ska fatta beslut efter vad befolkningen vill, de ska spegla folkviljan. Kategoriseringen mellan 

offentlig och privat aktör görs eftersom att de olika kategorierna av aktörer drivs av olika motiv. Där de 

privata aktörerna drivs av ekonomiska vinstintressen med tillväxt som mål drivs istället de offentliga 

aktörerna av röstmaximering vilket innebär att beslut som väntas ge positiva resultat först på lång sikt  

är obekväma att fatta då en fortsatt plats inom politiken riskerar stå på spel (jmf Dahlberg & Johansson 

2002 och Forslund et al. 2002).

I den ena änden av den tänkta Norrbotniabanan finns Umeå som är en utbildningsstad och länscentrum 

med stor offentlig sektor och viss tillverkningsindustri, bland annat Volvo lastvagnar. Hamnen i Umeå 

är en av Norrlands största och i närheten av den återfinns SCA Packaging och SCA Timber. Längre 

norrut  ligger  Robertsfors som är  den  minsta  kommunen  i  stråket.  Näringslivet  här  domineras  av 

tillverknings- och verkstadsindustri, Nordflex och Glasbyggarna är de största företagen. I Skellefteå 

finns en stor industrisektor med bland annat järn- och metallindustriföretag som exempelvis Boliden 

Mineral och Rönnskärsverken. Utöver det finns även tillverkningsindustrier som Alimak och Metso 

Minerals. Ytterligare norrut har Piteå en omfattande massa- och pappersindustri med företag som SCA 

Packaging  i  Munksund,  SCA Timber  och  Kappa  Kraftliner.  Piteå  har  även  plastvarutillverkning, 

framför allt genom ABB Plast (Godstrafikstudie 2005:18).

I Luleå finns en betydande stål- och tillverkningsindustri med bland annat företagen SSAB Tunnplåt, 
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Gestamp HardTech,  Plannja  och Ferruform.  Hamnen  i  Luleå  utgör  Norrlands  största  och  hanterar 

huvudsakligen  järnmalm  från  Kiruna  och  Malmberget.  Det  finns  planer  på  att  förlänga 

Norrbotniabanan via Kalix upp till Haparanda för att på så vis kunna gränsa till Finland och vidare 

genom den bottniska korridoren till Ryssland. Därför uppfattas även de svenska kommunerna längre 

norrut och Haparandas grannkommun, Tornio, som intressenter till banan. I Kalix är en stor andel av 

befolkningen sysselsatta inom tillverkningsindustrin, framför allt genom pappers- och massafabriken 

Billerud  Karlsborg.  Kommunen  har  även  ett  flertal  samverkande  träförädlingsföretag  samt 

verkstadsföretag  som  levererar  komponenter  till  bland  annat  bilindustrin.  I  Haparanda  domineras 

näringslivet  av  den  offentliga  sektorn  med  ca  48  %  av  de  förvärvsarbetande.  Kommunen  och 

landstinget är de största arbetsgivarna och bland industrierna räknas Setra Group och Polarica AB till 

de största.  Mindre verkstadsföretag som grafisk industri och IT är väl representerade i  kommunen. 

Granne med Haparanda är den finska staden Tornio som har en stor tillverkningssektor, bland annat 

genom  Outokumpu  Stainless  och  Lapin  Kulta.  Outokumpu  Stainless  är  en  av  världens  största 

tillverkare av rostfritt stål med anläggningar i Tornio, Avesta och Sheffield (Godstrafikstudie 2005:18). 

Det kluster av aktörer som är involverade i Norrbotniabanan utgörs därmed dels av näringslivet som 

finns representerat genom allt från små företag till stora industrier längs hela norrlandskusten. Tack 

vare Näringslivets gemensamma ekonomiska resurser och därmed en reell chans att betala banan utgör 

de  en  nyckelaktör  i  spelet  om Norrbotniabanan.  På  sin  tänkta  väg  från  Umeå  upp  till  Luleå  och 

eventuellt även Kalix och Haparanda passerar banan flertalet kommuner. Kommunerna har bland annat 

genom den  kommunala  skatten  tillgång  till  ekonomiska  resurser  och  utöver  det  har  de  dessutom 

möjlighet att låna de pengar som krävs. Landstingen i de båda länen Norr- och Västerbotten har likt 

kommunerna egna pengar som de förfogar över och genom att de kan utgöra en potentiell finansiär till 

banan  utgör  de  därför  tillsammans  med  kommunerna  en  utav  nyckelaktörerna  till  spelet  om 

Norrbotniabanan. Slutligen finns ett nationellt intresse av banan som en infrastrukturell investering där 

staten kommer in som aktör för att bland annat tillgodose medborgarna med service. Staten har likt 

kommunerna  och landstingen ekonomiska  resurser  och  har  dessutom via  politikerna  i  riksdag och 

regering  möjlighet  att  skapa  opinion  och  fatta  beslut  om  att  bygga  banan  varför  de  utgör  en 

nyckelaktör.  

Alltså präglas fallet med Norrbotniabanan av tre stycken nyckelaktörer; Näringslivet, kommuner och 

17



staten. Genom att tre aktörer valts ut och klassats som nyckelaktörer finns det många andra som inte 

valts. Dessa kan exempelvis utgöras av EU, eftersom denna studie fokuserar på nationella aktörer har 

aktören EU valts bort, trots att denne besitter ekonomiska medel. Däremot kan EU som aktör verka 

genom  någon  av  de  valda  nyckelaktörerna.  Kommunerna  kan  exempelvis  söka  EU  bidrag  till 

finansieringen av Norrbotniabanan. En annan tänkbar aktör är allmänheten, denna aktör väljs dock bort 

på grund av att den saknar de ekonomiska resurser som krävs för att kunna finansiera Norrbotniabanan. 

Det vi känner till om fallet Norrbotniabanan hittills kan sammanfattas i Tabell 2. Det är nu dags att fylla 

tabellen genom att i empirin söka efter vad som talar för och emot en investering hos de involverade 

aktörerna. 

Tabell 2. Tabell över de involverade aktörerna i Norrbotniabanan

Talar för investering Talar emot investering
Näringslivet
Staten
Kommunerna

3.4 Nyttor och preferenser

Näringslivet

Regionen präglas av en tung basindustri med många stora företag med stora transporter både söder- och 

norrut som en följd av detta. Inte nog med att  Näringslivet som aktör besitter enorma ekonomiska 

medel till att finansiera banan, de är dessutom en utav de grupper som skulle tjäna mest på att den fanns 

genom bland annat billigare och mer effektiva transporter. Enligt 2007 års prisnivå motsvarade det 

totala  priset  för  Norrbotniabanan,  18-20  miljarder  vilket  motsvarar  ungefär  13-16  veckors 

produktionsvärde  i  de  två  nordligaste  länen  (Norrbotniabanan  2009:10).  Från  näringslivet  däremot 

finns en tydlig hållning mot att finansiera den här typen av investeringar då det uppfattas som statens 

uppgift. Dessutom upplevs staten som inkonsekvent då kravet från staten om medfinansiering endast 

finns  för  just  Norrbotniabanan  (Regeringskansliet  2.  2010 jmf.  Regeringskansliet  3.  2010).  Samtidigt 

framhålls det att  några rena pengar från industrin aldrig förekommer i den här typen av projekt utan 

medfinansiering  sker  via  vägtullar,  trängselskatter,  EU-stöd och kommunala  bidrag  (Norran 2010). 

Detta  är  en  investeringsmöjlighet  som  näringslivet  tycks  positiva  till  ifråga  om  Norrbotniabanan 

(Norrbottens Kuriren, 100413). Å andra sidan skulle man kunna tänka sig att Norrbotniabanan utgör en 
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lönsam investering som bättre kan förenas med företagens önskan om tillväxtmaximering (Banverket 

2007). Däremot utgör järnväg den typ av investeringar med en otroligt lång återbetalningstid varför det 

troligen inte uppfattas som en tillräckligt lönsam investering från näringslivets sida. Det kan dock inte 

understrykas nog att huvudargumentet för näringslivet mot att investera i Norrbotniabanan är att även 

om de besitter de ekonomiska medlen som krävs är det inte deras, utan statens uppgift, att finansiera 

infrastruktur. 

Ett argument som trots allt talar för näringslivet som en medfinansiär till projektet är den goodwill det 

skulle innebära för dem. Företag satsar enorma summor på marknadsföring och på att stärka det egna 

varumärket. Genom en investering i Norrbotniabanan kan liknande positiva effekter som reklam får 

uppnås. Å andra sidan är det otroligt stora summor de måste investera gentemot den mängden goodwill  

det skulle generera. Det är antagligen mer effektivt och definitivt billigare att sponsra Luleå tekniska 

universitet med ett klassrum. Eftersom det traditionellt sett är staten som står för infrastruktur finns 

dessutom risken att näringslivet inte skulle få den positiva uppmärksamhet som de hoppas på vid en 

investering. Frågan om Norrbotnibanan tycks vara en regional angelägenhet för näringslivet där Luleå 

Näringsliv  AB  jobbar  nära  Norrbotniabanegruppen  med  seminarier  tillsammans  med  lokala 

kommunpolitiker  (LNAB 2.  2009  jmf.  LNAB 3.  2010).  Medan  inget  nationellt  engagemang  från 

Svenskt näringslivs sida finns för Norrbotniabanan har delar av regionens näringsliv varit i kontakt med 

riksdagsrepresentanter  för  att  samtala  om Norrbotniabanans  nödvändighet  för  regionen  (LNAB 3. 

2009).  Dagstidningarna i  norr har via  en undersökning kommit  fram till  att  87 procent av de 300 

tillfrågade företagarna i de två nordligaste länen vill att Norrbotniabanan ska byggas. Dessutom anger 

24 procent att de tänker låta frågan påverka hur de röstar i höstens riksdagsval. Av de tillfrågade var det 

dessutom  51  procent  som ställde  sig  ”mycket  positiv”  eller  ”ganska  positiv”  till  att  näringslivet 

gemensamt skulle betala en del av banan (Haparandabladet, 100316). Även enskilda företag vurmar för 

att  se  banan  byggd  och  har  uttryckt  att  de  kan  tänka  sig  att  hjälpa  till  med  finansieringen 

(Haparandabladet,  100312).  Även  Sparbanken  Nord,  regionens  egen  bank,  ställer  sig  positiva  till 

Norrbotniabanan och bidrar därför med finansiering inför utredningarna (Sparbanken Nord 2010). 

Kommunerna 

I aktörsgruppen kommunerna ingår, förutom de kommuner Norrbotniabanan genom sin planerade väg 

passerar också Norr och Västerbottens läns landsting. Kommunerna längs Norrlandskusten och den 
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planerade  vägen  för  Norrbottniabanan  utgörs  av;  Umeå,  Robertsfors,  Skellefteå,  Piteå  och  Luleå. 

Eftersom  planer  finns  på  att  förlänga  banan  via  Kalix  och  Haparanda  är  även  dessa  kommuner 

potentiella finansiärer då de har ett intresse av att banan blir av. Flera av kommunerna är positiva till  

Norrbotniananan  och  vad  det  skulle  innebära  för  respektive  kommun.  Enligt  Karl  Petersen, 

kommunalråd i Luleå, ska staten stå för finansieringen av banan medan regionerna står för resecentra, 

bangårdar och kopplingar till andra transportslag. Han menar vidare att kommunerna kan fylla en viktig 

funktion av att förskottera vissa kostnader om behovet finns (LNAB 2. 2009). I flera kommuner har det 

tagits beslut om att vara med och finansiera banan (Luleå kommun 2009 jmf. Västerbottens folkblad 

100518). I vissa fall har kommunen själv sökt trycka på regeringen för att snabba på processen och se 

till att banan blir byggd (Skellefteå kommun 2009). 

Landstingen i  regionen utgörs av Norrbottens läns landsting och Västerbottens läns landsting. Från 

landstingens  sida är  man mycket  tydlig  med vilken  nytta  Norrbotniabanan har  för  regionen (NLL 

2008). Nämnden för regional utveckling inom landstinget fungerar som medfinansiär via pengar till 

förstudier och projekt avseende bland annat Norrbotniabanan (VLL 1. 2010). I egenskap av ägare av 

Norrbotniabanan AB har landstingen i Norr- och västerbotten bidragit med 2,5 miljoner kronor vardera 

i utredningskostnader där Banverket ska stå för de övriga 29 miljonerna (VLL 2. 2009). Botniabanan, 

som påminner mycket om Norrbotniabanan i flera avseenden, finansierades tack vare lån och ägs idag 

till 91 procent av staten  genom Näringsdepartementet och till 2,25 procent vardera av kommunerna 

Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå (Botniabanan 2009:70). I dagsläget gör kommuner 

stora investeringar för att skapa en attraktiv kommun och på så vis locka till sig fler medorgare samt 

förhindra utflyttning. Genom Norrbotniabanan och snabbare transporter inom regionen kan kommunen 

erbjuda kvalificerade jobb inom rimliga pendlingsavstånd och på så vis få folk att vilja bo kvar. En risk 

för kommunerna med att investera i Norrbotniabanan är dock missnöjet hos de medborgare som inte 

prioriterar banan framför andra investeringar inom kommunen.

Staten

Gruppen  staten  i  detta  sammanhang  utgörs  bland  annat  av  länsstyrelser,  regeringskansliet  och 

trafikverket men rent konkret kommer fokus att vara på de som har mandat att besluta om att bygga 

banan, nämligen politikerna. Jag kommer även fortsättningsvis konsekvent benämna denna grupp av 
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aktörer som staten men med det avser jag politikerna inom staten.  Politikerna inom aktörsgruppen 

staten  utgör  dock inte  en  fullständigt  homogen  grupp eftersom det  finns  en  opposition  som inför 

kommande val gjort löften om att bygga Norrbotniabanan vid en valseger (Dagens Nyheter, 100426). 

Staten är positiv till banan som sådan eftersom det innebär god infrastruktur längs hela landet. Samma 

problematik  som med  kommunerna  och  landstingen  återfinns  även  här  fast  nu  i  större  skala;  en 

investering i banan betyder mindre pengar på andra ställen och andra projekt. I den här problematiken 

finns dock ytterligare en dimension nämligen att det finns betydligt fler väljare och potentiella röster 

längre  söderut  än  vad  som  finns  inom  regionen  för  Norrbotniabanan.  De  fyra  partiledarna  från 

Alliansen presenterade i mars månad sin infrastrukturella plan där totalt 482 miljarder kronor ska satsas 

under  perioden  2012-2020.  Enligt  planen  är  det  Skåne,  Stockholm  samt  Västra  Götaland  som 

prioriteras av regeringen (Regeringskansliet 2010). Sträckan mellan Piteå och Skellefteå nämns kort 

där  det  talas  om  ”framtida  beslut”  och  det  är  vad  som  nämns  i  fråga  om  Norrbotniabanan 

(Haparandabladet, 100321). 

Enligt en undersökning om medborgarna i Norrbottens inställning till Norrbotniabanan vill 85 procent 

av de tillfrågade att den ska byggas. Samtidigt menar 74 procent att frågan om Norrbotniabanan inte 

kommer att påverka hur de röstar i höstens val (Norrbottens Kuriren, 100312). Något som ändå talar för 

att  staten  skulle  vilja  satsa  på  banan  är  de  väljare  som  ändå  finns  i  regionen  och  dessutom  de  

miljöanhängare som finns i landet i stort som är positiva till de miljövinster som görs genom att frakta  

gods och transportera  människor på järnväg istället  för med flyg eller  bil.  Banan skulle  utgöra en 

möjlighet för turismen i regionen vilket betyder att även om det är de bosatta i regionen som direkt  

vinner på att banan byggs finns det utrymme för turister som besöker Norrland och fjällen och därmed 

indirekt har nytta av den. Det starkaste argumentet som talar för staten som finansiär till banan är att  

infrastruktur  är  deras  ansvarsområde.  Om Norrbotniabanan  nämns  i  de  båda  promemoriorna  med 

planerna  för  respektive  län  att:  ”Trafikverket  får  i  uppdrag  att  tillsammans  med  regioner  och 

näringslivsintressenter pröva förutsättningarna för medfinansiering av en järnvägsförbindelse mellan Piteå 

och Skellefteå.” (Regeringskansliet 2. 2010 jmf Regeringskansliet 3. 2010). 

3.5 Sammanfattning över aktörerna och deras preferenser

Genom att gå igenom och studera det befintliga materialet som säger något om hur aktörerna resonerar  
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angående infrastukturella frågor generellt och om Norrbotniabanan i synnerhet kan vi anta vilka deras 

preferenser är. Resultatet  av undersökningen av aktörernas preferenser presenteras i Tabell 2 nedan 

efter  vad  som för  varje  aktör  talar  för  en  investering  och  vad  som talar  emot  en  investering  av 

Norrbotniabanan. 

Tabell 2. Tabell över de involverade aktörernas nyttokalkyl inför en investering i Norrbotniabanan

Talar för investering Talar emot investering
Näringslivet 1, Effektivare transporter

2, Goodwill

1, Principen om att järnväg är 

statens ansvar att finansiera

2, Andra investeringar
Staten 1, Potentiella väljare som stöder 

Norrbotniabanan

1, Potentiella väljare utanför 

Norrbotniabanan
Kommunerna 1, Kommunal utveckling

2, Väljare som stöder 

Norrbotniabanan

1, Andra prioriteringar inom 

kommunen

Det största argumentet som talar för en investering från Näringslivets sida är de sänkta kostnader som 

banan skulle  innebära  för  deras  verksamheter  i  form av mer  effektiva transporter.  Ett  annat  starkt 

argument för näringslivet är den goodwill en eventuell investering skulle innebära. Däremot finns det 

från näringslivets sida starka argument mot en investering, framför allt består dessa av att det av princip 

inte är näringslivets ansvar att finansiera infrastruktur. Ett annat argument som talar emot näringslivets 

investering  i  banan  är  de  andra  investeringar  som  kan  göras  med  snabbare  återbetalningstid  än 

Norrbotniabanan.  För  staten är  argumenten helt  baserade på röstmaximering.  Det  som talar  för  en 

investering  för  dem är  de  potentiella  väljare  som finns  inom  regionen  och  stödjer  banan.  Deras 

argument mot en investering består av alla de andra potentiella väljare som finns utanför regionen för 

Norrbotniabanan. För kommunerna är kommunal utveckling ett starkt skäl till att investera eftersom det 

skulle göra den egna kommunen till en mer attraktiv kommun att bo i. Även för kommunen spelar 

röstmaximerande argument in och de väljare som stödjer Norrbotniabanan är en annan anledning för 

kommunerna att investera. Det som däremot talar emot en investering är att det precis som för staten 

finns  andra  områden  inom  kommunen  som  många  medborgare  prioriterar  över  en  investering  i 

Norrbotniabanan.  Aktörerna  inom  Norrbotniabanan  måste  i  sina  strategier  tänka  på  de 

alternativkostnader som finns och väga dem emot det som talar för en investering. Hur de agerar och 
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deras slutgiltiga inställning till att investera i Norrbotniabanan beror på vilken utav de två kolumnerna 

som väger tyngst; den som talar för en investering eller den som talar emot. 

I nästa kapitel ska vi genom att konstruera tre spel mellan samtliga aktörer ta reda på hur de olika 

aktörerna  ställer  sig  till  att  investera  i  Norrbotniabanan.  Läget  kring  Norrbotniabanan kommer  att 

illustreras genom en matris. I spelet om Norrbotniabanan har varje deltagare två val att ta ställning till; 

att bygga banan och således också vara beredd att betala för den eller att inte bygga banan och därmed 

också slippa att betala. Till varje val tillkommer två olika tänkbara utfall. Om valet faller på att bygga  

banan är alternativet antingen att båda spelarna vill ha banan byggd och således också att båda kan 

tänka sig att betala för den. Alternativet är att det bara är den ena spelaren som vill ha banan byggd, 

denne står då själv som finansiär medan den andra kan nyttja banan. Vid alternativet att inte bygga 

banan finns en möjlighet att motspelaren trots allt vill se banan byggd och står för hela kostnaden själv. 

Alternativet är att ingen utav spelarna kan tänka sig att betala banan med följden att ingen bana blir 

byggd. Rent ekonomiskt är det bästa tänkbara utfallet för respektive kategori spelare är att den andra 

parten betalar hela summan medan alla får tillgång att nyttja järnvägen. Det sämsta utfallet är således 

att  själv  få  betala  hela  summan  för  järnvägen  medan  alla  andra  kan  nyttja  den.  Ett  jämviktsläge 

återfinns dels om ingen betalar, ingen järnväg att nyttja. Ett annat jämviktsläge återfinns om samtliga 

aktörer kan tänka sig att dela på de kostnader som krävs och alla sedan kan nyttja järnvägen. För att  

illustrera de olika resultaten har värden för de val som varje aktör gör angetts. Dessa är baserade på 

deras preferenser såsom jag har tolkat att de prioriterar efter de argument som finns för respektive emot 

en  investering.  Värdena  förstärker  det  som  spelen  söker  visa  på;  interaktionen  mellan  de  olika 

aktörerna. Det är framför allt värdena sinsemellan olika alternativ som är relevanta. För att tydliggöra 

har siffror använts för att förklara de olika alternativen, annars hade figurer kunnat få illustrera de olika 

utfallen.
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4. SPELEN OM NORRBOTNIABANAN 

Det  problem  som  uppsatsen  avser  att  studera  består  i  att  beslutsprocesserna  bakom  beslut  om 

finansiering av stora strukturella samhällsförändringar är tidskrävande och dyra. I ett försök att finna en 

lösning på problemet och undvika att dessa processer i framtiden blir dyra och tidskrävande studerar vi 

den komplexa processen på ett förenklat sätt genom spelteori. Allra först identifierades de involverade 

aktörerna och vi studerade empirin för att kunna göra antaganden om aktörernas preferenser för att på 

så vis kunna göra antaganden hur aktörernas strategier skulle se ut i ett spel om Norrbotniabanan. För  

att  illustrera  hur  de olika aktörerna resonerar  kring de tänkbara utfallen har  värden angetts  för att  

illustrera den inbördes ordningen mellan de olika utfallen för respektive spelare. 

Spel 1: Näringslivet mot Kommunerna

I det första spelet mellan Näringslivet och kommunerna är båda intresserade av att Norrbotniabanan 

blir byggd. Spelarna har följande preferensordning:

 U näringslivet (inv., inv. inte) = -5; (inv., inv.) = 5; (inv. inte, inv.) = 10; (inv. inte, inv. inte) = 0

där 10 > 5 > 0 > -5

U kommunerna (inv. inte, inv.) = 10; (inv., inv.) = 5; (inv., inv. inte) = -5; (inv. inte, inv. inte) = 0

där 10 > 5 > 0 > -5

Aktörernas positiva inställning till Norrbotniabanan illustreras genom att båda har värdet 5 i rutan högst 

upp till vänster i Figur 1 nedan. Detta betyder ett jämviktsläge, dock inte ett Nash equilibrium eftersom 

om den ena fick veta att den andra var beredd att bygga banan skulle denne troligen ändra sig till att 

inte vilja bygga den och på så vis erhålla nyttan genom att ha tillgång till banan men utan att ha behövt  

betala något för att få den byggd. Värdet 10 i den högra rutan högst upp och i den vänstra längst ner 

illustrerar just det scenariot, parten som får tillgång till banan men utan att ha behövt betala något. 
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Siffran -5 i samma rutor står således för den andra parten, nämligen den som ser till att banan blir  

byggd men står för hela kostnaden själv. Längst ner i det högra hörnet återfinns ett annat jämviktsläge 

som denna gång är ett Nash equilibrium. Läget som illustreras är att banan inte byggs. 

Figur 1.

Kommunerna 
Investera i banan Investera inte

Näringslivet Investera i banan 5 / 5 -5 / 10
Investera inte 10 / -5 0 / 0

Spel 1 mellan Näringslivet och Kommunerna 

Spel 2: Näringslivet mot Staten

I spelet  med Näringslivet mot staten har värdena i  rutorna ett  annat värde än i  det tidigare spelet. 

Spelaren  staten  skiljer  sig  från  de  andra  två  genom att  inte  endast  ha  regionala  intressen  framför 

ögonen, av den anledning kan statens preferensordning tyckas märklig och skilja sig från de andra två. 

En investering av Norrbotniabanan är inte enbart positivt för statens del eftersom det betyder mindre 

investeringar någon annanstans där fler väljare finns.

 U näringslivet (inv., inv. inte) = -5; (inv., inv.) = 5; (inv. inte, inv.) = 10; (inv. inte, inv. inte) = 0

där 10 > 5 > 0 > -5

 U staten (inv. inte, inv.) = 10; (inv., inv.) = 0; (inv., inv. inte) = -5; (inv. inte, inv. inte) = 5

där 10 > 5 > 0 > -5

Vid ett beslut där båda aktörerna beslutar sig för att satsa på byggandet av Norrbotniabanan innebär det 

en nytta illustrerad med värdet (5) för Näringslivet medan nyttan för statens del är (0) i Figur 2 nedan. 

Detta eftersom ett byggande för statens del innebär mycket pengar investerade i ett projekt som inte når 

och  gynnar  en  proportionerlig  mängd  väljare.  För  näringslivet  däremot  är  värdet  för  nyttan  vid 

byggandet av banan (5) då de har mycket att tjäna på att banan byggs genom transport och tidsvinster. I  

likhet med föregående spel illustrerar den översta rutan till höger och den undre till vänster ett scenario 

där ena parten är villig att få banan byggs medan den andra inte är det varför den ena erhåller en stor 
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nytta (10) medan den andra upplever en stor förlust  (-5). I den sista rutan illustreras det läge som 

uppstår i det fall där banan inte byggs. För Näringslivet betyder det ett värde av 0 då de har mycket att  

vinna på mer effektiva transporter både vad gäller tid och pengar. För staten däremot betyder en fortsatt 

framskjutning av banans byggande 5 i nytta. Detta eftersom de på så viss undviker den ekonomiska 

investering det skulle krävas.

Figur 2.

Staten
Investera i banan Investera inte

Näringslivet Investera i banan 5 / 0 -5 / 10
Investera inte 10 / -5 0 / 5

Spel 2 mellan Näringslivet och Staten

Spel 3: Kommunerna mot Staten

Spelarna i det tredje och sista spelet vilket spelas mellan Staten och Kommunerna påminner mycket om 

varandra så till vida att de ungefär har samma ansvarsområden om än Statens är betydligt större än 

kommunernas. De har båda en befolkning att ta hänsyn till som i sig har varierande bilder av vad de 

förväntar sig av dessa spelare. 

U staten (inv. inte, inv.) = 10; (inv., inv.) = 0; (inv., inv. inte) = -5; (inv. inte, inv. inte) = 5

där 10 > 5 > 0 > -5

U kommunerna (inv. inte, inv.) = 10; (inv., inv.) = 5; (inv., inv. inte) = -5; (inv. inte, inv. inte) = 0

där 10 > 5 > 0 > -5

Med denna bakgrund tycks det logiskt att ett byggande av Norrbotniabanan för Statens del inte innebär  

en vinst då det samtidigt betyder att de får göra avkall på andra investeringar på andra platser. För 

kommunerna däremot är banan en otrolig vinst för regionen inom vilken de styr och således är nyttan 

värderad  till  5  i  Figur  3  nedan.  Dock har  även  de  förpliktelser  gentemot  andra  områden än  bara  

järnvägen varför det är rimligt att ifrågasätta hur långvarigt detta värde är. Precis som i liknande spel är 

värdena 10 för den part som har tillgång till att nyttja den byggda banan utan att ha behövt investera i 
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den själv medan det åt andra hållet blir ett värde av -5 om du som ensam spelare får betala för hela  

banan.  I  det  fall  att  banan inte  byggs  innebär  det  värde  5  för  staten  medan det  för  kommunerna 

uppskattas till ett värde på 0 bland annat eftersom de inte har möjlighet att få skatt från de medborgare 

som får jobb på andra orter men tack vare banan kan bo kvar i kommunen och betala skatt. 

Figur 3.

Kommunerna
Investera i banan Investera inte

Staten Investera i banan 0 / 5 -5 / 10
Investera inte 10 / -5 5 / 0

Spel 3 mellan Staten och Kommunerna 

4. 1 Resultat av spelen

För  att  tydliggöra  och  förenkla  de  komplexa  processer  som  omgärdas  vid  beslutsfattande  kring 

omfattande strukturella förändringar som exempelvis infrastruktur och byggandet av Norrbotniabanan 

fungerar som exempel på har vi illustrerat fallet med hjälp av spelteori. Detta för att söka lösningen på 

problemet med att stora strukturella investeringar tar tid att genomföra och det är kostsamma processer. 

Spelteorin har gjort det möjligt att få en översiktlig bild över hela processen så att det blir tydligt var 

processen stannat upp vilket möjliggör för att utreda vad som krävs för att den återigen ska ta fart. 

Enligt de nyttokalkyler vi ställde upp för samtliga spelare vägde argumenten mot att investera tyngre än 

de som talade för en investering. Det betyder att vi i samtliga spel befinner oss i rutan där banan inte  

byggs. Hur ska vi göra för att aktörerna ska flytta sig till en annan ruta? Enligt spelteorin kommer 

aktörerna endast byta ruta om deras preferenser förändras. Alltså, om en ny förutsättning appliceras på 

det befintliga fallet kan aktörernas strategier förändras och vi får ett annat utfall. Genom att testa detta 

ska  ytterligare  ett  spel  genomföras  där  andra  värden i  form av miljön kommer  att  tillkomma.  Ett  

oändligt värde skulle kunna tillskrivas miljön men för att i likhet med andra argument för och emot en 

investering har även miljöns nytta uttryckts i siffror för spelarna. Ett värde om 20 har tillskrivits det val 

som betyder ett  bevarande av en god miljö genom att investera i  Norrbotniabanan medan spelaren 

erhåller ett värde av -20 om denne inte investerar och transporter fortsätter att ske med flyg och bil. 
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Spel 4: kommunerna mot staten

För att undersöka om vi kan förändra utfallet och få aktörerna att hamna i en annan ruta än ”investera 

inte” i spelet om Norrbotniabanan gör vi ytterligare ett spel där vi söker förändra nyttokalkylen hos  

spelarna genom att förändra förutsättningarna. För att ändra aktörernas nyttokalkyler lyfter vi in andra 

värden  i  form av  miljövärden  för  att  se  på  vilket  sätt  det  värdet  förändrar  nyttokalkylen  hos  de 

involverade aktörerna och därmed även spelets utfall. De argument som respektive aktör har för att 

antingen investera i banan eller att inte göra det beskrivs nedan. För aktören staten är argumenten helt 

baserade på röstmaximering. Det som talar för en investering för dem är de potentiella väljare som 

finns inom regionen och stödjer banan. Dock består deras argument mot en investering av alla de andra 

potentiella väljare som finns utanför regionen för Norrbotniabanan. För kommunerna är kommunal 

utveckling ett starkt skäl till att investera eftersom det skulle göra den egna kommunen till  en mer  

attraktiva kommun att bo i. Även för kommunen spelar röstmaximerande argument in och de väljare 

som stödjer Norrbotniabanan är en annan anledning för kommunerna att investera. Det som däremot 

talar emot en investering är att det precis som för staten finns andra områden inom kommunen som 

många medborgare prioriterar över en investering i Norrbotniabanan. Förutom dessa preferenser ska vi 

alltså lägga till  ännu ett miljövärde i form av naturen som ett egenvärde för att söka utreda vilken 

skillnad det får för utfallet. 

Norrbotniabanan skulle ha flera positiva effekter på miljön bland annat genom sänkta koldioxidutsläpp 

till följd av minskad väg- och flygtrafik. Miljön som ett egenvärde innebär stora förändringar för hur 

spelarna resonerar ifråga om att investera i Norrbotniabanan. För att illustrera detta har nyttan med en 

sådan effektiv  miljöåtgärd som Norrbotniabanan värderats  till  20 för  aktörerna.  På samma vis  har 

värden i aktörernas nyttokalkyl förändrats om Norrbotniabanan inte byggs, till ett värde av -20. 

U staten (inv. inte, inv.) = 30; (inv., inv.) = 20; (inv., inv. inte) = -25; (inv. inte, inv. inte) = -25

där 30 > 20 > -25

U kommunerna (inv. inte, inv.) = 30; (inv., inv.) = 25; (inv., inv. inte) = -25; (inv. inte, inv. inte) = -20

där 30 > 25 > -20 > -25
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Figur 4.

Kommunerna
Investera i banan Investera inte

Staten Investera i banan 20 / 25 -25 / 30
Investera inte 30 / -25 -25 / -20

Spel 4 mellan staten och kommunerna 

I spel fyra med förändrade förutsättningar ser vi att aktörerna hamnar i rutan att bygga banan. Notera 

dock att värdet för att inte bygga banan och låta den andra betala hela fortfarande är högst, däremot 

innebär detta alternativ en risk att få ett högt negativt värde om den andra spelaren resonerar på samma 

vis. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Det konstaterades inledningsvis att det problem som uppsatsen avser att söka hitta en lösning på består 

av de tidskrävande och dyra beslutsprocesser bakom stora strukturella förändringar i samhället. Fallet 

med Norrbotniabanan fungerar  som ett  exempel  på  en sådan förändring där  vi  tittar  på fallet  och 

identifierar de involverade aktörerna. Uppsatsens syfte formulerades enligt följande: att med hjälp av 

spelteori  analysera beslutsprocesserna som omger Norrbotniabanans planläggning; att  med hjälp av 

spelteori förklara utfallet av dessa processer; samt att, baserat på den spelteoretiska logiken, peka på de 

mekanismer som gjort att processen hittills har stannat av och vad som krävs för att den återigen ska ta 

fart. För att sedan få reda på hur vi ska göra för att konstruera ett spel om Norrbotniabanan gick vi  

igenom spelteori som är det valda analysverktyget. Därefter ställde vi de frågor till empirin om det vi 

behövde veta för att kunna ställa upp processen bakom byggandet av Norrbotniabanan i form av ett 

spel. Följande frågor ställdes till empirin:

− Vilka är nyckelaktörerna i fallet med Norrbotniabanan?

− Vilka är nyckelaktörernas preferenser?

− Hur ser interaktionen mellan de olika aktörerna ut?

För att avgöra vilka nyckelaktörerna är fastställdes att de deltagande aktörerna, spelarna, måste kunna 

påverka utgången av spelen genom sitt deltagande. Därmed krävs det att samtliga aktörer besitter den 

typen av ekonomiska resurser som krävs för att kunna betala hela banan. Alternativt att aktören har 

möjlighet  att  skapa  opinion  eller  kan  fatta  beslut  om att  bygga  banan.  Tre  stycken  nyckelaktörer  

identifierades i fallet med Norrbotniabanan; Näringslivet, staten och kommunerna. Genom att studera 

befintligt material på hur aktörerna resonerar i olika frågor, tidigare liknande fall och Norrbotniabanan i 

synnerhet har preferenser för var och en av aktörerna kunnat formuleras. Dessa preferenser styr sedan 

hur aktören kommer att agera i  ett spel om Norrbotniabanan. Genom att göra dessa spel ser vi att 

aktörerna  ständigt  hamnar  i  rutan  att  inte  bygga banan.  Enligt  spelteorin  där  aktörerna  anses  vara 

rationella behöver vi ändra värdena i aktörernas nyttokalkyler om vi ska få dem att hamna i en annan 
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ruta. Det måste helt enkelt tillkomma ytterligare ett viktigt värde som talar för en investering. För att 

illustrera  detta  förfarande  gjordes  ett  hypotetiskt  spel  där  miljövärden  i  form av  naturen  som ett 

egenvärde applicerades på det tidigare spelet för att se hur utfallet förändrades. Det största värdet är  

fortfarande att välja att inte investera i banan, medan motspelaren väljer att investera, och således få 

tillgång till banan utan att ha betalat för den. Däremot förändrades värdena i rutorna för att inte bygga 

banan kraftigt negativt vilket betyder att aktörerna riskerar mycket genom att välja att inte bygga banan 

som strategi. Enligt spelteorin kommer därför samtliga aktörer välja att investera i Norrbotniabanan då 

det utan risk garanterar en större nytta än samtliga andra alternativ. Som det har konstaterats i spelen 

har aktörerna hamnat i ett jämviktsläge genom att de väljer att inte bygga banan. Genom att applicera 

miljövärden till spelet har uppsatsen även visat ett exempel på vad som krävs för att någon av aktörerna 

ska röra sig därifrån och hamna i ett annat jämviktsläge, att samtliga aktörer delar på kostnaderna och 

bygger banan. 

Fallet  med  Norrbotniabanan  präglas  av  den  problematik  som  uppstår  i  samband  med  kollektivt 

handlande. Norrbotniabanan är en så pass stor investering och sträcker sig över många ansvarsområden 

att ingen av de aktörer i form av kommuner eller enskilda företag som banan passerar är stora nog för  

att stå för hela investeringen som krävs själva. Det betyder i sin tur att ingen egentligen har ett ansvar  

men banans existens är beroende av att några aktörer ändå väljer att samarbeta. Även om staten är dne 

aktör som är ansvarig för att distribuera infrastruktur betyder det inte nödvändigtvis sådan i form av 

järnväg som är fallet här. Järnväg är en typ av investering som kräver långsiktighet för att lyckas bli  

lönsam, vilket kräver aktörer som är beredda att satsa stort och långsiktigt. I och med att banan ligger i  

en lågprioriterad region när det kommer till infrastruktur uppstår problem i form av representativitet 

hos de som fattar beslut, dvs. politikerna. Att som politiker fatta beslut om att investera i en sådan stor 

och  långsiktig  investering  som  Norrbotniabanan  utgör  en  stor  risk  för  att  tappa  makten  när 

mandatperioden är över. Även om vi genom att applicera miljövärden kunde förändra spelets utfall är 

miljö och resursfrågor abstrakta och vilken nytta exempelvis Norrbotniabanan skulle få för miljön är 

svår att mäta. När det gäller miljön krävs det generellt investeringar nu som lönar sig sedan. 

Eftersom staten är en så pass stor och inflytelserik aktör med det ansvar de har i att distribuera service 

till medborgarna tycks Norrbotniabanan aldrig kunna byggas om inte staten som aktör engagerar sig 

och är  villig  att  finansiera  en del  av banan.  Efter  en genomgång av materialet  blir  det  tydligt  att 
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Norrbotniabanan i stor utsträckning i dagsläget tycks vara en regional fråga med litet nationellt intresse. 

För att aktörerna ska kunna röra sig inom matrisen och preferenserna för att bygga banan ska väga över  

de mot att inte bygga krävs en stor förändring för minst en utav aktörerna. En tänkbar sådan förändring  

kan höstens riksdagsval medföra om det blir nya personer i ledning. Redan nu har oppositionen gått ut 

och lovat en byggnadsstart för banan om de vinner valet. Däremot är det troligen lite som förändras 

bara genom att andra personer har regeringsmakten. Detta eftersom förutsättningarna består så till vida 

att personerna som stödjer Norrbotniabanan troligen även i framtiden kommer att vara färre än de som 

inte stödjer Norrbotniabanan.  

En utmaning för undersökningen är att grupperna är otroligt stora och generella till sin karaktär, liten 

hänsyn tas till huruvida de är mångfacetterade eller inte. Å andra sidan är det troligen en relativt rättvis 

bild av verkligheten då det troligtvis sällan förekommer en fullständigt homogen grupp. En skillnad 

mellan de olika aktörerna är att näringslivet, till skillnad från de andra två inte har ett demokratiskt valt  

beslutsfattande organ.  Detta  innebär  en skillnad  när  dessa aktörer  studeras,  det  blir  en annorlunda 

process att avgöra vad den aktören styrs av för motiv. Näringslivet som aktörsgrupp har inget ansvar 

inför någon annan än dem själva och inte heller något organ som företräder samtliga företag på det sätt 

som exempelvis kommunfullmäktige representerar kommunens invånare. Här har jag utgått ifrån de 

grundläggande mål som alla företag bygger på, nämligen ekonomisk vinst och tillväxt för det egna 

företaget. Denna skillnaden tar sig i uttryck även på andra sätt. Näringslivet kan gå ut öppet med sitt  

ekonomiska motiv medan kommunerna och staten har ett ansvar som sträcker sig längre än så. De har 

ett visst ansvar gentemot medborgarna som gör att de styrs av kluvna motiv. Å ena sidan har de ett 

ansvar för landet eller kommunens ekonomi och samtidigt har de ansvar för medborgarna, ett uppdrag 

som inte kan mätas i pengar. 

En viktig  aspekt  att  vara  medveten  om är  att  jag  genom att  studera  denna process  med spelteori  

förutsätter  att  det  förekommer  en  viss  interaktion  mellan  de  aktörer  jag  har  identifierat  som 

nyckelaktörer. Det kan tyckas självklart att det förekommer men uppsatsen visar att det vid finansiering 

av  infrastruktur  är  högst  ovanligt  att  en  aktör  som näringslivet  finansierar  med  rena  pengar.  När 

medfinansiering  från  Näringslivet  har  förekommit  tidigare  har  denna  bestått  av  vägtullar, 

trängselskatter, EU-stöd och kommunala bidrag. Praxis när det kommer till finansiering av infrastruktur 

tycks alltså vara att staten betalar. I fallet med Norrbotniabanan är de dock i dagsläget ovilliga att betala 

32



och ger istället förslag på en samfinansiering tillsammans med Näringslivet. På det sätt som fallet med 

Norrbotniabanan  har  studerats  i  uppsatsen  har  tyngdpunkten  legat  på  ekonomiska  värden.  Detta 

eftersom det krävs mätbara värden när man använder sig av spelteori.  Andra värden som inte kan 

översättas i siffror hamnar därför utanför en spelteoretisk analys. Genom det fjärde spelet gjordes ett  

försök att illustrera hur ett fall som Norrbotniabanan påverkas av att sådana värden appliceras. Genom 

att applicera det värdet kan spelens utfall förändras. Det är också rimligt att ta ställning till det faktum 

att spelet om Norrbotniabanan spelades som ett där dragen skedde simultant. Om spelen istället skulle 

formuleras på ett sätt så att spelarnas drag kunde ske sekventiellt blir det också en aspekt vilken utav 

spelarna som får börja agera och vilka eventuella fördelar den rollen innebär för spelaren. 

Spelteori som verktyg har i fallet  med att studera processen bakom byggandet av Norrbotniabanan 

bidragit till att förenkla och göra processen överskådlig. Spelteori blir en hjälp, ett verktyg, till att se på 

den brokiga processen, det gör det enklare och mer hanterligt att studera genom att dels strukturera upp 

i mindre komponenter men också sätta ord på aktörernas handling genom att formulera vilka motiv de 

drivs av och således vilka deras strategier till  ett visst handlande är. Genom att vi kan få en tydlig 

överblick av situationen blir det också lättare att se var i processen som stannat av och vad som krävs 

för att den återigen ska ta fart. Det finns både för- och nackdelar med att studera processen genom 

siffror istället för med beskrivande ord som är brukligt vid kvalitativa studier. Genom spelteorin har vi 

lyckats komma fram till mycket men samtidigt krävs det att vara aktsam med vilken exakthet våra 

resultat har. Tack vare de antaganden vi gör får vi ett resultat att diskutera. Hur exakt detta resultatet är 

beror på vilka antaganden som gjorts men det kan ändock erbjuda en fingervisning om vad som krävs 

för att processen med byggandet av Norrbotniabanan återigen ska ta fart. Vilket i förlängningen betyder 

att spelteorin kan erbjuda oss något vid studiet av andra stora samhällsinvesteringar vars byggande 

lagts på is på obestämd tid. 
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