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Sammanfattning
Denna uppsats belyser förutsättningar för samarbete om en gemensamt ägd resurs 
mellan traditionellt sett egoistiska vinstmaximerande aktörer. Handlingar som 
motiveras utifrån egoistisk vinstmaximerande rationalitet vid utnyttjandet av en 
gemensamt ägd resurs är kontraproduktivt och ohållbart för resursens bevarande på 
lång sikt. Därför måste aktörerna ändra sitt beteende kring utnyttjandet av resursen.

Här belyses de förutsättningar, processer, handlingsmotiv och verktyg som krävs för 
att gemensam handling mellan egoister kan ingås, etableras och bevaras. Samarbete 
som utformas enligt modellen som beskrivs i denna uppsats ger individerna högre 
nyttoavkastning samtidigt som resursen kan bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt. 
Egoistiska, eller självintresserade, konkurrerande aktörer gör långsiktiga nyttovinster 
på att samarbeta. 

Som exempel används två imaginära vinstdrivande företag på en konkurrensutsatt 
marknad. Företagen får nyttovinster i form av ökad produktivitet och 
kostnadsminskningar genom att samarbeta om en gemensamt ägd inköpsavdelning, 
jämfört med individuellt agerande. Ett företag fungerar i denna uppsats som 
representant för urtypen av en vinstmaximerande självdriven egoist. 
Inköpsavdelningar har traditionellt sett varit drivna som en privat ägd resurs. Här 
belyses att nyttovinster kan göras genom att ombilda flera privat ägda 
inköpsavdelningar till en gemensamt ägd resurs. Men detta kräver att aktörerna 
omformulerar sina nyttofunktionella motiv till handling. Uppsatsen beskriver hur 
detta kan gå till, vilka svårigheter samarbete kan innebära och hur aktörerna kan 
överkomma svårigheterna. 

”Mind-Map” modellerna i avsnitten 5.2 och 5.3 har visst sammanfattande värde. De 
visar hur uppsatsens teorier bygger på varandra. ”Mind-Map” modellerna visar 
följderna från egoistisk och liberal-utilitaristisk rationalitet som motiv till handling vid 
utnyttjandet av en gemensamt ägd resurs. För att en gemensam handling ska komma 
till stånd kan aktörerna inte motivera sina handlingar från egoistisk vinstmaximering, 
utan snarare liberal-utilitaristisk ”satisficing”.

Uppsatsens antaganden är uppbyggda som så att avsnitten 2, 3 och 4 utgör 
grundantagandena. Hur de antagandena appliceras introduceras i avsnitt 5. I avsnitt 6 
kommer ytterligare antaganden allt eftersom modellen anpassar sig efter en 
inköpssituation.
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Abstract
This thesis illustrates the preconditions that are required for profit maximising 
individuals to successfully be able to collectively own a common resource. 
Individual actions which are motivated from self-profit maximizing rationality, 
when utilizing a commonly owned resource, are contra-productive and 
unsustainable in the long run. 

The thesis illustrates the preconditions, processes, action motives and 
organization tools that allow a collective action between self-interested 
individuals to be established and sustained. Collective action gives the
individuals higher benefit at the same time as the resource can be sustained in 
the long run. Self-interested competing actors make long-term profit on 
collective action. 

Two imaginary corporations on a competitive market are used to illustrate a 
model for collective action. The corporations get higher benefit and lower 
costs by cooperating on a commonly owned purchasing department. A 
corporation represents the archetype of a self-interested profit-maximizing 
actor. Purchasing departments are traditionally privately owned, but there are 
gains in reorganizing several privately owned purchasing functions into one 
commonly owned resource. But this requires that the actors reformulate their 
motives for action. The thesis describes how this is possible, what potential 
difficulties collective action brings and how to overcome these difficulties. 

The mind-map models in sections 5.2 and 5.3 show how the different theories 
in this thesis are built on each other. The mind-map models illustrate the 
consequences from selfish utilitarian rationality on the one hand and liberal 
utilitarian rationality on the other, as motives for action when utilizing a 
commonly owned resource. Collective action requires that the actors motivate 
their actions from a self-interested satisficing perspective – not as selfish 
profit-maximizers. 
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1 Egoism som Samarbetsgrund

1.1 Bakgrund
Globaliseringen innebär ökade möjligheter för företag att nå nya marknader. Men samtidigt 
som nya möjligheter öppnar sig ökar konkurrensen. Enligt traditionellt kontraktsteoretiska 
argument kan samarbete ge fördelar, som ökad trygghet och kostnadsbesparingar, jämfört 
med att befinna sig ensam i en konkurrensutsatt miljö. Jag avser att belysa sammanhang där
egoistiska aktörer kan finna synergier på att genomföra en gemensam handling baserat på 
en utökad medvetenhet om utilitaristisk vinstmaximering. Vilka förutsättningar skulle detta 
kräva för att vara långsiktigt hållbart och ge positiva synergier till deltagarna?

Jag avser att, utifrån resonemangen i avsnitt 2, 3, 4 och 5 , beskriva skeenden som kan få en 
grupp företag att bemöta ökad global konkurrens och samtidigt ta tillvara dess möjligheter. 
Detta görs genom att dela en gemensamt ägd inköpsavdelning. Därmed delas de kostnader 
och risker det medför att upprätthålla kunskap och kontaktnät för att handla på avlägset 
belägna marknader. Uppsatsen berör de rationalitetsantaganden och förutsättningar som 
krävs för att motivera och bevara en gemensam handling bland egoistiska aktörer. 

Kort sagt, är det lönsamt för egoister att samarbeta och hur kan samarbete mellan egoister i 
så fall gå till?

1.1.1 Modellens generella användningsområde

(Detta är en teoretisk uppsats och bygger mycket på subjektiva antaganden. För att förstå 
antagandena är det nödvändigt att läsa hela uppsatsen. Antagandena förklaras var för sig 
och sammanfattas delvis i avsnitt 5.)

Uppsatsen använder sig av kommersiella företag som aktörer. Men resonemangen är 
generella och kan appliceras på andra – inte endast företag. Resonemangen är byggda på 
den statsvetenskapliga traditionen förd av bland andra Elinor Ostrom och Carl Rova.
Egoistiska individer kan genom självorganisation långsiktigt utnyttja en gemensam resurs 
på ett effektivare sätt än både individuellt agerande eller än reglering av en yttre ”regering”. 
Uppsatsen belyser att ”governance” (självorganisation) är ett effektivare organisations-
sytsem än ”government” (organisation ovanifrån) när vinstmaximerande egoistiska aktörer
delar på en gemensamt ägd resurs. 

Gemensamt ägda eller offentligt tillgängliga resurser existerar överallt, som exempelvis 
fiskevatten, atmosfären, oljefält, betesmarker, vattentäkter, med mera. Ofta karakteriseras 
dessa resurser av överutnyttjande, med följden att resursen tar slut i förtid. 
Överutnyttjandet sker till följd av att resursen är oreglerad eller att regleringen sker 
felaktigt. Därmed maximerar individerna utnyttjandet utöver resursens tillgångar.

Uppsatsen pekar på hur flera individer samtidigt kan utnyttja en ändlig resurs på ett 
långsiktigt hållbart sätt, genom att de blir medvetna om deras handlingars konsekvenser på 
deras framtida möjligheter att nyttomaximera. Om en sådan ”medvetenhet” uppnås kan 
regleringen av resursens utnyttjande organiseras av individerna själva. Carl Rova (2004) har 
använt liknande resonemang som i denna uppsats för att få fiskare i Bottenhavet att själva 
organisera och begränsa det långsiktiga utnyttjandet av siklöja. 

Det ”nya” i denna uppsats är att den gemensamma resursen existerar inte naturligt, utan är organiskt 
skapad av deltagarna själva. Detta motiveras och organiseras på samma sätt som vid
utnyttjandet av en offentligt tillgänglig naturresurs. Resonemangen appliceras på hur 
vinstdrivande företag kan ingå en gemensam handling om en gemensamt ägd 
inköpsfunktion. De deltagande individerna skapar inte enbart resursen, utan också den gemensamma 
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handlingen. Gemensam handling byggd på socialt kapital (tillit) föregår skapandet av resursen 
och dess reglering. Uppsatsen illustrerar hela processen kring gemensam handling; hur en 
gemensam resurs skapas, organiseras, regleras och utnyttjas. 

Sheldon Wolin (1960) menade att det politiska principiellt sett består i relationen mellan de 
styrande och de styrda. Vid utnyttjandet av en resurs har ägare och användare en politisk 
relation. En gemensam resurs saknar ofta ägare eller också är ägare och användare samma 
individer. Deras inbördes förhållande är i högsta grad politiskt, vare sig aktörerna är 
företag, individer, politiska partier, nationer eller vilka som helst. Bland annat därför är 
ämnet statsvetenskapligt. 

Jag vill med denna uppsats fortsätta traditionen där ämnena ekonomi och statsvetenskap 
blandas och kompletterar varandra. Politiska teorier om självorganisation möjliggör för en 
grupp lokala vinstmaximerande företag, verksamma på den globala marknaden, att 
samverka, stärka konkurrenskraften, kostnadsbespara och effektivisera sina verksamheter i 
form av gemensam handling kring en gemensamt ägd inköpsavdelning. Men samma sak 
gäller även andra aktörer. Modellen är generell och kan appliceras på andra aktörer och 
individer än företag. 

1.2 Huvudfrågor
1. Varför samarbeta? Kan en större nytta erhållas genom samarbete än konkurrens? 

Vilka incitament kan användas för att motivera samarbete? 

2. Vilka aspekter talar emot eller begränsar möjligheterna för samarbete? Vilka 
svårigheter föreligger då en gemensam resurs delas?

3. Under vilka förhållanden kan samarbete uppstå och upprätthållas bland aktörer 
som är i huvudsak egoister? 

4. Kan jag, baserad på ett teoretiskt resonemang, konstruera en modell som påvisar att 
gemensam handling förbättrar förutsättningarna hos en grupp egenintresserade 
aktörer?

5. Kan modellen besvara frågan varför utnyttjandet kring en gemensamt ägd resurs 
inte fungerar optimalt?

1.3 Metod & Syfte
Uppsatsens syfte är att visa hur egoister kan organisera sig i ett samarbete genom 
gemensam handling. För att besvara frågorna ett till tre kommer jag bygga mitt resonemang 
utifrån Jeremy Benthams och John Stuart Mills klassiska teori om utilitarism samt senare 
författares utveckling av konceptet. Jag kommer att försöka applicera utilitarismen på de 
principer jag använder som bas för rationella beslut, bland annat i spelteori. Resonemanget 
kommer att behandla vilka förutsättningar, motiv, processer, institutioner och system som 
krävs för att ett samarbete kan komma till stånd och leva vidare. 

Utifrån mina teoretiska grunder hoppas jag kunna skapa en modell för samarbete enligt de 
grundläggande standarder som författaren Andrew P. Dunne (1996) ställer på en teoretisk 
modell.1

I mitt försök att skapa en samarbetsmodell för egoistiska aktörer (vilket görs i avsnitt 6) har 
jag försökt att välja och använda litteratur för att tillgodose Dunnes teoretiska 
standardkrav. Standardkraven står angivna här i sju punkter. De författare som till störst del 
använts för att definiera och tillhandahålla kraven anges inom parentes och återfinns i 
litteratur-förteckningen längst bak.
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Krav på vad en teoretisk modell som behandlar relationer mellan aktörer ska innehålla:

1. Specificerat ämne: definiera modellens begränsningar, vad den beskriver (Samtliga)
2. Förklara ett fenomen: definiera vad modellen förklarar (Samtliga)
3. Utgångsläge: definiera teorins strukturer, system samt aktörers roll (Ostrom, Simon,

Cornes & Sandler)
4. Kodning: förklara hur terminologin tolkas (Samtliga)
5. Motiv: definiera aktörernas anledning för en specifik handling (Mill, Simon, Young, 

Olson, Hardin)
6. Värden: definiera handlingsmotivet, vad som driver aktörerna (Mill, Simon, 

Bentham, Ostrom, Olson)
7. Tidsbegränsning: definiera systemets varaktighet (Olson, Ostrom, Cornes & 

Sandler)

Uppsatsen belyser hur liberal-utilitaristisk rationalitet kan ge fördelar gentemot att agera 
utifrån den traditionella affärsprincipen om individuell vinstmaximering. 2 En grupp 
individer som delar ett behov i form av att utnyttja en och samma resurs tar självinitiativ till 
en gemensam handling. Utifrån bland andra Elinor Ostroms (1990, 1995) modeller har jag 
beskrivit de förutsättningar som krävs för att gemensam handling ska kunna skapas, 
organiseras och bevaras. 3  Institutionerna upprätthålls dels genom socialt kapital, dels 
genom att fastställa graden av individernas inbördes inverkan med hjälp av klubbteori.4

Systemet förutsätts inte vara statiskt, utan kan ändras över tiden genom de spelteoretiska 
regelförhandlingar som behandlas. Dess varaktighet beror på huruvida nyttan från den 
gemensamma handlingen överstiger nyttan från individuell handling. 5 Applicerad 
klubbteori och självorganisation motverkar ett återgående till individuell kortsiktighet.

Avsnitt 6 beskriver en samarbetsmodell kring en gemensamt ägd inköpsavdelning. Jag 
försöker konstruera en modell för gemensam handling i form av ett inköpssamarbete 
eftersom jag har en misstanke om att det finns utrymme för en grupp företag, som delar 
behovet av goda inköpsavtal, att bruka en och samma egenfinansierade inköpsavdelning. 

Jag vill belysa att även traditionellt egoistiska individer kan göra vinster med att organisera 
en gemensam handling. Här vill jag utreda de teoretiska argumenten för och emot 
gemensam handling och försöka applicera det på min idé om inköpssamarbete. Genom 
mitt teoretiska resonemang hoppas jag kunna ge en rimlig motivering till gemensam 
handling och därmed även undersöka huruvida statsvetenskaplig teori kan fungera som 
grund för ett kommersiellt samarbete. 
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2 Varför samarbeta?
Här anges grundantagandena till motiven bakom ekonomiska och politiska aktörers beteende och
handlingar. Här förklaras etiken som ligger till grund för liberal-utilitarismen. Liberal-
utilitarismen ställs emot principen om vinstmaximering och används som argument för hur 
samarbete kan ge högre nytta än individuellt konsumtionsbeteende i en konkurrensutsatt miljö.

Individuell frihet till att förverkliga egna strävanden är i grunden utilitaristiskt. Jeremy 
Bentham (1748-1832) var bland de första att argumentera för utilitarismen. Benthams 
ursprungliga princip innebar att handlingar bör leda till största möjliga lycka till största 
möjliga antal. Klassisk utilitarism innebär motsatsen till egoism då handlingarna har som 
mål att vara till majoritetens nytta.6

John Stuart Mill (1806-1873) utvecklade konceptet och lade till ett undantag i strävan för 
nyttomaximering; ”The liberty of the individual must be thus far limited; he must not make himself a 
nuisance to other people.” 7 För John Stuart Mill var individualismen ett uttryck för människans 
grundläggande värden och kreativitet. Mill menade att ett samhälle eller en social norm inte 
får kuva individernas kreativa förmåga och uppfinningsrikedom. Varje människa är unik 
och bör ha frihet att sträva efter vad man själv vill så länge ingen annan kommer till skada.8

Enligt Mill bestod det moraliska värdet i en handling i vilken grad den bidrar till aggregerad 
samhällsnytta; en individs handlande får inte ske på bekostnad av samhällets 
välbefinnande.9 Den liberala utilitarismen innebär att individen maximerar sin egen nytta 
med ansvar för konsekvenserna av egna handlingar. Häri ligger skiljelinjen mellan 
individuellt vinstmaximerande beteende – klassisk utilitarism – och liberal-utilitarismen.
Liberal-utilitarismen är egoistisk i den mån att handlingar utifrån individens unika 
nyttofunktion tillåts, men med ett förbehåll om ansvarstagande för handlingens 
konsekvenser för omvärlden som traditionell vinstmaximering saknar.

Vinstmaximerande beteende kräver liberal-utilitaristiskt hänsyns- och ansvarstagande för att 
vara långsiktigt hållbart. Därmed är det även nödvändigt med ett visst mått av reglering för 
att organisera unika individers relationer och behov. Vinstmaximerande beteende och 
individuell frihet ges därför restriktioner inom ramen för liberal-utilitarism. Utilitarismen 
ger individen frihet till handling utifrån sin egen nyttoprincip, med Mills liberala förbehåll
om ansvars- och hänsynstagande. 

Individer med detta förhållande till etik har möjlighet att formulera och motivera sina 
handlingar utifrån egna unika nyttofunktionella värderingar endast om de tar hänsyn och 
ansvar för handlingens konsekvenser hos andra närliggande individers möjligheter att 
nyttomaximera.10 (Detta är även känt som pareto-optimalitet inom ekonomisk teori, som 
förklaras i 2.1.2.)

2.1 Spelteori & Rationalitet

Här visas hur liberal-utilitarism fungerar som rationell princip för att motivera aktörers 
handlingar. Aktörer tillåts formulera unika nyttofunktionella motiv till handling. Här görs även 
en jämförelse mellan vinstmaximerande rationalitet som motiv för handling och den liberal-
utilitaristiska ”satisficing”-principen i ett förhandlingsspel mellan två aktörer.

Spelteori utgår ifrån antagandet att en aktör kan välja att genomföra den handling som bäst 
motsvarar vad han eller hon föredrar. 11 Spelteori är delvis grundat på ”egoistisk” 
nyttomaximering som rationell strategi och har ofta visat sig ge deterministiska resultat.12

Detta på grund av att vinstmaximerande aktörer konsekvent väljer vad som anses bäst för 
dem själva. Konkurrensen tvingar dem in i ett kortsiktigt maximeringsbeteende. Om alla 
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individer endast tänker på sitt eget bästa förvandlas handlingarna till en destruktiv form av 
individualism. 13

Spelteori förutsätter att en individ använder subjektiva nyttofunktioner för att beräkna 
konsekvenserna av sitt handlande. Vinstmaximerande aktörers rationalitet ligger i att man i 
valet mellan olika handlingar konsekvent väljer det man anser ger störst nytta. 
Rationaliteten är beroende av att aktören känner till syftet med handlingen. En mänsklig 
individ kan sällan påstå att hans eller hennes handlingar motiveras av ett definierat 
existentiellt syfte. Däremot har företag i en konkurrensutsatt marknadsekonomi ett 
definierat existentiellt syfte; att maximera sin vinst. Man kan därmed anta att företag som 
aktörer följer en mer konsekvent form av rationalitet som motiv till handling utifrån en 
unik egendefinierad nyttomaximeringsfunktion. 

Vinstmaximering, självbevarelsedrift eller egoism som utgångsläge för att formulera 
motiven bakom en handling applicerar på både politiska och ekonomiska aktörer. 
Rationaliteten består i att aktören följer sin egen nyttoformulering i sitt vinstmaximerande 
beteende och är medveten om målet med handlingen. Egoistisk rationalitet är beroende av 
nyttoprincipens formulering, men oberoende av moralitet. Aktören är fri att formulera sin 
nyttofunktion oberoende av andra aktörer. Aktörernas värderingar är lika rationella oavsett 
vad de förespråkar, eftersom rationaliteten består i att man konsekvent gör val som bäst 
motsvarar en egendefinierad nyttomaximeringsprincip. Detta medför att beteendet blir 
delvis förutsägbart, men inte att handlingarna blir deterministiska. Världen är kaotisk och 
med det tillåts aktörerna formulera nyttomaximerande motiv efter tillfälle. Samtidigt följs 
målet att vinstmaximera. Målet och rationaliteten är konstant, men eftersom omvärlden är 
kaotisk kan nyttoformuleringarna och handlingsmönstren inte förutses. 

Mills liberala förbehåll om hänsynstagande i aktörernas nyttofunktionella formuleringar 
uppfylls inte genom egoistiska handlingar. Egoistisk vinstmaximering som motiv till 
rationell handling är icke-utilitaristisk i dess liberala mening. Vinstmaximerande beteende 
blir istället en form av destruktiv individualism. 

2.1.1 Vinstmaximeraren i ett Fångarnas Dilemma

Mark Young (2001) menar att rationaliteten bakom principen vinstmaximering är en 
egoistisk strategi som medför att två lika rationella aktörer i en förhandling statistiskt sett 
sällan får igenom sina krav på vinstmaximering.14 Detta visas enklast genom illustreringen 
av Fångarnas Dilemma.15

Kort sagt innebär dilemmat följande: kommer två inspärrade brottslingar att förråda 
varandra eller inte för att köpa sig själva fria? Om de inte förråder varandra får de lägre 
straffsats, men om den ena skyller på den andra kan han själv gå fri. Principen bakom 
fångarnas dilemma har applicerats på hundratals olika förhandlingsspel mellan 
vinstmaximerande aktörer.

Rationaliteten enligt den kortsiktige vinstmaximeraren, samt förutsatt att de båda är 
riskneutrala, medför att fångarna båda väljer att förråda sin kumpan, eftersom de ser störst 
egennytta i att förråda. För de båda vinstmaximerarna ger frihet maximal nytta enligt 
definitionen:

ƒ(nytta): Frihet > 1 år > 2 år > 5 år (Formel 1)

Utifrån formel 1 ser belöningarna i fångarnas dilemma ut som spelet nedan: 
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(Matris 1)

Vinstmaximering som individuell rationell strategi i strävan efter frihet leder här till det 
tredje bästa alternativet; båda förråder varandra och får skaka galler längre än om de litat på 
att den andra inte sagt något alls. Detta är ett exempel på hur individuell rationalitet medför 
kollektiv irrationalitet.16

Inom makroekonomisk teori benämns hur en individ med sitt handlande direkt eller 
indirekt påverkar andra som ”externa kostnader”. Genom exemplet med fångarnas 
dilemma belyses att externa kostnader – ekonomiska aktörers potentiellt negativa inverkan 
på andra – är en följd av egoistiskt vinstmaximerande beteende.17

2.1.2 Liberal-Utilitaristen i ett Fångarnas Dilemma

Jämviktsförhållandet i matris 1 där båda aktörerna förråder varandra är inte Pareto-
optimalt.i Det finns andra alternativ som ger större nyttovärde. Pareto-optimalitet är starkt 
sammankopplad med liberal-utilitarismen Hänsyn till den totala nyttan samt andras 
agerande vägs in i nyttokalkylen.18

Principen bakom fångarnas dilemma kan ses som hur strategier ger olika utfall mellan allt 
eller inget; ”win-lose”. Den vinstmaximerande nyttofunktionen från formel 1 kan skrivas 
om till ett förhandlingsspel: 

ƒ(nytta): win; lose = lose; win > win; win > lose; lose (Formel 2)

Huruvida aktörerna föredrar ”win-lose” eller ”lose-win” beror på vem som får vilken del. 
Båda vill ha "win"-delen medan ingen vill ha "lose"-delen. Men om man här istället antar 
att aktörerna har möjlighet att kommunicera med varandra ökar sannolikheten för att en 
kompromiss enligt liberal-utilitaristisk rationalitet kan äga rum för att nå ett pareto-optimalt 
samarbetsekvilibrium: 

ƒ(nytta): win; win > win; lose = lose; win > lose; lose (Formel 3)

I formel 3 har båda individer nått ett pareto-optimalt jämviktsförhållande i ett ”win-win”. 
Inget annat utfall än detta ger högre nytta utan att det medför externa kostnader för en 
annan individ. Detta beskrivs i matris 2. Nyttan av utfall A är större än för utfall B. 
Nyttovärdet av ”win” i antingen ”win-lose” eller ”lose-win” är, snarlikt fångarnas dilemma, 
större eller lika med då man delar på nyttan i ett ”win-win”, men samtidigt större än ”lose-
lose”, vilket framgår av formel 3. Aktörerna har enats om att ett ”win-win” förhållande 
väger tyngre än risken att vara den förlorande sidan. 

                                                
i Pareto-optimalitet: Givet ett antal alternativa nyttofördelningar och ett antal individer är en Pareto-
optimering en rörelse mot en fördelning som kan ge åtminstone en individ större nyttoavkastning utan att 
en annan får mindre nytta. Pareto-optimalitet råder om ingen individ kan förbättra sina positioner på 
bekostnad av någon annan. (http://www.gametheory.net/dictionary/ParetoEfficient.html) 

Fånge A/B Förråda Hålla tyst

Förråda 2 år; 2 år Fri; 5 år 

Hålla tyst 5 år; Fri 1 år; 1 år
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(Matris 2)

Mark Young visar på detta sätt att rationalitetsbegreppet i spelteori kan utvidgas till att 
inkludera hänsynstagande till övriga aktörers beteendemönster. Han ger flera exempel på 
när två aktörer med en ”win-lose” strategi hamnar i ett ”lose-lose” ekvilibrium. Young 
stöder sig på bland andra nobelpristagaren Herbert A. Simon som talar om ”satisficing” 
istället för ”maximization”; att ekonomiska aktörer lika väl kan sträva efter ett 
tillfredställande resultat och inte nödvändigtvis vad som ger maximal avkastning. Herbert
Simon påpekar att i ett långtidsperspektiv kan möjligheten till att dynamiskt anpassa 
handlingar likställas med nytto-optimering. Simons koncept om ”satisficing” är en form av 
rationalitet som ligger närmare liberal-utilitarismen än egoistisk nyttomaximering. Aktörer 
som direkt söker efter ett tillfredsställande resultat är medvetna om att andra konkurrerar 
om att uppnå samma mål. Konkurrensen stressar dem till att upphöra med en 
kostnadskrävande aktivitet så snart som ett minimum av vad handlingen syftar till har 
uppnåtts.19

Young visar att en konsekvent rationalitet, där målet är egoistisk nyttomaximering, leder till 
en återvändsgränd i ”lose-lose” förhållandet (som visades i matris 1). Han drar slutsatsen 
att organiserat samarbete under den liberal-utilitaristiska strategin ”satisficing” i regel ger större nytta än 
individuell vinstmaximering. ”Satisficing” som rationell strategi öppnar för samarbete med 
andra aktörer, menar Young. ”Satisficing” innebär här att man innefattar hur andra bedöms 
handla och hur andra påverkar ens egna förutsättningar. Young menar att ”satisficing”-
rationalitet medför att effekter från både aktörernas egna handlingar samt hur andra 
bedöms handla beaktas.20 Konkurrensen driver dem till att sträva efter ett tillfredsställande 
resultat – inte det maximala resultatet. I Youngs spelmatris (matris 2) ges detta genom 
jämviktsförhållandet ”win-win”. Aktörerna resonerar att en mindre del är bättre än en 
större, därför att vid strävan efter det senare ökar risken att man blir den förlorande sidan. 

2.2 Gemensam Handling (Collective Action)

En del av uppsatsens syfte är att visa hur egoister kan organisera sig i ett samarbete genom 
gemensam handling. Här definieras begreppen ”gemensam handling” och därefter ”gemensam 
resurs”.

En gemensam handling är ett samarbete kring en gemensam resurs där flera individer delar 
en strävan att uppnå ett visst mål med hur resursen utnyttjas för att förbättra dess 
avkastning.21 Ostrom visar att en gemensam handling ingås av individer som har förmåga 
att kommunicera med varandra, oftast i ett lokalt samhälle. En gemensam handling 
karakteriseras av att individerna organiserar sig själva i en klubbliknande struktur
(självorganisation), litar på varandra (har socialt kapital) och institutionaliserar relationer 
genom inbördes förhandlingar (har förhandlande förmåga).22

Exempel på vad som kan påkalla gemensam handling hos en grupp individer är: yttre 
påverkan i form av en förändrad omvärld, en gemensam önskan om att förbättra sin 
nuvarande position, att samarbete ger skalekonomi, gemensam säkerhet, etablera regler i
(institutionalisera) samhället, med mera. Gemensam handling har organisk karaktär. 
Gemensam handling har likheter med kontraktsteori i form av att den bygger på socialt 
kapital, egeninititativ och självorganisation. I litteraturen görs ofta hänvisningar till klassiska 

Aktör X/Y Utfall A Utfall B

Utfall A win-win win-lose

Utfall B lose-win lose-lose
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kontraktsteoretiker som Hobbes, Mill och Rousseau.23

2.3 Gemensam Resurs
Gemensam handling kan ingås då vinstmaximerande aktörer anser att ett samarbete kring 
en gemensamt ägd resurs överstiger nyttan av individuellt agerande. Gemensam handling 
innebär gemensamt ägande av en gemensam resurs. 

Gemensamt ägda resurser innefattar flera varor som vi använder oss av i vårt vardagliga liv. 
Bland gemensamt ägda resurser skiljs mellan fullkomligt offentliga varor och delvis 
offentliga varor. Fullkomligt offentliga varor kan konsumeras av flera individer samtidigt 
utan att det påverkar någon annan samt att alla är beroende av varan.24 För fullkomligt 
offentliga varor uppstår inte överutnyttjande då alla har fri tillgång till resursen och kan få 
lika stor nytta utan att någon kan avgränsa användandet. För fullkomligt offentliga varor 
existerar varken överutnyttjande eller avgränsning. En fullkomligt offentlig vara påverkas 
inte av externa kostnader. 25

Gemensam handling sker då flera individer organiserar utnyttjandet av en delvis offentlig
vara (”impure public good”). En delvis offentlig vara har karaktärsdrag som gör att den är 
exklusiv; inte alla är beroende av den och kan inte regleras på samma sätt som en privat 
vara. Äganderätten är inte alltid fastställd. ”Medlemskap” är synonymt med ägande- och 
utnyttjanderätt. En delvis offentlig vara benämns som ”gemensamt ägd resurs” eller
”klubbvara”. Gemensamt ägda resurser utgörs av exempelvis fiskevatten, atmosfären och 
till viss del samhällstjänster som vägar och det offentliga rummet. 

Gemensamt ägda resurser kan också, som i denna uppsats, bestå av privata varor som 
genom ombildning till en reglerad klubbvara kan utnyttjas mer optimalt av flera deltagande 
aktörer, jämfört med privat ägande.
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3 Egoismens konsekvenser för Gemensam Handling
Här antags konsekvenser från kortsiktigt vinstmaximerande beteende när flera konkurrensutsatta
aktörer delar på en gemensam icke-reglerad resurs. Brist på reglerande institutioner skapar ett 
”free-rider” beteende och överutnyttjande av resursen. Detta belyses för att senare kunna visa hur 
problem som uppstår kring samarbete ska kunna undvikas. 

3.1 Tragedy of the Commons
”Tragedy of the commons” inträffar när flera nyttomaximerande, kortsiktiga individer har 
fri tillgång till en offentligt ägd icke-reglerad resurs. ”Tragedin” innebär att flera individer,
som delar på en gemensam resurs, strävar efter att maximera sin egen nytta samtidigt som 
de vill minimera de egna kostnaderna för att bibehålla resursen. Man betraktar en 
gemensam resurs som en privat resurs, men utan att ombesörja den som en privat ägd 
resurs kräver. Då uppstår lätt ett ”free-rider” ii beteende. Detta är detsamma som att Mills 
tillägg i utilitarismen inte uppfylls; man tar inte hänsyn till vilket värde den egna handlingen
tillför den aggregerade nyttan. 

”Tragedy of the commons” är en metafor myntad av Garret Hardin (1968). Han ville
påvisa de långsiktiga konsekvenserna av för hårt användande av naturresurser, som 
utfiskning av haven, rovjakt eller överexploatering av oljefält.26 Men Hardin var inte den 
förste att tala om kortsiktig vinstmaximering och dess inverkan på gemensamma resurser 
som fenomen. Aristoteles påpekade att ”vad som delas gemensamt mellan flest människor tilldelas 
minst omsorg. Alla tänker primärt på sig själva, knappast på det gemensamma intresset.” 27 Hobbes 
liknade fenomenet med ett naturtillstånd, där människor som endast tar egenhänsyn och 
strävar efter sitt eget bästa till slut bekämpar varandra. Något modernare forskning, som H. 
Scott Gordon (1954), drar en liknande slutsats om fiskevatten som en gemensamt ägd 
resurs. Gordon iakttog att ”... allas egendom är ingens egendom. Rikedom som finns tillgänglig för alla 
värdesätts inte därför att den som är dumdristig nog att vänta på den rätta tiden för dess användning 
kommer bara få se att resursen har tagits av någon annan.” 28

3.2 Tidsperspektiv
Elinor Ostrom (1990) pekar på att problem kring delade resurser ofta beror på individernas 
tidshorisont. Individer värderar förmåner i en avlägsen framtid mindre än omedelbart 
tillgängliga förmåner. Individer reducerar eller rabatterar framtida nyttovärden.29

Gordon visade att tidsperspektivet påverkas av konkurrens kring hur en resurs utnyttjas. 
Kortsiktighet är en anledning till att ”tragedy of the commons” inträffar. 

Aktörer som ingår i ett samarbete och delar en gemensamt ägd resurs måste vara 
långsiktiga i sina tidsperspektiv. De värderar en investering utefter dess nyttoavkastning, 
inte utefter att omedelbar avkastning är bättre än långsiktig. Om vissa aktörer prioriterar 
omedelbar avkastning, medan andra prioriterar långsiktighet, försvåras samarbetet och 
enigheten om hur resursen nyttjas. 

Som bland andra Gordon påpekade kommer kortsiktighet att råda så länge som aktörer 
inte tar hänsyn till hur deras egna handlingar påverkar andras. Egoistisk vinstmaximering 
uppmuntrar till kortsiktighet, medan liberal-utilitarism uppmuntrar till långsiktighet. 

                                                
ii Free-rider, ”Snålskjuts” (fritt översatt); En person som erhåller nyttan från en resurs utan att betala för 
den. (Bade & Parkin 2004b:235) 
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3.3 Konkurrens
Konkurrens bidrar till att ”tragedy of the commons” inträffar. Då en grupp individer 
konkurrerar om tillgången på en fritt tillgänglig, icke-reglerad resurs uppstår lätt ett 
överutnyttjande på grund av ett kortsiktigt vinstmaximerande beteende. Konkurrens och 
överutnyttjande uppstår när alla vill vinstmaximera samtidigt. Men om en gemensam 
handling organiseras enligt liberal-utilitaristisk rationalitet kan den destruktiva
konkurrensen åsidosättas till fördel för organiserat långsiktigt utnyttjande av resursen.
Enligt Youngs tolkning av ”satisficing”-principen kan konkurrerande aktörer samarbeta 
genom att eftersträva en gemensam ”win-win” situation. 

Den mesta litteraturen om gemensam handling (”collective action”) utelämnar hur
inbördes konkurrens mellan aktörer påverkar förutsättningarna för samarbete. En 
gemensam handling består oftast av aktörer som bedriver en liknande verksamhet och har 
ett liknande mål – en homogen grupp. Exempelvis André Torre (2006) visar hur franska 
mjölk- och vinproducenter genom gemensam handling delar på en gemensam resurs i form 
av ett ost- eller vinmärkes ”rykte”. De har alla intresse av att sälja sina produkter, men inser 
att ett gemensamt starkt varumärke ger större nytta än att alla konkurrerar på den hårt 
konkurrensutsatta franska ost- och vinmarknaden. Nyttovinsterna åsidosätter inbördes 
konkurrens samtidigt som man tillåts vinstmaximera. 

Elinor Ostrom har gjort undersökningar då flera individer i ett bondesamhälle genom 
gemensam handling organiserar bevattningsprojekt. Alla har nytta av vattnet och ingen kan 
bygga bevattningskanalen själv. Men samtidigt utelämnas vad som skulle hända med 
bevattningsprojektet om två deltagande bönder konkurrerar inbördes på den lokala 
spannmålsmarknaden. I Ostroms modeller förutsätts aktörerna samarbeta på 
”inköpssidan”, medan ”säljsidan” utelämnas. Återigen förutsätts nyttovinsterna helt 
åsidosätta den inbördes konkurrensen.

Åsidosättande av inbördes konkurrens sker enligt Hardins påpekande om ”tragedy of the 
commons”; aktörer kommer att fortsätta konkurrera för att vinstmaximera fram tills att 
situationen blir ohållbar utan ett koordinerat samarbete. Gemensam handling blir en 
förutsättning för att överleva. 

Men den inbördes konkurrensen har ändå inverkan på gemensam handling. Ostrom 
påpekar att tilliten (förutsättningarna för socialt kapital) mellan aktörerna reduceras om den 
inbördes konkurrensen är för stark. Om aktörerna konkurrerar på ”säljsidan” kan det vara 
svårare att samarbeta på ”inköpssidan”. Detta är en empirisk fråga, men om nyttovinster 
helt kan åsidosätta konkurrens bör grunden för gemensam handling vara oberoende av 
aktörernas homogenitet. Här öppnas nya frågeställningar om en icke-homogen grupp kan 
ingå en gemensam handling och vad som menas med ”homogen” i detta avseende? 

I mitt exempel i avsnitt 6 består gemensam handling av ett inköpssamarbete mellan företag.
Företag som aktörer passar väl in i bilden om en ”uregoist” ur ett samarbetsperspektiv. 
Aktörerna är inte nödvändigtvis 100 procent homogena; de kan skilja i storlek, affärsidé, 
och verksamhetsområde till viss utsträckning. Gemensamt är dock att de alla delar behovet av 
tillförlitliga inköpsavtal för att kunna genomföra sin produktförädlande verksamhet. Om 
aktörerna konkurrerar starkt på ”säljsidan” i slutet av produktionsprocessen kan det leda till 
begränsningar för vem som kan inkluderas i samarbetet. Men en icke-homogen grupp 
innebär större skillnader i behov, nyttoformuleringar och motiv till handling mellan 
aktörerna. 
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3.4 Svårigheter med Gemensam Handling
Vinstmaximering, kortsiktighet, konkurrens, möjlighet att ”åka snålskjuts” (free-ride) och 
fenomenet ”tragedy of the commons” talar emot att ett samarbete mellan individer med 
gemensamma intressen automatiskt uppstår för att bättre tillgodose egna intressen. Mancur 
Olson (1965) visade att ”... såvida inte gruppen av individer är mycket liten, eller om det föreligger ett 
tvång eller någon annan speciell funktion för att förmå individer att agera utifrån sitt gemensamma intresse, 
så kommer rationella, egenintresserade individer inte att agera utifrån sitt gemensamma bästa.” 30

Olsons huvudargument vilar på att såvida inte en exklusionsmekanism existerar som 
reglerar vem som får använda en gemensam resurs, finns inte något incitament för någon 
att bidra till att resursen bibehålls.31

Olsons huvudargument är identiskt med ”free-rider” problemen som uppstår kring 
utnyttjandet av offentliga varor inom ekonomisk teori.32 Vissa har hävdat att en Leviathan-
lik, despotisk, regeringsform måste till för att effektivt reglera en delad resurs och på så vis 
omöjliggöra ett ”free-rider” beteende. Deras argument är att privata intressen inte kan 
reglera användandet av gemensamma resurser. Tvingande maktmedel måste användas.33

Detta är inte nödvändigt, enligt Ostrom. 

Ostrom definierar gemensam handling som det institutionsbyggande som krävs för att en 
delad resurs ska kunna utnyttjas pareto-optimalt. ”Tragedy of the commons” är ett resultat 
av att reglerande institutioner inte existerar eller fungerar felaktigt. En gemensam resurs 
förvaltas och organiseras genom gemensam handling, genom despotiska eller 
egeninitiativtagande metoder. Men Ostrom menar att en centralt styrd reglerande makt 
(regering eller privat ägare) har en tendens att sanktionera regelbrott på fel sätt på grund av 
ofullkomlig information. Egenstyrda enheter har större insyn i den egna verksamheten och 
är dessutom drivna av egenintresse. Detta ger dem större förmåga att förhandla fram regler 
för samarbetet samt egenintresse av att övervaka och bevara resursen.

För att undvika ”tragedy of the commons” och istället kunna organisera en effektiv,
konstruktiv gemensam handling är mer självstyre och självorganisation att föredra framför 
styre utifrån (governance istället för government).34

Gemensam handling är beroende av att det finns ett starkt socialt kapital. Ostrom pekar på 
att upparbetning av socialt kapital är ett av de större problemen att hantera för att uppnå 
effektiv gemensam handling. Att ha socialt kapital innebär att en grupp individer besitter
gemensam förståelse, ömsesidig respekt och tillit för varandra. Om individerna i gruppen 
saknar detta kan gemensam handling inte komma till stånd.35 (Socialt kapital behandlas 
vidare i 4.1.)

En grundläggande förutsättning för gemensam handling är att aktörerna är lika varandra 
(homogena) till den grad att de har en eller flera gemensamma beröringspunkter. Men i 
vilken utsträckning aktörerna är ”homogena” varierar från fall till fall. Homogenitet
påverkar inbördes konkurrens när gemensam handling ska organiseras. Men om liberal-
utilitarism som rationell princip accepteras av aktörerna kan konkurrensen åsidosättas till 
fördel för ett samarbete; om man inte kan få hela kakan, är en mindre bit bättre än ingen 
alls. Gemensamma beröringspunkter som grund för gemensam handling bland traditionellt 
sett konkurrerande egoister kan därmed uppstå. 
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4 Under vilka förhållanden kan samarbete uppstå och 
upprätthållas bland aktörer som är i huvudsak 
egoister? 

Här ges antaganden och förutsättningar för vad som krävs för att en gemensam handling kan 
uppstå, ingås och bevaras långsiktigt. Socialt kapital är en förutsättning för tillit och möjliggör 
initiativ till självorganisation. Klubbteori är ett verktyg för hur en gemensam resurs bevaras, 
fastställer optimal avkastning, optimalt medlemsantal och hur ”tragedy of the commons” och ”free-
rider” problemen undviks vid gemensamt ägande. Regelförhandlingarna är en grund för hur den 
gemensamma resursen distribueras. Regelförhandlingarna och Klubbteorin är verktyg för 
självorganisation och nödvändiga för att den gemensamma handlingen ska kunna bevaras 
långsiktigt. 

4.1 Socialt Kapital
För att en gemensam handling ska komma till stånd mellan aktörer som är i huvudsak 
egoister, måste ett socialt kapital existera emellan dem. Socialt kapital består av upparbetad 
tillit, relationer och överenskommelser mellan individerna i en grupp. En investering i 
socialt kapital är att etablera institutioner som organiserar utnyttjandet av en gemensam 
resurs.36

Socialt kapital innebär att en grupp individer har förtroende för varandra. De har en 
gemensam förståelse, ömsesidig respekt och tillit för varandra. Socialt kapital är individers 
upparbetade inbördes relationer. 

Socialt kapital är inte det samma som fysiskt kapital eller humankapital. Fysiskt kapital är 
exempelvis byggnader eller teknologi. Humankapital är kunskapen som krävs för att driva
och utveckla det fysiska kapitalet. Socialt kapital består av den samhällskontext i vilken man 
placerar fysiskt kapital. Det skapas av individer som spenderar tid och energi på att finna 
effektivare sätt att organisera sig för att med andra individer nå vissa målsättningar. Att 
investera i fysiskt kapital utan att ta hänsyn till samhällets etablerade sociala kapital innebär 
att det fysiska kapitalet troligtvis kommer utnyttjas felaktigt. Investeringen kan då vara 
direkt skadlig mot både det fysiska och det sociala kapitalet.37

Till skillnad från fysiskt kapital är socialt kapital inte uppenbart synligt och kan vara svårt 
att upptäcka. Ostrom pekar på att skapandet av institutioner – etablering av regler som 
distribuerar nyttan och kostnaden av fysiskt kapital mellan individer – är ett sätt att 
investera i socialt kapital. Det sociala kapitalet kan här liknas vid ett kontrakt som reglerar 
individernas relationer till varandra samt till det fysiska kapitalet som den gemensamma 
handlingen gäller.38

Det sociala kapitalet uppstår oftast organiskt genom relationer mellan individer under en 
viss tid. Olson påpekade (i 3.4) att det sociala kapitalet kan vara ett resultat av att 
levnadsvillkoren begränsas för en grupp konkurrerande individer; man är beroende av 
samma vattenkälla, fiskevatten eller betesmarker. Man blir tvingad in i en relation med 
andra och någon form av socialt kapital skapas. Ostrom påpekar att det mellan två starkt 
konkurrerande individer är svårare att upparbeta ett socialt kapital på grund av brist på tillit. 

Gemensam handling kräver att en grupp individer besitter ett tillräckligt stort socialt kapital 
för att kunna bygga en relation och organisera sig själva. En gemensam handling förutsätts 
kunna existera så länge som positivt socialt kapital finns mellan deltagarna. 
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4.2 Klubbteori
Klubbteori kan sägas visa på ett alternativ till hur problemen kring ”tragedy of the 
commons”, ”free-rider”-problemet samt gemensam handling kan lösas. Den utgör ett 
verktyg för att avgöra antalet individer som kan använda en resurs och i vilken grad de 
påverkar varandra. Klubbteorin tillhandahåller verktyg för resursens långsiktiga bevarande 
och begränsar aktörers inbördes påverkan (externa kostnader). 

Terminologin inom klubbteori är annorlunda än ovan, men läsaren bör utan vidare 
problem förstå likheterna. Aktörerna i en gemensam handling som organiserar 
distributionen av en gemensamt ägd resurs, benämns som medlemmar i en klubb som delar 
en klubbvara. Klubbarna är en form av gemensam handling och kan vara antingen privata 
eller offentliga, avgränsade eller öppna beroende på vilken slags vara som 
klubbmedlemmarna delar. En privat ägd klubb är frivillig, så att en icke-medlem kan välja 
att stå utanför användandet av resursen och därmed vara oberoende av huruvida klubben 
existerar eller inte. Medlemmar väljer att ansluta sig om de, utifrån sin egen nyttofunktion, 
förväntar sig få en högre nytta från medlemskap än utanförskap. Detta är konsekvent med 
Ostroms förutsättning för gemensam handling; nyttan av samarbete måste överstiga nyttan från 
individuellt agerande. (Se även formel 5 på nästa sida.)

Cornes och Sandler (1996) definierar en klubb som en grupp frivilliga individer som får
ömsesidig nytta av att dela antingen produktionskostnader, medlemskaraktäristika, eller 
dela en vara för vilken man kan avgränsa användandet. 39

Inom klubbteori skiljer man på olika sorters delade resurser. Klubbvaran – den delade 
resursen – är varken fullkomligt offentlig eller privat, utan en delvis offentlig vara ägd 
gemensamt. Då det gäller en fullkomligt offentlig vara applicerar inte frivilligt medlemskap, 
eftersom alla individer är beroende av resursen. För offentliga varor kan kostnaden för ett 
utanförskap vara hög. En klubbvara är, i motsats till en offentlig vara, men i likhet med en 
privat vara, avvisningsbar så att utanförskap är möjligt. 40 (Se även 2.3 angående klubbvaror 
och gemensam resurs.) 

4.2.1 Klubbteorins verktyg

Klubbar innebär gemenskap och gemensamt ägande, vilket utan reglering leder till 
överutnyttjande av klubbvaran. Överutnyttjandet sker på ett liknande sätt som beskrevs 
genom ”tragedy of the commons” i avsnitt 3.1. Överutnyttjande innebär att samtidigt som 
medlemsantalet stiger, sjunker kostnaderna för resursens bibehållande, i takt med att var 
och ens nytta minskar då fler utnyttjar klubbvaran. Detta medför att en klubb 
nödvändigtvis har ändligt och avgränsat medlemsantal.41

Överutnyttjande och avgränsning gör det nödvändigt att en klubb även har en 
uteslutningsmekanism, för att på så sätt undvika ”snålskjuts”-problemet (free-rider) eller 
”tragedy of the commons”. Uteslutningsmekanismen måste fungera till en mindre kostnad 
än den förväntade nyttan samt vara exakt i sitt utövande för att inte inkludera icke-
medlemmar eller felaktigt sanktionera medlemmar. Detta talar för Ostroms argument om 
självstyre snarare än centralstyre av institutionerna som reglerar den gemensamma resursen, 
då man, enligt henne, får större insyn i verksamheten genom självstyre. 

Klubbteori visar att det är möjligt att medvetet optimera och reglera antalet individer som 
har rätt att använda en resurs. Samtidigt minimeras externa kostnader (negativ inbördes 
påverkan). Klubbteori gör utnyttjandet långsiktigt hållbart och ger medlemmarna en högre 
nyttoavkastning genom organiserat samarbete än individuellt agerande. För en detaljerad 
matematisk beskrivning av resonemanget hänvisas läsaren till Cornes och Sandler (1996). 

Klubbteori som den appliceras i avsnitt 6.6 bör vara ett sätt för hur man kan undvika 
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”tragedy of the commons” och ”free-rider” problemen. Teorin tillåter bland annat 
skapandet av en effektiv uteslutningsmekanism och optimerar nyttoavkastningen relativt till 
medlemsantalet när flera aktörer utnyttjar en gemensam resurs. Med en 
uteslutningsmekanism av icke-medlemmar är det möjligt att reglera vem som använder 
resursen till vilken utsträckning samt avgöra hur en individs närvaro påverkar en annan. 
Detta möjliggör att genom självorganisation planera för långsiktigt utnyttjande av resursen. 

4.3 Regelram för samarbetsförhandlingar
För att upprätthålla en gemensamt ägd resurs krävs att förhållningsregler förhandlas fram. 
Reglerna behandlar hur resursens nytta och kostnader distribueras mellan deltagarna. 
Exempelvis måste en aktör hindras från att utnyttja resursen egoistiskt eller på ett sätt som 
strider mot det sociala kapitalet. Man måste också fastställa vem som får tillgång till att 
utnyttja resursen i relation till hur mycket deltagaren bidrar till dess bevarande. Förutsatt att 
ett socialt kapital föreligger och att en grupp individer ser en nytta eller nödvändighet med 
att samarbeta kring en gemensamt ägd resurs följer ett förhandlingsspel om hur resursen 
distribueras mellan deltagarna. Förhandlingsspelet är ”regler för att skapa regler.”

Detta kan vara tung läsning för den som är ovan vid matematiska termer. Dessvärre är 
formlerna nödvändiga. Spelteorin och nyttofunktionerna utgör ett verktyg som förklarar 
liberal-utilitaristisk rationalitet vid förhandlingsspel mellan deltagande aktörer. 

Nyttan (N) minus kostnaderna (K) av att agera individuellt noteras som status quo (SQ). 
Vid status quo existerar inget samarbete. Status quo är den nytta minus kostnaderna 
aktörerna från tidigare erfarenhet vet att de kan tillgodoräkna sig från individuellt agerande. 
Nyttoavkastningen från att agera individuellt, innan en gemensam handling planerats eller 
organiserats, ges i formel 4: 

N - K = SQ

(Formel 4) 

Ett samarbete kräver att den förväntade nyttan (n), borträknat förväntad kostnad (k), är 
större än status quo (SQ). Ett samarbete kräver inte endast att den gemensamma 
handlingen skapar en gemensam nytta, utan även att medlemmarna kan förvänta sig få 
större nytta av samarbete än andra alternativ.42 Detta förhållande anges i formel 5:

(n - k) > SQx; SQy

(Formel 5) 

där x och y är namnen på två olika aktörer. Den förväntade nyttan från gemensam handling 
är större än individuellt agerande. Formel 5 är en vidareutveckling av formel 3 (win; win > 
win; lose > lose; lose), där gemensam nytta överväger individuellt beteende. Formel 5 utgör 
en grundläggande förutsättning för att en gemensam handling ska vara möjlig.

Ostrom behandlar spelteoretiskt förhandlingsprocessen där två individer ingår en 
gemensam handling. Hennes modell utgår från flera förhandlingsspel med två deltagare 
som ska komma överens om två regler för att institutionalisera den gemensamma 
handlingen. Av formel 5 framgår att samarbete är möjligt förutsatt att nyttan av det är 
större än individuellt agerande. De båda individerna, aktör X och Y, måste komma överens 
antingen om regel A eller regel B. Om de inte kan enas kommer de att fortsätta arbeta 
individuellt med nyttan som fås från status quo.

Matris 3 visar en generell bild av formen för förhandlingsspelen kring distributionen av den 
gemensamma resursen. Matrisen bygger på formel 6 till 10: 
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(eAn – fAk); (gAn – hAk) > SQx; SQy

(Formel 6) 

Proportionen av den förväntade nyttan av samarbetet för aktör X är eA för regel A och eB

för regel B. Likaledes är gA och gB den förväntade nyttan för aktör Y av regel A och B. 
Exempelvis, om de kommer överens om regel A, där eA är lika med 0,6 (och nyttan, n, lika 
med 100) får aktör X 60 procent av nyttan medan aktör Y får 40 procent, gA = 0,4. Den 
procentuella andelen av nyttan genom samarbete kan vara mindre än individuellt agerande, 
men i och med att den förväntade nyttan (n) är större än SQ kommer värdet av samarbetet 
ändå vara större.

Proportionerna för den förväntade nyttan (n) i formel 6 ligger mellan ett och noll enligt 
följande villkor:

1 ≥ eA, eB, gA, gB ≥ 0

(Formel 7) 

eA + gA = 1 och eB + gB = 1

(Formel 8)  

På samma sätt är fA, hA, fB och hB proportionerna av de förväntade kostnaderna (k) för aktör X 
och Y: 

1 ≥ fA, fB, hA, hB ≥ 0

(Formel 9) 

fA + hA = 1 och fB + hB = 1

(Formel 10) 

Genom att sätta in formel 6 i ett förhandlingsspel ges ramen för hur deltagarna 
distribuerar resursens nytta och kostnader:

(Matris 3) 

Matris 3 ger deltagarna en överblick av vilken nytta de förväntas få från gemensam 
handling. Antagandena i detta avsnitt har varit i stort sett identiska med Ostroms.43 Jag 
applicerar Ostroms antaganden i avsnitt 6, där jag försöker konstruera en modell för hur 
egoistiska aktörer kan samarbeta. Nyttofunktionerna grundar sig där på egna uträkningar i 
ett förhandlingsspel mellan två företag. Förhandlingen går ut på att institutionalisera och 
reglera användandet och distributionen av en gemensamt ägd inköpsavdelning. 

Detta avsnitt (4.3) har visat hur aktörer kan utvärdera nyttan av gemensam handling. Syftet 
med förhandlingarna är att distribuera nyttan och kostnaderna rättvist. Här antas att 
aktörerna väger in egen och andras nyttovinster i samarbetet och försöker finna ett pareto-
optimalt jämviktsförhållande mellan samtliga deltagare. 

Aktör X/Y Regel A Regel B

Regel A (eAn – fAk); (gAn – hAk) SQx; SQy

Regel B SQx; SQy (eBn – fBk); (gBn – hBk)
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5 Introduktion till applicering av teoretiska fundament
Här introduceras hur de föregående avsnitten 2, 3 och 4 appliceras i avsnitt 6. Avsnitt 6 utgör 
själva kärnan i uppsatsen. De föregående avsnitten har behandlat de teoretiska grunderna och 
antagandena för en modell där egoister kan samarbeta om en gemensamt ägd resurs. I 5.2 och 5.3
ges två ”mind-map” modeller över teoriernas implikationer. 

För att visa hur samarbete kan förbättra konkurrenskraften hos en grupp företag förs ett 
resonemang där en gemensam handling är avgränsad till ett lokalt inköpssamarbete på den 
globala marknaden. I resonemanget påpekas att företagen genom samarbetet får en högre 
nyttoavkastning, och därmed ökad konkurrenskraft, relativt till att agera individuellt. 
Genom detta resonemang demonstreras hur gemensam handling kan fungera som ett 
fördelaktigt alternativ för traditionellt sett ”egoistiska” individer. 

Individerna i samarbetsmodellen antas i sina nyttofunktionella formuleringar utgå från två 
former av rationalitet; liberal-utilitaristisk rationalitet samt egoistisk vinstmaximering (enligt 
avsnitt 2). En jämförelse mellan dessa rationalitetsantaganden som drivkrafter till handling 
och dess följder fördes i avsnitt 2 med hjälp av spelteori och visas nedan i 5.2 och 5.3.

Uppsatsen har hittills tagit upp svårigheter kring samarbete och belyst vad som orsakar 
kortsiktigt vinstmaximerande beteende kring en gemensamt ägd resurs och vad detta kan få 
för följder. Men också hur dessa problem kan undvikas. Baserat på tidigare resonemang 
visar avsnitt 6 hur problem med gemensam handling kan undvikas.

Avsnitt 6 beskriver hur en gemensamt ägd resurs kan distribueras, så att alla deltagande 
individer får synergier av medlemskapet genom skapande av reglerande institutioner kring 
resursen. Institutionerna skapas organiskt genom förhandlingar mellan individer. Aktörerna 
förväntas själva inse eventuella fördelar med samarbete och tar eget initiativ till gemensam 
handling. Modellen belyser också, med hjälp av klubbteori, hur man finner optimala 
nyttoavkastningar samt kan fastställa hur många individer som optimalt kan dela på en 
resurs för ett långsiktigt hållbart utnyttjande. 

Jag har tittat på argument för och emot samarbete baserat på hur olika 
rationalitetsantaganden ger motiv till gemensam eller individuell handling. Men huruvida 
konkurrens mellan individer påverkar samarbete eller inte kräver utifrån mina 
frågeställningar empiriska undersökningar. Eventuell inbördes konkurrens mellan 
individerna som ingår en gemensam handling behandlas till mindre grad. 

Avsnitt 6 beskriver hur en gemensamt ägd resurs kan bevaras långsiktigt genom organiserat 
samarbete där individerna inser att en långsiktig nyttoavkastning ger fördelar relativt till 
kortsiktig exploatering. 

5.1 Avgränsningar i Avsnitt 6
Modellkonstruktionen i avsnitt 6 bygger på resonemangen i avsnitt 2, 3 och 4. För att förstå 
avsnitt 6 är det nödvändigt att läsa de föregående avsnitten. Följande avgränsningar har 
gjorts:

 Inga mekaniska åtgärder behandlas (endast organiskt självinitiativ)
 Endast köpsituation av varor
 Utgår från att flera små aktörer går samman för att lösa en gemensam frågeställning.
 Samarbetet förutsätter att individerna är mer eller mindre långsiktiga i sina 

tidsperspektiv.
 Samarbete betraktas utifrån funktionen ”gemensam inköpsavdelning”. 
 Konkurrens mellan deltagande berörs mindre.
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 Aktörerna eller individerna utgörs av lokala vinstdrivande företag på den globala 
marknaden som arena.

 Eventuella ”spill-over” effekter från samarbete behandlas inte

5.2 Egoismens konsekvenser som Mind-Map modell 
Antag att aktörer som nyttomaximerar utnyttjandet av en resurs utan hänsyn till 
handlingarnas konsekvenser konkurrerar om dess tillgångar med andra. Kortsiktig 
vinstmaximering leder till ”tragedy of the commons” när man optimerar sin egennytta. 
Detta leder i sin tur till att resursens bestånd minskas över tiden. Ett minskande bestånd 
gör att kortsiktig konkurrens ökar ytterligare. När resursen till sist är förbrukad innebär det 
att alla förlorar i ett ”lose-lose” ekvilibrium. 

(Figur 1)

I avsnitt 6 består resursen av en självägd inköpsavdelning. Varje aktör driver en egen 
inköpsavdelning och konkurrerar om de bästa avtalen på den globala marknaden. 
Nyttomaximering leder till att konkurrensen och kortsiktigheten ökar desto fler aktörer 
som ger sig in i marknaden (förutsatt att utbudet är konstant). 

Vid individuellt agerande och självägande av en inköpsavdelning är egoistiskt beteende 
inget problem för hur inköpsavdelningen utnyttjas. Men antag att den globala 
konkurrensen omöjliggör individuellt agerande – att man ser nyttovinster av att samarbeta 
om inköp eller att en grupp lokala företag är konkurrensutsatta till den grad att de inte har 
råd att bedriva egna inköpsavdelningar. Egoistiskt vinstmaximerande beteende kan då inte 
bevara en gemensamt ägd inköpsavdelning. För att en gemensamt ägd resurs ska kunna 
bevaras måste beteendet kring hur resursen utnyttjas förändras. 
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5.3 Liberal-Utilititarismens konsekvenser som Mind-Map 
Modell

Aktörer som nyttomaximerar vid utnyttjandet av en gemensam resurs med hänsyn till 
handlingarnas konsekvenser konkurrerar också om dess tillgångar med andra. Men antag 
istället att aktörerna har ett inbördes socialt kapital, ser långsiktigt på nyttomaximering och 
agerar utifrån principen ”win-win”. De tillåts då åsidosätta sin inbördes konkurrens till 
fördel för ett självorganiserat samarbete. Inom samarbetet optimerar de gemensam nytta av 
hur resursen utnyttjas. Genom förhandlingar, regler, nyttoallokeringar och definierat 
medlemskap (utnyttjanderätt) organiseras inköpsavdelningen i en gemensam handling. 
Nyttovinsterna från samarbetet, resursens långsiktiga bevarande och att ha reducerat risker 
och svårigheter med att driva resursen individuellt, gör att aktörerna värderar en ”win-win” 
situation högre än en ”win-lose” situation. Den gemensamt tillgängliga resursen bevaras. 
Avsnitt 6 bygger på detta resonemang. 

(Figur 2)
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6 Företag i Organisk Samverkan – Samarbetsmodell
Här ges mina egna resonemang baserat på de teorier som förts hittills. Ovan har angivits de 
teoretiska grunderna och antagandena för hur organiserat samarbete kan ge högre nytta än 
individuellt beteende samt hur de teoretiska verktyg som jag ämnar applicera i detta avsnitt
fungerar. Här beskrivs en modell för hur samarbete kring en gemensamt ägd resurs hos en grupp 
egoister kan uppstå, motiveras, utvecklas och bevaras. 

6.1 Aktörer
Aktörerna i samarbetsmodellen jag kommer att tala om utgörs av vinstdrivande företag 
som beter sig enligt marknadsekonomiska principer. Företagen existerar i en 
konkurrensutsatt global marknad samtidigt som de agerar utifrån principen att maximera 
sin vinst. 

Företag som aktörer ligger närmare definitionen av ”uregoisten” än mänskliga individer. 
Företag har ett definierat existentiellt syfte – att maximera sin vinst – vilket mänskliga 
individer oftast saknar. Människor har inte samma definierade existentiella syfte. Att veta 
målet med sina handlingar är avgörande för att medvetet formulera handlingens motiv. Att 
följa ett mål innebär att man handlar konsekvent. Detta är en förutsättning för rationalitet. 
Företag är rationella aktörer på grund av att de har ett definierat existentiellt syfte och 
strävar efter att uppfylla det. 

Den form av rationalitet som krävs för gemensam handling är, som visats ovan, inte 
egoistisk vinstmaximering, utan liberal-utilitarism. Liberal-utilitarismen är en form av 
vinstmaximering där ledordet är största möjliga nytta för största möjliga antal, istället 
för största möjliga nytta för individen. Man strävar efter pareto-optimalitet där en aktör 
tillåts vinstmaximera endast om handlingen inte försämrar utsikterna för någon annan
som står i samma beroendeställning till den gemensamma resursen. Detta tillåter 
samverkan mellan två vinstmaximerande konkurrerande aktörer. 

6.2 Konkurrensens inverkan
Konkurrens begränsar utrymmet för samarbete, men enligt Ostrom kan inbördes 
konkurrens åsidosättas om ett socialt kapital tillåter individerna se en större 
nyttoförbättring genom gemensam handling jämfört med individuellt handlande. Förutsatt 
att det sociala kapitalet är tillräckligt starkt kommer individerna delvis att åsidosätta sin 
inbördes konkurrens. Med stöd från Mancur Olsons påpekande kan eventuell inbördes 
konkurrens i inköpssamarbetet åsidosättas om företagen gemensamt inser att global 
konkurrens omöjliggör lokalt individuellt agerande. 

Jag antar att nya möjligheter och nya krav från en globaliserad marknad medför både ökat 
konkurrenstryck och affärsmöjligheter som ett ensamt små- eller medelstort företag inte 
har egna resurser för att självt kunna bemöta och tillvarata, varför gemensam handling om 
inköpsprocessen skulle vara fördelaktig. Jag utgår från att global konkurrens öppnar för
lokalt samarbete.

Det visades i 3.3 och 4.3, att inbördes konkurrens åsidosätts genom att samarbete ger högre 
nytta än individuellt agerande. Liberal-utilitaristisk rationalitet prioriterar ”win-win” framför 
”win-lose” eller ”lose-lose”. Ett samarbete möjliggör ett ”win-win” förhållande. 

Den globala marknaden erbjuder endast ändliga tillgångar på råvaror och ändlig efterfrågan 
från köpare som bestäms av det marknadsekonomiska jämviktsförhållandet mellan tillgång 
och efterfrågan.44 Då varje individuellt företags huvudsakliga syfte är att göra vinst blir 



Självintresse som Samarbetsgrund 

20

konkurrens en naturlig förutsättning. Den inbördes konkurrensen antas kunna åsidosättas 
till fördel för samarbete, förutsatt att samarbetet ger högre nytta än individuellt agerande. 

6.3 Avgränsad Gemensam Handling
Att säkerställa tillgång till den information och de avtal som tillåter inköp av attraktiva 
råvaror är strategiskt viktigt för företagets överlevnad; utan tillförlitliga råvaror blir 
slutprodukten lidande, företaget minskar sin relativa konkurrenskraft och uppfyller inte sitt 
syfte att generera vinst. Företagen är starkt beroende av råvaror, vilket utgör en likhet med 
Ostroms modell där individer är beroende av en säker tillgång på exempelvis vatten för att 
kunna bedriva sin egentliga verksamhet. Beroendeställningen till råvaror utgör den 
gemensamma beröringspunkten som ligger till grund för gemensam handling. 

Vinsten hos de individuella företagen görs genom att bedriva affärsverksamheter. Jag 
kommer att utgå ifrån att då det gäller att producera eller erbjuda varor innehåller 
företagens affärsverksamheter generellt sett följande moment; 1) införskaffning av råvaror, 
2) förädlingsprocess samt 3) försäljning av den förädlade produkten. De olika processerna 
är beroende av varandra. 

Inköpsprocessen består av att införskaffa de varor som behövs för att kunna bedriva 
verksamheten. Där ingår att söka information, jämföra och utvärdera leverantörer, 
undersöka kvaliteten på varan, avtala samt förvalta avtalen. Förädlingsprocessen är det 
värde som läggs till på de inköpta varorna genom arbete. Genom försäljningen ges sedan 
intäkterna som ska täcka kostnaden för inköp och förädling. Vinsten är det som blir över 
efter att kostnaderna för samtliga produktionsprocesser räknats bort. Förädlings- och 
försäljningsprocesserna kommer inte att beröras i denna uppsats. 

Inköpsavdelningen utgör den del av företaget som tillgodoser företagets behov av 
råmaterial och komponenter. Den sköter kontakter, förhandlingar och avtal med 
underleverantörer samt genomför regelbundna marknadsanalyser och jämförelser av den 
globala leverantörspopulationen. Inköpsavdelningen bör därför besitta expertkunskaper om 
förhandling på främmande marknader, internationell handelsrätt, god analysförmåga samt 
viss teknisk kompetens för att avgöra produktkvalitet. En inköpsavdelning bör ha 
tillräckliga resurser för att kunna utföra alla dessa funktioner på ett professionellt sätt. 

Samtliga av det tre produktionsmomenten nämnda ovan innebär kostnader som måste 
täckas av intäkterna. Kostnaderna för inköpsprocesserna under denna organisationsform 
kommer att hänvisas till som SQ (status quo), i formel 4 (från sid. 14), som utgörs av 
nuvarande nytta (N) minus nuvarande kostnad (K). Nyttan utgörs av de förutsättningar som 
skapas av inköpen för att de övriga produktionsmomenten ska kunna ta form. 

N - K = SQ (Formel 4)

Organisationsschemat (figur 1) visar en situation där varje företag bedriver 
affärsverksamhet självständigt. Jag kommer i mina exempel – av förenklingsskäl och på 
samma sätt som Ostrom (1995) – använda mig av två individer; företag X och företag Y. 
Förenklingen utesluter däremot inte att flera individer kan ingå i samarbetet. Status quo för 
företag X skrivs SQx och för företag Y, SQy. 
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(Figur 3)

Inköpssamarbetet innebär att nyttan och kostnaden (N - K) av den första produktions-
processen, inköp, delas mellan deltagarna. Hur inköpsavdelningen distribueras mellan 
deltagarna diskuteras senare i denna uppsats. Organisationsschemat nedan (figur 4) visar 
hur den gemensamma handlingen organiseras givet att formel 5, där den förväntade nyttan 
av samarbete är större än status quo, uppfylls. 

(Figur 4) 

Figur 4 illustrerar att det är just inköp som den gemensamma handlingen rör sig om. 
Företagen är i övrigt oberoende av varandra. Inköpsavdelningen kan här liknas vid en 
klubb där klubbvaran utgörs av själva tjänsterna inköpsavdelningen producerar och 
medlemmarna av företag X och Y. Enligt klubbteori medför en klubb att medlemmarna 
blir mer medvetna om varandras existens, då man får större möjligheter att reglera inbördes 
inverkan, eller riskerar att påverkas av externa kostnader. Huruvida detta påverkar de övriga
produktionsmomenten (förädling och försäljning) behandlas inte i denna uppsats.

6.4 Förutsättningar för att Socialt Kapital kan leda till 
Gemensam Handling

För att ett inköpssamarbete ska komma till stånd måste parterna upparbeta ett socialt 
kapital (förtroende) mellan varandra. Mitt antagande är att ett socialt kapital uppkommer 
genom gemensamma utmaningar och intressen hos en grupp lokala företagare. Detta ger 
incitament att bilda en samarbetsgrupp inför en komplex frågeställning såsom global 
marknadskonkurrens. Jag förutsätter att ett socialt kapital kan uppstå genom att svårigheter 
med okända men lovande utländska marknader för en grupp lokala producenter närmare 
varandra.

Här följer en uppradning av förutsättningar för socialt kapital för att en gemensam 
handling rörande inköpssamarbete ska kunna uppstå, baserade på ett liknande resonemang 
fört av Elinor Ostrom. 45

1. Företagen producerar eller erbjuder varor. Företagen är beroende av komponenter 

Inköp (SQy)
Företag X

Förädling
Företag X

Försäljning
Företag X

Inköp (SQy)
Företag Y

Förädling
Företag Y

Försäljning
Företag Y

Inköpsavdelning, Företag X & Y

Förädling, Företag X Förädling, Företag Y

Försäljning, Företag 
Y

Försäljning Företag X
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eller råvaror för att kunna genomföra en förädlingsprocess. 

 Detta är en förutsättning som anger att individerna har något slags 
gemensamt behov kring vilken de kan bygga en gemensam handling. 

2. Företagen kommunicerar- eller har förutsättningar till att kunna kommunicera med 
varandra. 

 Kommunikation är en grund för alla sorters samarbete.46

3. Gemensam förståelse att man genom samarbete kan uppnå bättre inköpsavtal och 
därmed öka vinst eller minska kostnader.

 Detta beskrevs i formel 5 ovan och förklarades bland annat i avsnitt 2.

4. Gemensam förståelse att vissa överenskomna regler måste efterlevas och 
respekteras för att samarbetet ska fungera. 

 Dessa regler beskrivs i 6.5.1 och baseras på resonemangen som förts i kap 
2,3 och 4. Formerna för hur reglerna uppstår redogjordes i 4.3.

5. Gemensam förståelse att regelbrott sanktioneras.

 Detta är en förutsättning för att minimera ”free-rider” och ”tragedy of the 
commons” fenomenen. 

6. Gemensam förståelse att man garanterar integriteten och säkerheten hos varandra. 
Ingen har intresse av att skada en annan individ inom samarbetet, genom att 
exempelvis avslöja känslig information till utomstående. Individerna inser att ingen 
har att vinna på att sabotera för en annan, eftersom man själv är utsatt för samma 
risk. 

 Enligt klubbteori påverkar medlemmar i en klubb varandra genom att dela 
en gemensam resurs. Detta är en insikt om ett slags ”ömsesidigt 
gisslantagande” som råder för klubbvaror. 47  Detta är konsekvent med 
liberal-utilitarismen som rationell grund för spelteoretiskt förhandlande och 
är en förutsättning för att undvika ”tragedy of the commons”.

7. Lita på att individerna i samarbetet följer reglerna så att inte alltför stor möda måste 
läggas ned på inbördes kontroll och bestraffning. 

 Tillit mellan aktörerna är nödvändigt för att bygga ett socialt kapital och en 
gemensam handling.48

Detta utgör de grundläggande förutsättningarna för att socialt kapital ska kunna fungera 
som grund för en gemensam handling kring ett inköpssamarbete. Gemensam förståelse, 
eller en delad åsikt, har sitt ursprung från ett liberal-utilitaristiskt hänsynstagande. 
Samarbetsmodellen förutsätter detta som grundläggande för att motivera aktörers
handlande. Ett individuellt vinstmaximerande beteende, utan det liberal-utilitaristiska
förbehållet som nämndes i avsnitt 2, tillåter inte att ett socialt kapital uppstår och därmed 
inte att en gemensam handling bildas. 
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6.5 Applicerad Spelteori

Detta avsnitt visar hur liberal-utilitaristisk rationalitet appliceras spelteoretiskt. Här följer ett 
exempel som belyser hur regelramen för förhandlingsspelet om hur resursen distribuearas fungerar. 
Den gemensamma handlingen institutionaliseras genom självinitiativ. Resonemanget bygger på 
avsnitt 4.3. Här beskrivs regelförhandlingarna och dess effekter för deltagarna. 

Aktörerna i samarbetet måste komma överens om hur den gemensamma resursen –
inköpsavdelningen – distribueras. Ostrom för ett liknande resonemang angående 
distribution av vatten vid ett bevattningsprojekt. Jag kommer att följa hennes principiella 
utläggningar.49 Jag applicerar Ostroms antaganden från 4.3. Nyttofunktionerna och utfallen 
baseras på egna uträkningar och antaganden.

6.5.1 Regelförhandlingar

Proportionerna av den förväntade nyttan och kostnaden distribueras genom flera 
förhandlingsspel om regler. Regler för att allokera nyttan och kostnaderna påverkar 
erhållningen av samarbetet hos företag X och Y. Inköpsavdelningen distribueras mellan 
individerna i samarbetet enligt de regler som förhandlas fram. 

Det första förhandlingsspelet ser ut som följer. Aktörerna ska komma överens om antingen 
regel 1 eller regel 2:

Regel 1: Inköpsavdelningen arbetar helt med företag X under en tids- eller projektperiod 
och företag Y under nästa. 

Regel 2: Inköpsavdelningen arbetar med företag X och Y samtidigt. 

Om ett samarbete förväntas ge högre nytta än status quo kommer man enas om antingen 
regel 1 eller regel 2. De båda reglerna har som syfte att ge en rättvis nyttodistribution av 
resursen. Reglerna innebär olika för- och nackdelar beroende på hur företagen utnyttjar 
resursen. Detta vet de själva från tidigare erfarenhet (genom status quo). 

Om man kommer överens om regel 2 måste inköpsavdelningen rimligtvis vara kapabel att 
hantera mer än ett projekt samtidigt. Regel 1 kan möjligtvis göra att inköpsavdelningen blir 
en ännu mindre enhet än om regel 2 antas och kan passa om man främst arbetar med ett 
fåtal större projekt. Men samtidigt kan regel 2 innebära större flexibilitet och ge snabbare 
respons på eventuella plötsliga förändringar. 

Med regel 1 och 2 antar jag att nyttan och kostnaderna är lika stora, det vill säga att samtliga 
nytto- och kostnadsproportioner är lika med 0,5 vilket ger förhandlingsmatris 4, baserat på 
den teoretiska modellen från 4.3:

(Matris 4) 

I matris 4 är proportionerna av den förväntade nyttan och kostnaden lika stora. Detta 
innebär att värdet på arbetet som utförs av inköpsavdelningen förutsätts vara lika stort 
under regel 1 och 2. 

Under nästa förhandlingsspel kommer reglerna att allokera olika nytta beroende på 
företagens storlek och för hur kostnaderna delas mellan dem. Jag förutsätter att företag X 

Företag X/Y Regel 1 Regel 2

Regel 1 (0,5n – 0,5k); (0,5n – 0,5k) SQx; SQy

Regel 2 SQx; SQy (0,5n – 0,5k); (0,5n – 0,5k)
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är av mindre storlek än företag Y. Här behandlas tre olika regler som alla fördelar 
betalningsansvaret olika. Regel 3, 4 och 5 ger olika allokeringsproportioner för företagen: 

Regel 3: Varje företag betalar en fast avgift, lika för alla. 

Regel 4: Varje företag betalar enligt deras proportionella användning av resursen.

Regel 5: Varje företag betalar enligt deras proportionella storlek.

Företag 
X/Y

Regel 3 Regel 4 Regel 5

Regel 3 (0,5n – 0,5k); (0,5n – 0,5k) SQx; SQy SQx; Sqy

Regel 4 SQx; SQy (0,5n – 0,4k); (0,5n – 0,6k) SQx; Sqy

Regel 5 SQx; SQy SQx; SQy (0,5n – 0,4k); (0,5n – 0,6k)

(Matris 5) 

Regel 3 innebär att företagen betalar samma procentuella avgift för att använda resursen 
oavsett deras olika storlek eller hur pass mycket man använder den. Om företag Y är större 
än företag X kommer det större företaget att föredra denna regel, då de inte betalar en 
”straffavgift” för att ha större resurser. Men under ett förhandlingsspel med två olika stora 
deltagare, som detta, har den större deltagaren ofta en proportionellt större 
förhandlingskraft. Regel 3 innebär dock att de båda företagen kommer bidra lika mycket till 
resursen, vilket i sin tur innebär att det större företaget går miste om sin eventuella större 
förhandlingskraft i framtiden. 

Resursen kommer att tilldelas på lika villkor eftersom deltagarna betalar lika mycket och 
ingen kommer prioriteras på bekostnad av den andra. Därmed är det inte säkert att det 
större företaget kommer föredra regel 3. Detta visar bland annat att liberal-utilitaristiskt 
rationella förhandlingsspel inte är deterministiska. 

Det är också möjligt att den ena deltagaren kommer använda resursen till en större 
omfattning än den andra. Det kan i så fall verka rimligt att istället anta regel 4. Här 
förutsätts företag Y vara ett större företag och därmed använda resursen mer än företag X. 
Detta kan ses i formelrutan i matris 5 om regel 4 antas. Företag Y kommer att betala mer 
för resursen än företag X. Under regel 4 betalar användaren enligt sitt eget behov av 
resursen. Men detta kan avskräcka från att använda inköpsavdelningen i den utsträckning 
man vill och kräver ett mer planerat användande av resursen för att ha kontroll över 
kostnaderna. 

Under regel 5 kommer företag Y betala mer enbart på grund av att företaget är större. 
Detta är den ”straffavgift” som nämnts och som undveks genom regel 3. I mitt exempel i 
matris 5 blir nyttofunktionerna under regel 5 desamma som under regel 4. Men det bör 
påpekas att nyttofunktionen under regel 4 inte är lika säkert fastställd som under regel 5. 
Vem som har störst behov av resursen är svårare att fastställa än vem som är den större 
aktören. Att nyttofunktionerna under regel 4 och 5 är desamma är inte nödvändigt. För att 
inte komplicera modellen ytterligare lägger jag inte in en alternativ nyttofunktion under 
regel 4 och 5, utan håller mig till de förutsättningar jag hittills angivit. 

Förutsatt att nyttofunktionerna i matris 5 stämmer kommer företag X att föredra regel 4 
eller 5 framför regel 3. Det mindre företaget betalar proportionellt mindre för resursen
under regler 4 och 5. Samtidigt kommer företag Y troligen vara emot dessa regler. Företag 
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Y kan med sin relativt större förhandlingskraft föreslå ytterligare en regel: 

Regel 6: Inköpsavdelningen ska prioritera den som betalar mest.iii

Regel 6 omdistribuerar nyttan från regel 1 och 2. Regel 6 ger en ny funktion för företag X 
och Y. Här får företag Y större nytta i och med att de betalar mer för resursen:

ƒ(X; Y): (0,4n – 0,4k); (0,6n – 0,6k)

(Formel 11) 

Huruvida företag X och Y föredrar regel 3, 4 eller 5 beror på om reglerna kombineras med 
regel 1, 2 eller 6. (Däremot kan regel 3 inte kombineras med regel 6, eftersom effekten från 
regel 6 uteblir om regel 3 redan antagits.) 

Om den förväntade nyttan (n) av den gemensamma handlingen är lika med 100 och 
förväntade kostnaden (k) av upprätthållandet av institutionen uppgår till 60, kommer 
resultaten från de olika regelkombinationerna se ut som i matris 6 nedan: 

(Matris 6, olika nyttoallokeringar till följd av regelförhandlingar.)

Matris 6 visar olika nytttoallokeringar för företag X och Y till följd av olika regel-
förhandlingar. Förutsatt att värdena i formlerna kan uppskattas kan man resonera fram 
vilka överenskommelser som ger större nytta för varje deltagare. De pareto-optimala 
jämviktsförhållandena är markerade i fet stil. Förhandlingarna är inte deterministiska. Det 
är inte nödvändigt att aktörerna enas om en fullkomligt rättvis fördelning av 
inköpsavdelningens resurser och kostnader. Detta framgår av de alternativa 
jämviktsförhållandena i matris 6. 

                                                
iii Regel sex är en så kallad ”fair rule” och karakteriseras av att e = f och g = h även om e ≠ g och f ≠ h. 
(Selten 1978, se 4.2) 

Regel Företag X Företag Y

1 & 3 0,5n – 0,5k = 20 0,5n – 0,5k = 20

1 & 4 0,5n – 0,4k = 26 0,5n – 0,6k = 14

1 & 5 0,5n – 0,5k = 20 0,5n – 0,5k = 20

2 & 3 0,5n – 0,5k = 20 0,5n – 0,5k = 20

2 & 4 0,5n – 0,4k = 26 0,5n – 0,6k = 14

2 & 5 0,5n – 0,4k = 26 0,5n – 0,6k = 14

6 & 4 0,4n – 0,4k = 16 0,6n – 0,6k = 24

6 & 5 0,4n – 0,4k = 16 0,6n – 0,6k = 24
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6.5.2 Regelsammanfattning 

Regel 1: Inköpsavdelningen arbetar helt med företag X under en tids- eller projektperiod 
och företag Y under nästa. 

Regel 2: Inköpsavdelningen arbetar med företag X och Y samtidigt. 

Regel 3: Varje företag betalar en fast avgift, lika för alla. 

Regel 4: Varje företag betalar enligt deras proportionella användning av resursen.

Regel 5: Varje företag betalar enligt deras proportionella storlek.

Regel 6: Inköpsavdelningen ska prioritera den som betalar mest. 

Även om flera egna antaganden gjorts om reglernas effekter i 6.5.1, visar resonemanget hur 
spelteori kan användas som verktyg för självorganisation när nyttodistributionen av en 
gemensamt ägd resurs förhandlas. För att påvisa den optimala storleken – antalet individer 
som kan ingå i samarbetet – appliceras klubbteori. Regelförhandlingarna och den 
gemensamma handlingen antas ske på eget initiativ av aktörerna själva. Systemet antas 
framkomma organiskt, vilket är konsekvent med Ostroms undersökningar om 
självorganisering som en effektivare styrelseform än yttre konstruerade 
organisationsformer. 
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6.6 Applicerad Klubbteori

Här appliceras klubbteori som delvis förklarades i 4.2. Genom klubbteori undviks ”tragedy of the 
commons” och “free-rider” problemen. Teorin tillåter bland annat skapandet av en effektiv 
uteslutningsmekanism och optimerar nyttoavkastningen relativt till medlemsantalet när flera 
aktörer utnyttjar en gemensam resurs. Med en uteslutningsmekanism av icke-medlemmar är det 
möjligt att reglera vem som använder resursen, till vilken utsträckning den används samt avgöra 
hur en aktörs närvaro påverkar en annan. Detta möjliggör att genom självorganisation planera för 
långsiktigt utnyttjande av resursen.

Klubbteori använder sig av Herbert Simons koncept om ”satisficing” i aktörernas 
utilitetsantaganden. Cornes och Sandler (1996) visar detta grafiskt såväl som matematiskt. 
Jag kommer här visa deras grafiska presentation av klubbteoretisk utilitaristisk rationalitet. 
Presentationen visar att liberal-utlitaristisk rationalitet kan ge högre nyttoavkastning än 
individuell vinstmaximering, trots att individerna tillåts agera delvis egoistiskt, genom att 
institutionalisera användandet av en gemensam resurs. 

Texten nedan utgör uppsatsens tyngsta läsning, men resonemangen är nödvändiga för att 
beskriva hur klubbteorin appliceras. Klubbteori fungerar som ett verktyg för att bestämma 
vilken nyttoavkastning ett samarbete ger per individ. Sambandet mellan den optimala 
avkastningen och det optimala populationsantalet fastställs. Därmed definieras vem som får 
tillgång till den gemensamma resursen. Detta är nödvändigt för att undvika ”tragedy of the 
commons” och ett ”free-rider” beteende så att samarbetet blir långsiktigt hållbart. 

6.6.1 Optimal avkastning vid utnyttjandet av en gemensam resurs

Den vinstmaximerande strategin enligt fångarnas dilemma (formel 2 i 2.1.2) ger högre nytta 
per individ, visat i nyttofunktionslinjen N(s1) i figur 7. N står för nytta, s för klubbstorlek 
(population) och 1 för linje 1. N(s1) representerar nyttan vid individuellt agerande. Detta är 
konsekvent med den ”egoistiska” rationalitetsprincipen som angavs i formel 2. I likhet med 
formel 2 antas den enskilde individens nyttofunktion i N(s1) att: 

ƒ(N(s1); K(s1)): win-lose; lose-win > win-win > lose-lose (Formel 2)

(Figur 5) 
a*1 a*2

N(s2)

N(s1)

K(s1)

K(s2)

Total nytta 
(N) och 
kostnad (K)

Avkastning (a)
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I figur 5 är kostnadskurvorna raka. Cornes & Sandlers antar konstant skalavkastning med 
fasta kostnader. Samtidigt medför nyttan från att utnyttja inköpsavdelningen en kostnad 
eller avgift, visat i K(s1). Intensivare utnyttjande av resursen innebär större kostnader, 
varför kostnadskurvan lutar uppåt. Den böjda formen på N(s1) och N(s2) kommer från 
avtagande marginalnytta till följd av med intensivare användning. Men då kostnaden delas 
mellan flera individer, som i K(s2), innebär det att kostnaden per individ blir mindre. 
Kurvan får en mindre snäv lutning; K(s1) → K(s2). Samtidigt medför en högre population 
en plattare och lägre nyttokurva; N(s1) → N(s2). 50

Jämviktsförhållandet ”lose-lose” i formel 2 och 3 finns inte representerat i figur 5 då detta 
förhållande inte förutsätts ge något nyttovärde. Enligt formel 2 genererar en ”win-win”
situation en lägre nytto- och kostnadsfunktion för den enskilde individen. Detta visas i att 
N(s2) och K(s2) är lägre än N(s1) och K(s1), till följd av delad nytta och kostnad. Samtidigt 
ger N(s2) och K(s2) högre avkastning, a*1 < a*2. Avkastningsvärdet markeras av ett a, 
medan * markerar det pareto-optimala utbudsekvilibrat (jämvikt där ingen aktör kan få ut 
ett större nyttovärde utan att negativt påverka en annan aktör) för klubbvaran. Häri ligger 
förklaringen till att en ”win-win” strategi kring en gemensamt ägd resurs kan ge högre 
avkastning, som angetts i formel 3 tidigare: 

ƒ(N(s2); K(s2)): Win-win ≥ win-lose ≥ lose-win > lose-lose (Formel 3)

Jämviktsläget, a*1 eller a*2, lokaliseras genom att lutningen på kostnadskurvan är den
samma som tangenten på nyttokurvan. Ett värde utöver jämviktsläget innebär att nyttan 
från ett utökat samarbete avtar snabbare än kostnaderna för resursens upprätthållande. 
Cornes och Sandler förklarar de matematiska förhållandena i detta resonemang, vilka jag 
dock inte redogör för här. 51

Enkelt uttryckt kan sägas att N(s1) och K(s1) representerar individuellt agerande. N(s2) och 
K(s2) representerar en gemensam handling enligt liberal-utilitaristisk rationalitet. Samtidigt 
visar a*1 avkastningen vid individuellt agerande och a*2 avkastningen vid gemensam 
handling. Figur 5 visar att ett utilitaristiskt samarbete ger högre avkastning än 
individualistiskt rationellt agerande, till följd av konstant kostnadsminskning genom 
gemensamt ägande och avtagande marginalnytta av klubbvaran. 
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6.6.2 Optimalt medlemsantal vid distribution av en gemensam resurs

Nyttoavkastningsekvilibriat, a*, från figur 5 begränsar antalet företag som kan ingå i 
inköpsavdelningen. Avtagande marginalnytta antas även i figur 6, eftersom klubbens 
positiva kamratskap, utan en reglerande faktor, till slut ersätts av överbefolkning av 
klubbvaran. Vid överbefolkning avtar nyttan av gemenskap snabbare än 
kostnadsminskningen. 

Här antas avtagande marginalkostnad när ett växande medlemsantal reducerar kostnaden. 
Exempelvis betalar en klubb med endast två medlemmar högre avgift för att bibehålla 
resursen, än om tio medlemmar delar på kostnaden. Detta innebär att klubben inte antas ha 
en fast medlemsavgift. Avgiften minskar i takt med att medlemsantalet ökar.

När klubbens medlemsantal ökar skiftar både nytto- och kostnadskurvorna uppåt, N(a1) → 
N(a2) och K(a1) → K(a2). Här står a för avkastningsvärdet på klubbvaran. 
Kostnadskurvorna kommer att bli brantare för varje s där a ökar. En proportionerligt större 
kostnad delas per medlem. Nyttokurvan blir planare för varje ökning av medlemsantalet, s. 
Nyttans marginalminskning på grund av överbefolkning motverkas av den större 
avkastningen. Det pareto-optimala medlemsantalet, s*1 och s*2, fås genom att se var nytto-
och kostnadskurvan avtar med samma värde. I grafen (figur 6) visas detta genom 
tangentens lutning. 52

(Figur 6) 
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6.6.3 Jämviktsförhållandet mellan medlemsantal och avkastning

Figur 7 visar sambandet till jämviktsförhållandet mellan storlek (vem som har 
utnyttjanderätt) och avkastning från de två graferna ovan. Eftersom större avkastning kan 
fås från större medlemsstorlek är den optimala storleken, s(opt), positivt lutad. Likaledes är 
det ett positivt samband för den optimala avkastningen, a(opt), vilket här representerar 
avkastningen från alternativa medlemsantal. 

För ett stabilt ekvilibrium (E) måste a(opt) ha en kraftigare lutning än s(opt). Detta innebär 
att när man optimerar storlek, s, eller avkastning, a, ökar den ena antingen mer eller mindre 
proportionellt än den andra. Mancur Olsons definition av gruppstorlek, där storlek inte 
definieras direkt av antal, utan snarare till vilken grad individer påverkar varandra, gäller 
även i denna bemärkelse. 

Sambandet mellan olika individernas inbördes påverkan av nyttoavkastningen på en delad 
resurs, eller effekter från externa kostnader, blir mer uppenbart genom klubbteorin. Detta 
underlättar självorganisation för gemensam handling. 

(Figur 7) 
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6.6.4 Samband mellan optimal avkastning, medlemsantal 
(utnyttjanderätt) och nytta

För att göra resonemanget tydligare förs figurerna 5, 6 och 7 samman till figur 8.

Det optimala avkastnings- och storleksekvilibriat i ett samarbete fås genom sambanden 
mellan kostnads- och nyttoavkastning samt population. 53 Detta visar hur pass många 
företag som kan ingå i inköpssamarbetet förutsatt att inköpsavdelningen har ett definierat 
resursanslag från medlemmarna. Detta visar också hur gemensam handling ger högre 
nyttoavkastning än individuellt agerande. 

(Figur 8) 

Om denna procedur genomförs hos användarna av delvis offentligt ägda resurser, kan man 
undvika ”tragedy of the commons” och ”free-rider” problemet och därmed underlätta för 
att en gemensam handling kan komma till stånd. Klubbteori begränsar externa kostnader 
från individers inbördes påverkan. Klubbteori påvisar hur en gemensam resurs, i och med 
att teorin tillåter reglerad användning, kan utnyttjas optimalt samtidigt som resursen 
bibehålls på ett långsiktigt hållbart sätt.
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7 Slutsats
Uppsatsen har som mål att belysa vad som krävs för att en gemensam handling, eller 
organiserat samarbete, kring en gemensamt ägd resurs ska kunna ingås, genomföras och 
vara långsiktigt hållbart för vinstmaximerande aktörer. Samarbetsmodellen enligt de 
teoretiska antagandena som gjorts i denna uppsats belyser att en gemensamt ägd resurs 
med fördel kan nyttjas av ett begränsat antal individer. Men det förutsätter att de kan 
förhandla om utnyttjanderätt och distribution, är långsiktiga, besitter socialt kapital samt 
utgår från liberal-utilitarism som nyttomaximerande rationell strategi för att motivera 
handling. En gemensam handling där individerna uppfyller detta bör ge var och en högre 
nyttoavkastning, produktivitet och/eller kostnadsbesparingar än individuellt agerande. 

Resonemangen visar hur problem kring gemensam handling och delvis offentligt ägda 
resurser kan lösas eller förebyggas; såsom hur man (1) undviker kortsiktig överexploatering 
(”tragedy of the commons”), (2) förebygger ett ”freerider”-beteende vid samarbete, (3) hur 
man optimerar nyttoavkastning genom samarbete, (4) reglerar vem som får tillgång till en 
viss resurs samt (5) hur man bygger ett långsiktigt åtagande kring nyttjandet av en 
gemensam resurs. 

Här har belysts hur spelteori, med liberal-utilitarism som rationellt antagande för att 
motivera handling, kan fungera som ett verktyg för att underlätta en förhandlingsprocess 
där en gemensam handling institutionaliseras genom självinitiativ. Modellen som beskrivs i 
avsnitt 6 bör kunna användas för att underlätta organisation och institutionalisering, bland flera individer 
som drivs av självintresse, för ett långsiktigt hållbart utnyttjande av en gemensamt ägd resurs. 

Det är dock oklart om samarbetsmodellen kan appliceras för att organisera och 
institutionalisera ett inköpssamarbete för en grupp lokala småföretag som agerar på den 
globala marknaden i syftet att förbättra deras konkurrenskraft relativt till individuellt 
agerande. Detta har inte bevisats i denna uppsats. Jag har endast belyst möjligheterna med 
denna form av samarbete för traditionellt sett egoistiska individer. 

Men modellen bör kunna fungera som underlag för vidare empiriska studier. En empirisk 
studie kan undersöka vilka slags förutsättningar modellen angivit, men som inte uppfylls i 
verkligheten. Därigenom bör man kunna identifiera vad som förklarar varför ”tragedy of 
the commons” eller ett ”free-rider” beteende kring en delvis offentligt ägd resurs inträffar. 
Modellen besvarar därmed målfrågan: ”Varför fungerar inte utnyttjandet kring en 
gemensamt ägd resurs optimalt?”

Flera individer kan nyttja en gemensamt ägd resurs på ett rättvist, hållbart och 
nyttooptimalt sätt. Förutsättningarna som måste uppfyllas är inte orimliga, men däremot 
komplexa. Det är inte fastställt om alla modellens förutsättningar och antaganden är 
nödvändiga i verkligheten för att motivera gemensam handling.

Denna uppsats pekar på att inbördes konkurrens mellan individer kan åsidosättas förutsatt 
att: (1) ett tillräckligt starkt socialt kapital föregår den gemensamma handlingen, (2) 
samarbete förväntas ge högre nytta än individuellt handlande, (3) aktörerna agerar utifrån 
liberal-uitilitaristisk rationalitet samt (4) om en situation tvingar dem in i ett samarbete. 

Organisk samverkan för att öka nyttoavkastningen på en gemensamt ägd resurs på ett 
långsiktigt hållbart sätt kräver förutsättningar som bör kunna uppfyllas. Däremot är det 
tveksamt om vinstdrivande företag utgör det bästa exemplet för att empiriskt bevisa detta.
Vad som kan sägas är att gemensam handling mellan egoistiska individer är i högsta grad
teoretiskt möjligt och ger med stor sannolikhet flera organisationsfördelar. Uppsatsen med 
dess resonemang kan fungera som underlag för att organisera självintresserade aktörer i ett 
samarbete.
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