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Sammanfattning
Denna studie har till syfte att med hjälp av spelteorier analyser vilka incitament som låg bakom
oljeprisfallet 2014 till 2016. Studien baseras på att pröva två spelteorier och analyserar vilken
teori som har störst förklaringskraft på händelseförloppet. Händelseförloppet och oljemarknadens
utveckling kommer att sammanställas utifrån aktuell data från myndigheter och nyhetssidor.
Därefter kommer materialet att kategoriseras i olika huvudteman för att enklare kunna illustrera
händelseförloppet och få en djupare förståelse. De två spelteorierna som studien baseras på är
fångarnas dilemma och Stag Hunt samt försäkringsspelet som är en utvecklad version av Stag
Hunt.
Oljepriset under 2014 sjönk med 48,2 % på grund av massproduktionen av samtliga
oljeproducenter. Detta påbörjades med hjälp av den nya kostsamma utvinningstekniken, fracking.
Oljeproducenter som OPEC ökade sin produktion bland annat för att inte förlora sina
marknadsandelar. Innan 2014 bestraffades oljeproducenter om produktionsnivån förändrades då
det var en faktor som förhindrade upprätthållandet av ett högt oljepris. På oljemarknaden
förekom svek, hot samt bestraffningar vilket indikerar på att fångarnas dilemma överensstämde
med oljemarknaden.
Oljeprisfallet 2014 orsakades av massproduktionen av främst USA. Oljeproducenterna hade då
vetskap om USA:s mål vilket gjorde att en av förutsättningarna för fångarnas dilemma brast. Ur
ett Stag Hunt perspektiv är oljeproducenternas pareotooptimala val att samarbeta. Däremot fick
USA möjligheten att bli oberoende av importerad olja och valde därför att inte samarbeta med de
resterande oljeproducenterna. För att inte riskera att förlora sina marknadsandelar var OPEC
tvungna att försäkra sig genom att också avvika från samarbetet.
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1 Inledning
I den finansiella världen, vid ingång av det nya året 2016 har Kinas inhemska aktiemarknad och
oljepriset hamnat i fokus igen. Oljan har genom tiden varit världens mest omsatta råvara. Under
de senaste åren har oljepriset styrts av OPEC, Ryssland och USA. OPEC tillsammans med
Ryssland har strävat efter ett högt pris men målet förändrades när USA började massproducera
under 2014.
Att massproducera blev fokus för alla oljeproducenter trots den låga efterfrågan och det bidrog
till att oljepriset föll med 48,2 % under andra halvåret av 2014. Under juni 2014 handlades oljan
för cirka 111 dollar per fat och oljepriset låg som lägst under 57 dollar per fat. Nedgången av
oljepriset som inträffade under 2014 kan jämföras med oljeprisfallet 2008. Dessa är de två största
oljeprisfallen sedan 1980-talet. Från juli till december 2008 föll oljepriset med mer än 71 %.
(Anderson, 2014)
För att kunna behålla sina marknadsandelar på oljemarknaden krävs genomtänkta strategier.
Kunde hot om bestraffning tillämpas under 2014 eller blev det lönsamt att istället konkurrera med
det låga oljepriset?

1.1 Problemdiskussion
Oljemarknaden har genom tiderna alltid präglats av en kamp mellan monopol och oligopol.
Konkurrenssituationen på den globala oljemarknaden är likt ett oligopol med ett fåtal
konkurrenter. Saudiarabien en OPEC-medlem var den ledande oljeproducenten under 2011 med
Ryssland som den främsta konkurrenten (EIA, 2016). Dessa oljestater producerade till en nivå
som motsvarade det relativt höga oljepriset som under 2011 låg i genomsnitt på 107, 46 dollar per
fat (OPEC, 2016).
Oljeproducenterna har i stort sätt haft samma mål, att maximera sina vinster genom att ta ut ett
högt pris. Detta har lett till att oljeproducenterna någorlunda kunnat gissa sig fram hur respektive
oljeproducent kommer att bete sig för att kunna gynna sig själv. Då målet alltid varit att
vinstmaximera har produktionen varit stabil för att inte påverka oljepriset negativt. Om
oljeproducenterna avvek från samarbetet genomfördes bestraffningar för att under de kommande
perioderna hamna i en perfekt nashjämvikt. Detta incitamentstruktur överensstämmer med
fångarnas dilemma. Kan antagandet om fångarnas dilemma fortfarande överensstämma med
oljeprisfallet under 2014?
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Varför väljer inte oljeproducenterna att samarbeta för att maximera sina vinster? Under 2014
uppkom nya faktorer som påverkade oljepriset som exempelvis ny utvinningsteknik, konflikter i
Mellanöstern och alternativa energikällor. Oljeprisfallet har påverkat oljeproducenternas val att
samarbeta. Det finns bland annat tre motiv till varför oljeproducenter väljer att inte samarbeta.
Oljeproducenten kan svika överenskommelsen för att öka sin vinst, reagera på nya möjligheter
och välja att försäkra sig mot dåliga utfall. Dessa motiv tillsammans med de nya faktorerna som
påverkade oljepriset under 2014 kan ha bidragit till att oljeproducenterna ändrade sina strategiska
beteenden.
Vi vill härmed undersöka om oljeprisfallet under 2014 och det strategiska spelet kan förklaras
utifrån svek, hot och bestraffningar vilket då skulle stämma överens med fångarnas dilemma.
Eller om det kan förklaras med att oljeproducenterna reagerat på nya möjligheter eller att de valt
att försäkra sig mot dåliga utfall. Om marknaden skulle beskrivas genom de sistnämnda
förklaringarna skulle det innebära att händelseförloppet kan stämma överens med Stag Hunt
teorin samt den utvecklade versionen, försäkringsspelet. Genom att analysera händelsen vill vi
avgöra vilka av dessa spelteorier som har störst förklaringskraft.
Det har varit i vårt intresse att studera oljemarknaden eftersom oljepriset har historiskt sett
påverkats av OPEC, efterfrågan och konjunkturen. Däremot var inte efterfrågan en utgångsfaktor
under oljeprisfallet 2014 utan det var andra faktorer. Vi tycker även att det är intressant att
analysera den aktuella handelsen utifrån spelteorier då detta inte har studerats ännu.

1.2 Syfte
Studiens syfte är att med hjälp av spelteori analysera incitamenten bakom oljeprisfallet 2014 till
2016.

1.3 Forskningsfrågor
-

I vilken mån kan spelet fångarnas dilemma fungera som förklaringsmodell för att förstå
prissättningen på oljemarknaden före och efter 2014?

-

I vilken mån kan Stag Hunt fungera som förklaringsmodell för att förstå prissättningen på
oljemarknaden för åren 2014 till 2016?

-

I vilken mån kan försäkringsspelet fungera som förklaringsmodell för att förstå
prissättningen på oljemarknaden för åren 2014 till 2016?
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1.4 Avgränsning av materialet
Det är aktuell data som ligger till grunden för studiens empiri och dess utgångspunkt. Materialet
som används bakom beskrivningen av oljeprisfallet är avgränsad till myndigheter och
organisationer som exempelvis EIA samt OPEC. Vi har även använt oss av nyhetssidor såsom
Bloomberg och The Economist. Tidsramen som empirin baseras på ligger mellan sommaren
2014, då oljeprisfallet inträffade och fram till 2016. Vi kommer även att analysera oljemarknaden
innan 2014 för att kunna få en djupare förståelse för hur oljemarknaden har utvecklats ur ett
spelteoretiskt perspektiv.
I den här studien kommer vi inte benämna OPEC som en kartell, då vi inte anser att det påverkar
producenternas val av strategier. Vi antar att OPEC verkar som en organisation. Vi har använt oss
av ett antal olika källor för att få en helhetsbild av händelseförloppet. Detta på grund av att det
inte finns färdiga dokument eller rapporter som beskriver händelseförloppet eftersom det
inträffade nyligen och skribenter samt forskare inte hunnit analysera händelsen.
För att kunna genomföra analysen kommer en kartläggning av prisbildningen och
händelseförloppet att genomföras. Där kommer det bland annat presenteras de viktigaste
aktörerna på marknaden och spelreglerna. Vidare i analysen kommer spelreglerna att användas
som verktyg för att kunna besvara på forskningsfrågorna.
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2 Oljeprisets utveckling
Under 1860-talet växte oljehandeln efter att den moderna oljeindustrin tog fart i Pennsylvania,
USA. Världsproduktionen av olja har med tiden påverkats av politiska händelser. Flera
oljeprischocker har inträffat i samband med utbudsstörningar under bland annat det arabiska
oljeembargot 1973-74, den persiska revolutionen 1979-80, Iran-Irak kriget 1980-88 och
Kuwaitkriget 1990-91. Utifrån ett historiskt perspektiv har priset på oljan bestämts av utbud och
efterfråga. (Kärrmarck, 2006)
Den första oljeprischocken uppstod under det arabisk-israeliska kriget 1973, där flera arabiska
länder inrättade ett oljeembargo mot USA och Holland. Vid den tiden var den inhemska
produktionen av olja låg i USA samtidigt som efterfrågan var hög vilket resulterade i ökad
import. Embargot ledde till ett ökat oljepris i samband med att OPEC valde att minska sin
oljeexport bland annat på grund av västvärldens stöd till Israel. När oljeproduktionen sattes igång
ett halvt år efter embargot, tredubblades oljepriset i genomsnitt till cirka 12 dollar per fat och
OPEC fick kontroll över världsmarknaden för oljan. (EIA, 2016)
Oljepriset har inte alltid varit stabilt. Den har under ett antal gånger sjunkit drastiskt. Till exempel
ökade Saudiarabien år 1986 sin oljeproduktion kraftigt vilket ledde till sjunkande oljepriser.
Asienkrisen 1997 utlöste ett oljeprisfall och bidrog till en kraftig nedgång i tillväxten. Oljepriset
sjönk till strax under 10 dollar per fat vid slutet av 1998. Under 1999 enades oljeproducenterna
OPEC, Ryssland, Norge och Mexiko om att minska produktionen. Det ledde till ett högre oljepris
samtidigt som Asien befann sig i en återhämtningsfas efter den ekonomiska krisen. (Energy
Charter Secretariat, 2007)
Ovannämnda händelser har påverkat oljepriset under korta perioder men i upprepande gånger.
När oljeproduktionen återigen var igång, återgick priserna till tidigare nivåer. Under
nedanstående graf i Figur 1 kan oljeprisutvecklingen följas. (EIA, 2016)
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Figur 1: Oljans utveckling och händelser som påverkat oljepriset, 1970-2015.1

Källa: EIA, 2016

2.1 OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries
Organisationen OPEC bildades 1960 i Baghdad, Irak, och har totalt 13 medlemsländer. Dessa är
Algeriet, Angola, Ecuador, Indonesien, Iran, Irak, Kuwait, Libyen, Nigeria, Qatar, Saudiarabien,
Förenade Arabemiraten och Venezuela. OPEC:s mål är att samverka och förena
medlemsländernas oljepolitik för att bidra till ett rättvist samt stabilt pris till oljeproducenterna.
(OPEC, 2016)
När OPEC bildades var huvudmålet att förhindra att oljeinkomsterna sjönk och därmed ha
möjligheten att öka sina oljeinkomster. Den första diskussionen OPEC hade handlade om
fördelning av marknadsandelar mellan OPEC-länderna. Detta var nödvändigt för att upprätthålla
en rättvis fördelning då de flesta medlemmarna ville öka produktionen och på så sätt öka
marknadsandelarna. Länderna som var emot en uppdelning var Saudiarabien och Iran då de hade
de största möjligheterna att öka sina egna marknadsandelar.
Vid slutet av 1960-talet ökade konkurrensen mellan OPEC-länderna vilket ledde till ett
oljeprisfall, som orsakades av ökad produktion från Iran. Det ledde inte till förluster utan fallande
priser på olja ökade OPEC-ländernas inkomster. Trots problematiken med fördelning av

1

WTI (West Texas Intermediate) är en typ av olja som används som riktmärke för prissättning av olja och handlas i
USA (Råvarumarknaden, 2016).
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marknadsandelar var OPEC framgångsrik som en förhandlingsorganisation mellan
oljeproducenterna. (Hjalmarsson och Walfridson, 2016)
Deras inflytande på den globala oljemarknaden hämmades när olja upptäcktes i den mexikanska
golfen samt Nordatlanten under 1970- och 1980-talet. Dock stod OPEC- länderna under 2014 för
cirka 42 % av världens totala oljeproduktion, se Figur 2. (Globalis, 2016)
Figur 2: OPEC:s totala oljeproduktion från 2009-2014.

Källa: Statistic, 2016

2.2 Oljeproducenter och oljeimportörer utanför OPEC
Ryssland är en av världens största oljeproducenter och den näst största producenten av torr
naturgas. I västra Sibirien sker den största delen av produktionen av olja och där har det
producerats olja sedan 1969. Oljeproduktionen i västra Sibirien står för mer än 60 % av
Rysslands totala produktion (EIA, 2015). I Sibirien finns skifferformationen Bazhenov som är
landets största tillgång av okonventionell olja. Där uppskattas det finnas cirka 2300 miljarder fat
olja vilket är fem gånger större än skifferformationen i USA. (Råvarumarknaden, 2013)
Under 1980-talet försökte den sovjetiska regeringen främja oljeproduktionen genom att detonera
kärnladdningar under jorden för att kunna utvinna olja. Den ryska regeringen har under de
senaste åren använt skattelättnader för att få internationella oljebolag att utforska
skifferformationen Bazhenov. De flesta skifferutvinningar har dock avbrutits på grund av
sanktionerna. Kostnader för att Ryssland ska kunna behålla sin position är enorm. Under 2013
översteg kostnader för ett ryskt oljebolag med 8,4 miljarder dollar, trots det statliga stödet. (EIA,
2015)
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Kina och USA är världens största oljeimportörer och under april 2015 var Kina den största
importören och importerade 200 tusen fat per dag mer än USA (Finwire, 2015). Kinas
ekonomiska situation har påverkat oljemarknaden eftersom landet har stått för nästan hälften av
den globala efterfrågeökningen. Oljepriset har påverkats och förändrats vid ekonomisk framgång
samt nedgång i Kina. Därför har landet en avgörande roll för oljemarknadens utveckling.
(Radetzki, 2011)
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3 Teori
3.1 Spelteori på oligopolmarknad
Aktörer i en oligopolmarknad agerar självständigt men är alltid medvetna om varandras existens.
Då varje aktör kan påverka marknadspriset kan de även påverka konkurrenternas vinster. Således,
måste aktören se över konkurrenternas beteende eller strategier för att kunna skapa en egen
strategi.
I en oligopolmarknad kan spelteori användas för att studera olika spelstrategier. I spelteorin är
strategin en betydelsefull faktor. Varje aktör lägger upp en strategi på olika åtgärder de vidtar för
att konkurrera med andra aktörer. Varje aktörs “payoff”, vinst som fås vid slutet av spelet, beror
på åtgärderna de vidtagit. (Carlton & Perloff, 2015, s. 181)

3.2 Spelteori
Spelteorin behandlar samspelet mellan rationella individer, där beslutsfattandet beror på andra
spelares val. Detta då beslutsfattarnas egen nytta beror på vad samtliga spelare eller individer
väljer att göra, då alla agerar i eget bästa intresse. Nyttan förekommer i form av ”payoffs”.
Spelteorin analyserar och försöker avgöra de åtgärder som spelarna bör vidta i olika situationer
för att maximera sina payoff.
Storleken på ”payoff” beror på antalet aktörer på marknaden, möjliga spelstrategier och antal
tidsperioder. Den optimala strategin förändras om spelets periodlängd förändras. (Carlton &
Perloff, 2015, s. 183)

3.2.1 Flerperiodsspel
I flerperiodsspel möter väl etablerade aktörer sina konkurrenter upprepande gånger vid olika
perioder. Enligt Weibull (2016) krävs fler tidsperioder för ett långsiktigt samarbete ska uppnås,
det vill säga upprepning möjliggör samarbete. Vidare menar han att förutom antal tidsperioder
behöver aktörer ha den möjligheten att observera avvikelser och uppskatta kostnader för att utföra
bestraffningar.
En aktör kan genom att exempelvis minska produktionen under ett par perioder, för att göra det
trovärdigt, skicka signaler till andra aktörer om att konkurrensen inte är något att föredra. Om
aktörerna väljer att också minska produktionen, kommer detta att gynna samtliga aktörer genom
att priset höjs. Om en aktör sedan väljer att öka produktionen kommer denna att bestraffas i nästa
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period genom att den andra aktören ökar produktionen för att sänka priset. (Carlton & Perloff,
2015, s. 204)

3.3 Fångarnas dilemma
Hur spelarna väljer att agera i de olika situationerna kan förklaras med hjälp av spelet fångarnas
dilemma som förekommer i form av enperiodsspel och oändligt upprepade spel. I enperiodsspel
kan aktören välja mellan olika strategier utan att ha vetskap om den andra aktörens val. Det har
ingen större betydelse vad den andra aktören kommer att välja att göra, utan aktören har ett
incitament att avvika från utfallet. Detta för att öka sin avkastning och aktören erhåller en payoff
på 4 (se Figur 3). Båda aktörer har dominanta strategier och dessa rationella aktörer kommer att
välja den dominanta strategin, oavsett andra aktörens val. Den dominanta strategin för båda
aktörer är att svika överenskommelsen vilket utgör en nashjämvikt som inte är paretooptimal.
Däremot är vinsten lägre än den vinsten de kunde erhålla om de samarbetade vilket är
paretooptimalt men utgör inte en nashjämvikt. (Carlton & Perloff, 2015, s. 205)
Figur 3: Fångarnas dilemma i enperiods spel

Samarbeta

Svika

Samarbeta

3, 3

1, 4

Svika

4, 1

2, 2

Egen illustrerad figur

3.3.1 Oändligt upprepade fångarnas dilemma spel
Som vi tidigare nämnt, kan en konkurrerande aktör i ett upprepat spel välja att signalera till
marknaden och utföra bestraffningar om en annan aktör avviker från överenskommelsen. I ett
upprepat spel är det lönsamt att samarbeta på ett indirekt sätt för att kunna ta ut ett högt pris. Det
kan uppstå nashjämvikter som inte uppstår i ändligt upprepade spel. Kommunikationen mellan
aktörer sker på ett indirekt sätt och ett samarbete uppstår när aktörer väljer samma typ av strategi.
Ett samarbeta, som uppstår på grund av bestraffningar, kan därför uppkomma som en
nashjämvikt. (Carlton & Perloff, 2015, s. 207)
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Figur 4: Oljeproducenters strategiska val
Oljeproducent 1
200

100

200

$60, $60

$82, $55

100

$55, $82

$74, $74

Oljeproducent 2

Egen illustrerad figur

Med hjälp av Figur 4, kommer vi att förklara de möjliga strategierna i ett oändligt upprepad spel.
Varje oljeproducent kan välja olika produktionsnivåer (200 eller 100) i olika perioder.
Oljeproducent 1 kan producera 100 i varje period om Oljeproducent 2 gör detsamma. Om
Oljeproducent 2 ändrar sin produktionsnivå i någon period, kommer Oljeproducent 1 att
producera 200 i nästkommande period och även i fortsättningen. Om Oljeproducent 2 tror att
Oljeproducent 1 kommer att använda sig av denna strategi, bör Oljeproducent 2 producera 100,
som i enperiodsspel. Oljeproducenten kan i vilken period som helst öka sin vinst men vinsten, på
grund av bestraffning, kommer att förbli låg i fortsättningen. (Carlton & Perloff, 2015, s. 209)
” Ju mer långsiktigt perspektiv en spelare anlägger, desto mindre värde får en kortsiktig vinst av
en avvikelse idag i förhållande till efterföljande förluster på grund av bestraffningar. Därför blir
avvikelser mindre attraktiva.” (Weibull, 2016, s. 9)

3.3.2 Innebörden av ett samarbete och svek
Oljeproducenter kan välja mellan att öka, minska eller låta produktionsnivån vara konstant.
Samtliga oljeproducenter har inte vetskap om hur mycket olja varje enskilt land kommer att
producera. Vi gör antagande gällande Figur 3 att en oljeproducent väljer att samarbeta om
produktionsförändringen är mindre än 500 tusen fat per dag. Detta för att inte pressa ned
oljepriset och samarbetar för ett högt oljepris. Svek uppstår när oljeproducenten ökar
produktionen med mer än 500 tusen fat per dag.
På grund av den finansiella krisen 2008 gäller inte produktionsförändringen med 500 för åren
2008 och 2009, utan en förändring som är större än noll gäller. När marknaden är instabil kan det
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bli tydligt att se hur viktigt ett samarbete är på oljemarknaden och de strategiska valen. Dessa
antaganden kommer att tillämpas i analysen.

3.3.3 Olika jämvikt i flerperiodsspel
De olika typerna av jämvikt beror på spelarnas förmåga att utgöra trovärdiga hot. För att ett hot
ska vara trovärdigt, ska hotet komma när motparten drabbas som mest. Hotet ska komma i rätt
tidpunkt och det ska vara möjligt att påverka motpartens avkastning. Periodlängden avgör även
om hotet är trovärdigt, ju fler perioder desto större risk, för upprepande bestraffningar. (Carlton &
Perloff, 2015, s. 210)
Är hotet trovärdigt?
Vi antar att det finns två perioder i en spelomgång. Oljeproducent 1 meddelar att den kommer att
producera 100 i första perioden och även i andra perioden om Oljeproducent 2 producerar 100 i
första perioden. Oljeproducent 1 meddelar att om Oljeproducent 2 producerar mer än 100 i första
perioden, kommer Oljeproducent 2 att bestraffas genom att Oljeproducent 1 överproducerar i
andra perioden. Om Oljeproducent 2 tror på hotet, kommer denne att producera 100 i första
perioden.
Om hotet inte är trovärdig kommer inte Oljeproducent 2 att producera 100 i första perioden och
riskerar att bestraffas i andra perioden. Varför väljer Oljeproducent 2 att riskera förlust? Eftersom
detta är ett två-periodsspel vet Oljeproducent 2 att det inte är Oljeproducent 1 bästa intresse att
straffa denne i den sista perioden. Då ökad produktion innebär lägre pris. För att Oljeproducent 2
ska kunna bestraffas, måste även Oljeproducent 1 bestraffas. Oljeproducent 1 kommer inte att
öka produktionen i andra perioden, oavsett Oljeproducent 2 produktionsnivå i första perioden.
Det innebär att hotet inte är trovärdig. Om strategin eller hotet är trovärdig utgör det en perfekt
nashjämvikt, där hotet blir trovärdig endast om det är i sitt eget bästa intresse att genomföra
bestraffningen. (Carlton & Perloff, 2015, s. 211)

3.4 Stag Hunt
Stag Hunt, jaga hjort, är en historia av Rousseau som har kommit att bli en spelteori. Rousseau
menade att när jägarna bestämmer sig för att jaga hjort, är det meningen att alla ska göra det. Om
däremot en hare passerar förbi en av jägarna, är det ostridigt att jägaren inte skulle vilja ta haren.
Stag Hunt spelet kan förklaras på följande sätt. Vi antar att varje jägare kan välja mellan att jaga
hjort eller hare. Att fånga en hjort är målet eftersom den är mer värd än en hare. Det är dock inte
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troligt att ensam kunna jaga och fånga hjorten. Chansen att fånga en hjort är större om flera
jägare väljer att samarbeta. Sannolikheten att fånga en hare beror inte på vad andra jägarna väljer
att göra. Valet beror på jägarnas eget intresse. Jägarna värderar då värdet av en hare med den
individuella andelen av hjorten.
Att jaga hjort eller att jaga hare utgör båda nashjämvikter. Paretooptimalitet ,den högsta nyttan,
uppstår när alla väljer att samarbeta och jaga hjorten. Att jaga haren utgör inte paretooptimalitet
för att jägarna har möjligheten att öka sin avkastning genom att välja en annan strategi. (Skyrms,
2004)
I arbetet kommer vissa antaganden att göras för att enklare kunna förklara och beskriva
förklaringsmodellen. Hjorten kommer att tolkas som “samarbete” vilket innebär att
oljeproducenterna samarbetar genom att hålla en låg produktionsnivå för att upprätthålla ett högt
oljepris. Haren kommer att innebära ”nya möjligheter”. Dessa “nya möjligheter” kommer i denna
studie representeras av bland annat ny utvinningstekning och nya mål.
Figur 5: Exempel på möjliga val
OPEC
Samarbeta

Nya möjligheter

Samarbeta

4, 4

0, 2

Nya
möjligheter

2, 0

2, 2

USA

Egen illustrerad figur

Om oljeproducenterna samarbetar kommer de att erhålla en payoff på 4 (se Figur 5). Det är inte
lönsamt enligt teorin att ensam jaga hjorten då den inte ger någon avkastning alls. Dock stämmer
detta inte med verkligheten då oljeproducenterna fortfarande får ut en avkastning vare sig de
samarbetar eller inte. Däremot kommer avkastingen för att samarbeta att vara lägre om de andra
oljeproducenterna väljer nya möjligheter. En försiktig oljeproducent kommer dock alltid att
förvänta sig det värsta och därmed välja att avvika från samarbetet.
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Vi kommer i studien att förhålla oss till originalantagandet när Stag Hunt används som
förklaringsmodell. Däremot kommer inte ett antagande om noll avkastning att användas när vi
tillämpar den utvecklade modellen av Stag Hunt, försäkringsspelet.

3.4.1 Stag Hunt som försäkringsspel
Försäkringsspelet handlar om tillit och förklarar hur oljeproducenterna kan försäkra sig från ett
dåligt utfall. Hjorten kommer i denna modell fortfarande att antas som samarbete medan haren nu
innebär ”försäkring mot dåligt utfall”. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan
oljeproducenterna, den ömsesidig nytta av att samarbeta utgör en paretooptimalt nashjämvikt.
Spelet analyserar hur producenterna kan förflytta sig från den riskfria ”jaga hare” jämvikten till
den riskabla, men givande, ”jaga hjort” jämvikten. Vad den rationella oljeproducenten kommer
att göra beror på vad denne tror att resterande oljeproducenter kommer att göra. Om den ena
oljeproducenten väljer att försäkra sig kommer den strategin att gynna alla andra oljeproducenter,
på så sätt får samtliga oljeproducenter samma payoff (se Figur 6). Att försäkra sig blir det
säkraste valet för att inte riskera att få en låg payoff. (Skyrms, 2004)
Hur kan oljeproducenterna försäkra sig mot ett dåligt utfall om valen ständigt ändras när det
dyker upp nya möjligheter? Oljeproducenterna kan genom att beräkna den förväntade nyttan,
Expected Utility, utifrån sannolikheten för att samarbeta eller inte samarbeta komma fram till det
optimala valet. Oljeproducenterna väljer att samarbeta om den förväntade nyttan är större än den
förväntade nyttan av att försäkra sig. Den förväntade nyttan beräknas med hjälp av formeln
nedan.
Formeln: EU= p*x+(1-p)*xi
där p = sannolikheten för att jaga hjort
1-p = sannolikheten för att jaga hare
x = avkastningen av att jaga hjort
xi = avkastningen av att jaga hare
Om Saudiarabien vill jämföra vilket val som kommer att ge högst payoff måste de först anta
sannolikheten för att USA ska samarbeta. På grund av tidigare konflikter kan det antas att tilliten
är låg mellan länderna vilket innebär att sannolikheten för ett samarbete är lägre än 50 %.
Sannolikheten kan antas ligga på 30 % och den förväntade nyttan av ett samarbete blir 1,9 för
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Saudiarabien. Detta innebär att det är bättre för Saudiarabien att försäkra sig istället för att
samarbeta då en högre avkastning erhålls, 2,3.
EU av ett samarbete = 0,3 * 4 + (1-0,3) * 1 = 1,9
EU av att försäkra sig = 0,3 * 3 + (1-0,3) * 2 = 2,3
Figur 6: Exempel på möjliga val
OPEC
Samarbeta

Försäkra mot dåligt
utfall

Samarbeta

4, 4

1, 3

Försäkra
mot dåligt
utfall

3, 1

2, 2

USA

Egen illustrerad figur

En ny oljeproducent börjar inte med att exempelvis välja den riskfyllda strategin, att samarbeta.
Eftersom ett högt pris inte bidrar till ökade marknadsandelar utan oljeproducenten riskerar istället
att minska den potentiella höga oljeinkomsten. Försäkringsproblematiken kan vid ett upprepat
spel förändras och förenkla valen för oljeproducenterna. Det kan efter några spelomgångar visa
sig att producenterna skapar en tillit mot varandra vilket kan leda till samarbete. Om EU är
tillräckligt högt kommer oljeproducenterna välja att samarbeta trotts risken för att nya
möjligheter kan dyka upp. (Skyrms, 2004)
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4 Metod
Vårt syfte är att analysera i vilken grad oljeprisfallet 2014 gav incitament på en Stag Hunt teori
samt att få en djupare förståelse och därför har vi valt en kvalitativ metod. En kvalitativ metod
sätter större vikt på förståelse och ord än mängddata vid insamling och dataanalys (Bryman,
2011). Vår metodansats utgår ifrån en deduktiv syn vad gäller relationen mellan vår huvudteori,
Stag Hunt, och empirin. Detta för att en deduktiv syn innebär att vi utgår från en redan
existerande teori eller modell som vi sedan prövar i empirin.

4.1 Datainsamling
Arbetet började med artikelsökning från nyhetstidningar såsom Bloomberg, Affärsvärlden, Di
och The Economist. Syftet med detta var att få en helhetsbild om vad media skrev om
oljeprisfallet. När vi fått en helhetsbild gick vi vidare med att söka på olika myndigheter och
organisationer som Riksbanken, EIA, OPEC samt BP. Där hittade vi intressanta dokument,
exempelvis beskrev penningspolitiska protokollet från Riksbanken om hur oljepriset hade
påverkat den svenska ekonomin under 2014. Vi har även använt oss av böckerna Modern
Industrial Organization av Dennis W Carlton och Putting A Price On Energy av Energy Charter
Secretariat för att förklara och kunna referera till våra teorier.
En kvalitativ innehållsanalys kommer att användas som tillvägagångssätt när vi ska analysera och
tolka vårt material. Denna metod är en av de vanligaste tolkningsmetoderna när det kommer till
kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). Danielson (2013) beskriver att vid innehållsanalys
kodas materialet genom kategorisering. Detta innebär att vi söker efter specifika ämnen och
teman när vi analyserar det material vi insamlat. I vårt tillvägagångssätt läste vi vårt material för
att kunna få en helhetsbild av innehållet. Därefter kategoriserade vi vårt material och sorterade
bort de delarna som inte var relevanta för vår studie vilket resulterade i tre huvudteman, aktörer,
prisfallet 2014-2016 och oljemarknden. Efter att vi fått en helhetsbild och kategoriserat vårt
material kunde vi skapa en röd tråd som band ihop dessa huvudteman till empirin. Detta innebär
att vi kunde kartlägga oljeprisbildningen och händelseförloppet.
För att kunna få en djupare förståelse kommer de viktgaste oljeproducenterna att presenteras med
en bakgrund på hur oljemarknaden har sett ut historiskt. I referensramen kommer vi även att
presentera spelreglerna med oljeexempel för att enklare kunna referera i analysen.
Vi använde oss av bibliotekets resurser som UniSearch och Scopus för att försöka hitta
vetenskapliga artiklar. Vi letade efter artiklar som beskrev oljeprisfallet ur ett spelteoretiskt
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perspektiv men eftersom händelsen inträffade nyligen, fanns det inga vetenskapliga artiklar om
just oljeprisfallet 2014. Vidare sökte vi efter vetenskapliga artiklar om andra prisfall än den som
inträffade under 2014, men inte heller där hittade vi forskare som analyserat prisfallet ur ett
spelteoretiskt perspektiv.

4.2 Analysmetod
Studiens forskningsfrågor kommer att analyseras med hjälp av spelreglerna och
incitamentstrukturer utifrån empirin. Analysen är uppdelad i tre delkapitel där de två första
analyserar oljemarknaden utifrån spelteorierna fångarnas dilemma och Stag Hunt. Den tredje
delen berör relationen inom OPEC-länderna och samarbetsförmågan efter händelseförloppet. När
händelseförloppet analyseras utifrån fångarnas dilemma kommer endast oljeproducenter som
Saudiarabien och Ryssland att beröras. Det kommer att ge missvisande och feltolkande
antaganden om en organisations oljeproduktion jämförs med ett enskilt lands produktion. Därför
har OPEC:s ledande oljeproducent, Saudiarabien, valts.
I den andra delen av analyskapitlet analyseras händelseförloppet först utifrån ett Stag Hunt
perspektiv och sedan utifrån den utvecklade versionen, försäkringsspelet. Då spelteorin baseras
på tillit och valmöjligheter och inte på produktionsvolymen, kommer OPEC som organisation att
analyseras tillsammans med USA. Detta gäller även för analysen utifrån försäkringsspelet.
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5 Empiri
5.1 Ny aktör, ny teknik
EIA rapporterade under 2012 att det inte längre var Saudiarabien tillsammans med OPEC och
Ryssland som konkurrerade om oljan utan USA kom in i spelet som en ny aktör. USA som
tidigare varit en stor oljeproducent tappade sin kraft under 1973 och blev istället ett stort
oljeimporterande land. Under de senaste åren har dock produktionen av skifferolja ökat på den
nordamerikanska markanden. Aguilera och Radetski (2014) beskrev skifferrevolutionen som en
viktig milstolpe för den nordamerikanska oljeproduktionen och ekonomin. Revolutionen tog fart
för ungefär 10 år sedan i USA och började med en växande produktion av gas och ledde sedan till
produktionsökning av skifferolja. Detta var ett tekniskt genombrott som gjorde gas och olja mer
ekonomiskt tillgängligt.
Figur 7: Graf över den ökande produktionen av skifferolja, shale gas, i USA.

Källa: Sieminski, 2014

Aguilera och Radetzki (2014) nämner även att det som fick USA att bli den ledande
oljeproducenten under 2014 var den nya tekniken för att utvinna skifferoljan, fracking. Denna
teknik hade redan utvecklats i USA under 1940-talet men fick ett stort genombrott under 2014
efter att metoden utvecklats och moderniserats. I Investopedia beskrivs fracking som en
förkortning för hydraulisk spräckning som innebär att sprickor skapas i berg eller jord. Genom att
forsa in vätska i högt tryck skapas nya sprickor samt blir befintliga sprickor allt större. På så sätt
utvinns mer gas och olja än på det traditionella sättet med vertikal borrning.
Den stigande oljeproduktionen ledde till ett kraftigt prisfall och pressade ner oljepriserna på
oljemarknaden. Det ledde till att USA enligt EIA (2014) blev den ledande oljeproducenten.
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Vidare beskrev DePersio (2016) att det inte enbart var utbudsöverskottet som pressade ner priset,
efterfrågan hade en betydande roll. På grund av en låg ekonomisk aktivitet runt om i världen var
efterfrågan på oljan låg. Den globala ekonomin återhämtade sig fortfarande efter den kraftiga
finansiella krisen 2008. Kina som är världens folkrikaste land minskade även efterfrågan på oljan
vilket påverkade oljemarknaden och dess prisutveckling.

5.1.1 Priskriget
Under många år har oljeorganisationen OPEC haft stort inflytande på oljeprisets utveckling och
Winiarski (2016) nämner även att OPEC-länderna varit enade om att försöka hålla priserna uppe.
Det skedde dock en stor förändring under 2014 då Saudiarabien som är den dominerande
oljeproducenten i OPEC istället valde en annan strategi. Deras fokus blev att behålla de
marknadsandelar och att inte längre försöka hålla priserna uppe. Arnsdorf (2014) påpekade att
den första oktober 2014 sänkte Saudiarabien priset till deras största köpare, Asien. Detta var det
första signalementet på att Saudiarabien tillsammans med ett till medlemsland, Kuwait, hade
ställt in sig på att behålla sina marknadsandelar. Agendan var inte enbart att behålla
marknadsandelarna utan att även kunna slå ut andra producenter för att få tillbaka sin ledande
position. Genom att öka produktionen och bidra till att sänka priset ytterligare försökte
Saudiarabien och Kuwait försämra omständigheterna för länder de haft konflikt med såsom
Ryssland, Iran samt USA Ett exempel på åtgärder som vidtogs för att minska USA:s produktion
var att sänka oljepriserna, då fracking är en kostsam metod och inte lönsam vid låga prisnivåer.
(Råvarumarknaden, 2015)
Enligt experten Abu-Dahish (2014) anses USA med den nya skiffertekniken vara tillbaka för att
styra oljemarknaden och kan få Ryssland att samarbeta med USA. Den europeiska tillväxten samt
efterfrågan är svag, särskilt efterfrågan från Kina och Japan. Oljepriset bör ta hänsyn till den
svaga tillväxten och bör vara ett acceptabelt pris för att få länderna att återhämta sig snabbare.
Eftersom ett högt oljepris kan förlänga den ekonomiska nedgången i dessa länder och därmed
försvaga efterfrågan på oljan. Detta skulle även kunna leda till att nya aktörer lockas in i
oljemarknaden med avsikt att styra oljemarknaden, på samma sätt som USA har gjort.
(Översättning av texten nedan)
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Källa: Al Riyadh, 2014

Saudiarabien hade inte påverkats ekonomiskt på kort sikt av de låga priserna. Anledningen till
detta var att de ägde världens största oljereserver men även att utvinna olja från marken har varit
en liten kostnad för landet, 5-6 dollar per fat (The Economist, 2014). Många menade att under
2014 befann sig USA och Saudiarabien i ett priskrig då båda länderna fortsatte med de åtgärder
som bidrog till prissänkningen. Detta är något som general-sekreteraren för OPEC, Abdalla elBadri, inte höll med om och menade att OPEC endast följde marknadsutvecklingen. (Arnsdorf,
2014)
Effekterna av oljepriser resulterar i oljeintäkter. När oljepriserna är höga under perioder med låg
efterfråga byggs oljereserver och det hjälper offentliga utgifter under låga oljepriser. Trots de
stora reserverna kan det krävas kraftiga statliga utgiftsminskningar (International Monetary Fund,
2015). Under de tidigare oljeprisfallen, 1982-1986, 1998-1999 och 2008-2009 har Saudiarabiens
oljeintäkter minskat med cirka 50 %. Det kan antingen ha berott på att oljepriset föll eller på
grund av att oljeproduktionen minskade eller en kombination av båda (se Bilaga 2). Under
oljeprisfallen 2010-2014 låg Saudiarabiens ineffektiva utgifter mellan 80 till 100 miljoner dollar
varje år. Detta motsvarade ungefär en fjärdedel av hela Saudiarabiens budget. Utgiftsnivån under
april 2015 var enorm och kunde krascha landets ekonomi inom de kommande två åren. För att
undvika detta sänkte Saudiarabien budgeten med 25 %. (Waldman, 2016)
EIA gjorde en sammanställning under 2015 över nettooljeexportintäkterna för OPEC-länderna.
Under 2014 blev OPEC:s totala intäkter 730 miljarder dollar, dock valde EIA att inte räkna med
Irans intäkter på grund av sanktionerna. Detta motsvarar en sänkning på 11% i jämförelse med
2013 där den totala intäkten blev 824 miljarder dollar. Det land som fick den högsta intäkten
under 2014 var Saudiarabien med 246 miljarder dollar. De länder som tjänade mindre än 50
miljarder dollar var Libyen, Ecuador, Angola och Algeriet.
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5.2 OPEC-möten
Konferensen är organisationens viktigaste organ och de har hållits sedan OPEC bildades i Bagdad
1960. Konferenser hålls två gånger om året, ett ytligare möte kan kallas på begäran av ett
medlemsland eller av generalsekreteraren, Abdalla el-Badri. Varje medlemslands oljeminister ska
närvara om inga hinder föreligger, dock krävs det tre fjärdedelar av medlemsländernas
närvarande för att hålla en konferens. Varje land har en röst vardera och vid fastställande av ett
beslut krävs att alla är eniga2. Vi kommer att presentera de senaste OPEC-möterna utifrån vad
som sades under OPEC:s presskonferenser. Det ska dock noteras att det som bestämdes i dessa
möten inte stämmer överens med det verkliga utfallet. (OPEC, 2012)
Under 2014 kom samtliga medlemmar överens om att producera 30 miljoner fat per dag för att
enligt förväntningar skulle efterfrågan under 2014 öka med 1,1 miljoner fat per dag. Den höga
förväntningen på efterfrågan berodde på att OPEC förväntade en tillväxt med 3,4 % från USA,
Europa och Kina. Enligt oljeministrarna var det låga oljepriset inte ett problem utan oljepriset
ansågs vara stabil. Det bestämdes därför att inga åtgärder skulle vidtas och låta marknaden
bestämma priset. (OPEC, 2014)
Under det första OPEC-mötet som hölls under 2015 bestämdes att bibehålla produktionsnivån på
30 miljoner fat per dag. Att utbudet inte speglade efterfrågan berodde främst inte på
utbudsöverskottet av oljan, utan det hände av naturliga skäl. Det diskuterades inte vilka som var
de naturliga skälen. Därför tyckte OPEC att det inte var en bra lösning att sänka produktionen. En
annan anledning var att alla medlemsländer är olika beroende av oljeinkomsterna. Målet för
OPEC var att inte förlora sina marknadsandelar för ineffektiva oljeproducenter. (OPEC, 2015)

5.2.1 Oljemötet i Qatar, den 17 april 2016
Den 17 april 2016 hölls ett möte i Doha, Qatar, för att diskutera en frysning av oljeproduktionen
med majoriteten av världens oljeproducenter. Mötet misslyckades och det blev ingen
överenskommelse vid oljemötet. Anledningen till detta var att alla OPEC-medlemmar inte var
närvarande. Iran, utan att ha sänt någon representant till mötet, ville inte gå med på några
begränsningar av oljeproduktionen tills landet fått tillbaka sina marknadsandelar.

2

Vad som bestäms i konferensen, utöver det som har nämnts, finns skrivit i OPEC:s ”Statute”, Article 15, s. 7.
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Marknadsandelar som landet erhöll innan sanktionerna infördes 20123. Saudiarabien ville inte
avtala om någon frysning om inte Iran var med. Därför blev det ingen överenskommelse vid
oljemötet. (Mazneva, Mahdi & Smith, 2016)
”Den allmänna slutsatsen var att vi behöver mer tid för att rådgöra mellan oss själva inom OPEC
och producenter utanför OPEC”, sade Qatars energiminister Mohammed bin Saleh al-Sada.
(SvD, 2016)

5.3 Koflikter mellan sunni och shia
Shiamuslimer dominerar Iran med 90 % av befolkningen och sunnimuslimer dominerar
Saudiarabien, 85 % av befolkningen. Saudiarabien och Iran har länge haft konflikter, sedan
profeten Muhammeds tid. Shia och sunni hade olika åsikter om vem som skulle bli ledare efter
profeten Muhammeds död år 632. Det slutade med att sunnis förslagna ledare tog över. Sedan
dess har konflikten mellan sunni- och shiamuslimer ökat (Ohlsson, 2016). Enligt Jones (2016)
kommer klyftan mellan Saudiarabien och Iran att göra det svårare för OPEC att komma överens.

5.3.1 Arabiska våren, det syriska inbördeskriget 2011
Inbördeskriget i Syrien är en pågående konflikt mellan Bashar al-Assad regimen och
oppositionsgrupperingar, såsom islamister och terrorgruppen Islamiska staten, IS. Bland de
inblandade länder som stödjer konflikten är Saudiarabien, Iran, USA och Ryssland (Globalis,
2016). Saudiarabien stödjer oppositionen, landet har genom tiden blivit anklagad för att ha stöttat
terrorister med pengar och vapen. Eftersom det stöd Saudiarabien, tillsammans med andra sunnimuslimska länder, gav till oppositionsgruppen hjälpte de IS att växa fram under inbördeskriget i
Syrien. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut (2015) har det militära stödet från bland annat
Saudiarabien, innefattat extrema jihadistiska grupper. Iran däremot stöttar Assad-regimen och har
även aktivt deltagit i striderna. Assad-regimen är alawiter, som är lik den shiamuslimska
inriktningen. Detta är även en konflikt mellan sunni och shia.
Vid ingången av det nya året 2016 beslutade Saudiarabien att bryta alla handelsförbindelser med
Iran där båda länderna stängde sina respektive ambassader. Saudiarabien har även avbrutit direkta
flygförbindelser med Iran. Massavrättning i Saudiarabien av de 47 personer efter terroristdomen
3

Enligt kommersekollegium införde EU sanktioner under 2012 mot Iran på grund av oroligheterna bakom Irans

atomenergiprogram som skulle kunna ge upphov till kärnvapen. Sanktionerna påverkade Irans ekonomi och landet
förlorade många köpare, särskilt i Europa.
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väckte starka känslor särskilt för shiamuslimer i Iran, i och med att det bland de avrättade fanns
den shiamuslimske ledaren Nimr al-Nimr. (Al Jazeera, 2016)
"Med den ökade instabiliteten i regionen och den hårdnande konflikten mellan sunni och shia är
den politiska utvecklingen i Saudiarabien något som gör oss allt mer oroade i spåret av ett lågt
oljepris", kommenterade SEB-ekonomen Richard Falkenhäll. (Lind, 2016)
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6 Analys och diskussion
6.1 Analys av oljemarknaden innan oljeprisfallet 2014
Under perioden 2004-2011 var de ledande oljeproducenterna Saudiarabien och Ryssland. Vi har
inte valt OPEC som en aktör i den här analysdelen för att det inte är rättvist att jämföra en
organisations totala produktion mot ett enskilt lands produktion. Därför har vi valt den ledande
oljeproducenten inom OPEC, Saudiarabien. Oljeproducenterna säljer homogena varor, där varje
producent strävar efter att maximera sin vinst. Saudiarabien och Ryssland uppskattar vilket pris
den andra vill ha, utifrån den andras förväntningar om sin egen prissättningsstrategi. Det vill säga
Saudiarabien bildar egna förväntningar om vilka förväntningar Ryssland möjligtvis har om
Saudiarabiens egen strategi. Samma sak gäller för Ryssland. För att båda aktörer väljer rationella
åtgärder, kommer båda agera utifrån motpartens bästa intresse samt utifrån de historiska valda
strategier.
Vi har valt att analysera aktörernas valda strategier med hjälp av spelteorin fångarnas dilemma
för perioderna 2008-2012. De konkurrerande aktörer på oljemarknaden möter varandra i
upprepade gånger under en längre period, vi kommer därför tillämpa oändligt upprepade spel. Vi
har sammanställt Saudiarabiens och Rysslands produktion samt det genomsnittliga årliga
oljepriset (OPEC Basket Price4, 2016) i tabellen nedan.
Tabell 1: Saudiarabiens och Rysslands produktion samt det genomsnittliga årliga oljepriset

Källa: EIA och OPEC, 2016

4

OPEC:s priser, Reference Basket (ORB) introducerades 16 juni 2005 och består av följande: Saharan Blend
(Algeriet), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Minas (Indonesia), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait
Export (Kuwait), Es Sider (Libyen), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudiarabien), Murban
(Förenade Arabemiraten) and Merey (Venezuela).
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Den finansiella krisen 2008 drabbade många av världens länder och bidrog till en djup
lågkonjunktur. Mellan åren 2008-2009 medförde den låga efterfrågan ett lägre oljepris.
Saudiarabien valde att sänka produktionen under 2009 för att få upp det låga oljepriset som under
december 2008 sjönk till cirka 40 dollar per fat (Anderson, 2014). Produktionsminskningen ledde
till att priset ökade under 2009. Av de två oljeproducenter under 2009, var det enbart
Saudiarabien som minskade produktionen med 1 114 tusen fat per dag medan Ryssland valde
istället att öka produktionen med 175 tusen fat per dag (se Tabell 1).
När vi analyserar år 2009, utgår vi ifrån år 2008 för att se hur mycket produktionen hos
respektive land har förändrats. Saudiarabien valde att samarbeta genom att minska sin produktion
och Ryssland svek överenskommelsen genom att öka produktionen, därför hamnar både
oljeproducenter på den fetmarkerade rutan (se Figur 8). Ryssland fann sin egen strategi optimal,
att öka produktionen för att försöka sänka priserna yttligare och på det sättet kunna öka sina
marknadsandelar.
Figur 8: Fångarnas dilemma 2009
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Som vi tidigare nämnt i empirin har OPEC försökt hålla upp priset i tidigare fall och det kan vara
förklaringen till varför Saudiarabien sänkte sin produktion år 2009. Eftersom efterfrågan var låg,
lämpade det sig att sänka produktionen för att lättare möta efterfrågan. Saudiarabien kan ha
förväntat sig att Ryssland skulle agera på samma sätt, det vill säga minska produktionen för att få
upp priset. På grund av det låga priset tillsammans med den låga efterfrågan minskade
Saudiarabiens oljeinkomst kraftigt (IMF, 2015). Saudiarabien valde därför straffa Ryssland i de
kommande perioderna, det vill säga under 2010 och 2011 (se Figur 9). Detta skedde genom att
öka produktionen dubbelt så mycket som Rysslands produktionsökning. Då Ryssland historiskt
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sett har ökat sin produktion med cirka 200 tusen fat per dag, är det troligt att Saudiarabien valde
att belägga straffet genom att dubbla produktionen (se Tabell 1).
Figur 9: Fångarnas dilemma 2010 och 2011
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Det är sannolikt att Saudiarabien hotade Ryssland under 2008, att öka produktionen om Ryssland
sviker överenskommelsen. Eftersom det är lönsamt för båda oljeproducenter att samarbeta för ett
högt pris och sänka produktionen för att kunna möta den låga efterfrågan. Ryssland verkade inte
tro på hotet eftersom det inte låg i Saudiarabiens bästa intresse att belägga straffet genom att öka
produktionen. Ökad produktion pressar ner priset och Saudiarabiens tidigare åtgärder har varit att
få upp priset. Det enda sättet för Saudiarabien att bestraffa Ryssland var genom att bestraffa sig
själv. Därför anser vi att Ryssland inte trodde att hotet var trovärdig. Däremot kan strategin anses
vara trovärdigt eftersom Ryssland visste att Saudiarabien kunde ändra sin strategi och straffa
Ryssland.
Oljepriset började successivt öka mellan åren 2009 och 2012, trotts att båda oljeproducenter
ökade sina produktioner. Det kan ha berott på andra faktorer som exempelvis att efterfrågan
ökade och att världsekonomin började återhämta sig. Under 2012 hamnade oljeproducenterna i
paretooptimalitet som utgör en nashjämvikt, detta då det är bättre för producenterna att samarbeta
än att svika och bli bestraffade kommande (se Figur 10). För att bådas produktion varken
översteg eller understeg 500 tusen fat per dag. Däremot kom en annan aktör in i spelet, USA, och
tog Rysslands plats som den näst ledande oljeproducenten.
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Figur 10 Fångarnas dilemma 2012
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6.2 Oljemarknaden ur ett Stag Hunt perspektiv
I och med att Saudiarabien och Ryssland hamnade i en paretooptimal jämnvikt under 2012 finns
det incitament till att oljeproducenterna under en enperiodsspel väljer att avvika från samarbetet.
Eftersom genom att avvika i en enperiodsspel får oljeproducenten en högre payoff. För Ryssland
del är det mest rationella beslutet att fortsätta samarbetet och upprätthålla ett högt pris för att inte
återigen bli bestraffad. För Saudiarabiens del är det också mest rationellt att behålla samma
produktionsnivå och ta ut ett högt pris för att gynna landet och dess oljeinkomster.
Under många år var de ledande oljeproducenterna Saudiarabien, Ryssland samt USA på
tredjeplats. Dock tog USA efter 2011 över Rysslands plats vilket vi tolkar som att en ”ny” aktör
kommit in i spelet. Fångarnas dilemma antagandet påverkas inte av att en ny aktör stabiliserar sig
på marknaden. Under denna period hade USA dock inte påbörjat sin massproduktion utan
händelsen inträffade under 2014. Här nedan kommer vi att analysera samt diskutera hur
marknaden och spelet förändrades under 2014 och framåt. Våra aktörer som vi kommer att
analysera blir OPEC och USA. Vi kommer inte längre att analysera Ryssland då deras
oljeproduktion och oljeinkomster försämrades då Europa satte sanktioner mot landet under 2014
på grund av oroligheterna med Ukraina (Kommerskollegium, 2015).
När USA under 2014 påbörjade sin massproduktion var de flesta oljeproducenterna medvetna om
att förändringar skulle ske i oljepriset. Eftersom USA:s huvudsakliga mål var att bli
importoberoende av oljan. Detta betyder i sin tur att USA skulle vara tvungna att öka sin
produktion för att täcka landets konsumtionsbehov. En ytterligare faktor som kunde påverka
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priset var den nya utvinningsmetoden. Om fler länder skulle använda sig av fracking för att
utvinna skifferolja skulle det leda till ännu lägre oljepriser. Förutom lägre priser skulle fler länder
konkurrera om marknadsandelar med en låg efterfrågan. Detta skulle i sin tur leda till höga
lagerkostnader då länder inte får slut på reserverna utan endast fyller på dem. OPEC och andra
oljeproducenter var alltså nu medvetna om USA:s strategi. Ett antagande som gjorts om
fångarnas dilemma är att oljeproducenterna inte känner till varandras strategier i förväg. Eftersom
alla oljeproducenter nu visste om USA:s strategi kan vi inte längre tillämpa spelteorin för att
förklara händelseförloppet.
Spelteorin som vi anser vara mer lämpad för vår studie och händelseförloppet under 2014 är Stag
Hunt. Vi kommer att presentera två olika synsätt på hur vi anser att en Stag Hunt teori är en
lämplig förklaringsmodell till händelseförloppet.
Som vi tidigare nämnt så innebär hjorten att oljeproducenterna samarbetar och att haren står för
nya möjligheter. Innan prisfallet 2014 var OPEC:s och andra oljeproducenters mål att ta ut ett
högt oljepris. På så sätt kunde de maximera oljeinkomsterna samtidigt som de höll sig
konkurrenskraftiga. Det innebär således att ett samarbete mer eller mindre ägde rum mellan alla
oljeproducenter. Det var dock inget skrivet samarbete utan mer rationella val, antaganden och
tillbakablickar. Genom att Saudiarabien straffade Ryssland kunde länderna de kommande
perioderna hamna i en paretooptimal jämnvikt enligt fångarnas dilemma, där de höll relativt
samma produktionsnivå. Ur ett Stag Hunt perspektiv är det här samarbetet som kommer att ge
oljeproducenterna en större chans att fortsätta samarbetet och hamna i en paretooptimal jämnvikt.
Genom att USA satt ett mål om att bli oberoende av importerad och massproducera olja, bidrog
det till att oljepriset föll under sommaren 2014. Detta kan utifrån spelteorin tolkas som att USA
valt nya möjligheter. Dessa nya möjligheter kan både ses som deras nya mål men även
användandet av fracking. Dock kan det inte påstås att USA var ute efter att sänka oljepriset. Det
finns inga indikationer utifrån empirin om att USA var ute efter att sänka oljepriset och vinna
marknadsandelar. Det vi får ut är att de ville bli oberoende och till följd av detta sänktes priset.
Syftet bakom produktionsökningen var främst till det egna landets oljekonsumtion.
I ett uttalande sa OPEC:s generalsekreterare Abdalla el-Badri att OPEC ska följa marknaden och
det innebär att de inte kommer rädda oljepriset från att falla som de gjort vid tidigare tillfällen. Ur
ett Stag Hunt perspektiv kan denna händelse förklaras som att OPEC-länderna valt att inte
samarbeta för att kunna få ut en payoff. Att samarbeta är inte det förnuftigaste OPEC kan göra då
det krävs att alla oljeproducenter samarbetar för att kunna nå samma mål. Skulle nu OPEC trots
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denna kunskap ändå välja att samarbeta riskerar de att inte få ut någon avkastning alls, enligt
teorin. Dock stämmer inte detta med verkligheten. Att oljeproducenterna inte skulle få ut någon
avkastning skulle innebära att de inte får några oljeintäkter. Detta stämmer inte eftersom
producenterna fortfarande får intäkter fast inte lika mycket som de skulle fått om de valt att inte
samarbeta. Det kan uppfattas som att OPEC-länderna kände sig hotade och riskerade att förlora
marknadsandelar och därför valt att inte samarbeta. En annan anledning till att exempelvis Iran
ändrade sin strategi och ökade produktionen var på grund av hävningen av sanktionerna. Iran såg
möjligheten att få tillbaka de marknadsandelar som de besatt innan sanktionerna 2012. Genom att
USA och samtliga OPEC-länder valt att inte samarbeta kan det ur teorin anses som att
oljeproducenterna hamnat i en nashjämnvikt som inte är paretooptimal (se Figur11) .
Figur 11: Stag Hunt under 2014 till 2016
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Vårt andra synsätt är att analysera Stag Hunt som ett försäkringsspel. Försäkringsspelet utgår
ifrån tillit och att försäkra sig mot dåliga utfall. Om någon av oljeproducenterna inte litar på
motparten blir den förnuftigaste åtgärden att inte samarbeta för att försäkra sig om en bättre
payoff. USA såg möjligheten att bli oberoende av importerad olja genom fracking och utvinning
av skifferolja. Således innebär åtgärden att landet valt att inte samarbeta med resterande
oljeproducenter då de nya möjligheterna hade en större nytta för landet. Det här innebär att OPEC
inte längre kunde lite på USA och valde att försäkra sig genom att också avvika från samarbetet.
På så sätt kunde de flesta OPEC-länderna behålla eller utöka deras marknadsandelar och följa
marknaden.
Saudiarabien tillsammans med andra OPEC-länder har genom att sänka priset och öka
oljeproduktionen, försökt att slå ut andra oljeproducenter som exempelvis USA. Detta innebär att
tilliten mellan dessa länder är låg. Som tidigare exempel kommer här att antas att Saudiarabien
räknar med att sannolikheten för att USA ska samarbeta är cirka 30%. Den förväntade nyttan
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kommer således att bli 1,9 om OPEC väljer att samarbeta och 2,3 om de väljer att inte samarbeta.
Det säkraste OPEC kan göra är att inte samarbeta för att hålla sig försäkrade mot dåliga utfall.
EU för att samarbeta = 0,3 * 4 + (1-0,3) * 1 = 1,9
EU för att försäkra sig = 0,3 * 3 + (1-0,3) * 2 = 2,3
Med tanke på USA:s mål och händelseförloppet är det störst sannolikhet att anta att OPEC antog
att sannolikheten för ett samarbete från USA:s sida låg under 30%. Således kan slutsatsen dras att
OPEC tjänade mer på att försäkra sig mot dåligt utfall (se Figur 12).
Figur 12: Försäkringsspel under 2014 till 2016
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6.3 Relationen inom OPEC
Produktionsförändringens syfte och effekten som fås har olika betydelser för oljeproducenterna
på oljemarknaden. Ett syfte kan vara att matcha utbud och efterfrågan som kräver ett lågt pris när
efterfrågan är låg. Effekten som fås för det oljeproducerande landet är främst lägre oljeinkomster
som i sin tur kan kräva inhemska justeringar som innebär extra kostnader. OPEC:s intäkter
(exklusive Iran) av oljeexporten under 2014 minskade med 11 % från år 2013. Det var den lägsta
intäkten för OPEC sedan 2010. Saudiarabien tjänade mest med 246 miljarder dollar vilket
motsvarar ungefär en tredjedel av OPEC:s totala oljeintäkt. Landet som tjänade minst var Libyen
med 9 miljarder dollar. Däremot var det Saudiarabiens intäkter som sjönk mest procentuellt från
år 2013 jämfört med de resterande medlemslanden.
På grund av sanktionerna från USA och EU (2011-2012) valde Irans främsta köpare i Asien och
Europa att handla olja av andra medlemsländer från OPEC. Därmed halverades nästan Irans
oljeexport under åren 2011-2014 (EIA, 2015). När sanktionerna upphävdes i början av 2016 ville
Iran återta de förlorade marknadsandelarna. För att möjliggöra det krävs det att andra OPEC-
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länder sänker sin produktion, särskilt Saudiarabien. Iran kan då öka sin produktion för att sänka
priset och på det sättet få tillbaka sina marknadsandelar. Dock har OPEC- länderna som
exempelvis Saudiarabien valt att inte sänka sin produktion. Detta har lett till ökad konkurrens om
marknadsandelar mellan länderna.
Varför skulle Saudiarabien vilja hjälpa Iran att återta sina förlorade marknadsandelar när
konflikten under den senaste tiden ökat mellan länderna? Konflikten mellan dessa länder har gjort
det svårt att komma överens inom OPEC vilket resulterade i ett misslyckande under senaste
oljemötet i Qatar. Efter att det inte blev någon överenskommelse vid oljemötet, började oljepriset
att sjunka (OPEC, 2016). Då OPEC- länderna står för cirka 42 % (2014) av världens totala
oljeproduktion, påverkar deras beslut oljeprisets utveckling.
Vad skulle då ha hänt om en överenskommelse om produktionsfrysning hade gått igenom? Om vi
antar att besluten som tas inom konferensen är av demokratiskt slag, det vill säga om majoriteten
vinner skulle utfallet ha sett annorlunda ut. Vi har tidigare nämnt förlorarna och vinnarna i OPEC
under prisfallet 2014 där majoriteten av oljeproducenterna drabbades hårt. Förutsatt vårt
antagande om demokratisk röstning är sannolikheten stor att förslaget om produktionsfrysning
hade gått igenom. Detta då majoriteten av OPEC-länderna var för en frysning. En frysning skulle
då innebära produktionsminskning vilket skulle kunna leda till ökade oljepriser. Dock tänker
varje oljeproducent på sitt eget bästa istället för att samarbeta och stärka OPEC som organisation.
Därför kommer oljan att fortsätta ha ett relativt lågt pris då OPEC-länderna motarbetar varandra,
som exempelvis Saudiarabien och Iran.
Genom att fortsätta öka produktionen bidrar de till ett lågt oljepris utan att tänka på
konsekvenserna för andra medlemsländer som exempelvis Venezuela och Libyen. Ett exempel på
konsekvenserna är att de hindrar varandra från att öka sina oljeintäkter. Istället har den nya
trenden blivit låga priser för att öka marknadsandelar. Men hur länge ska dessa länder dra ut på
priset och fortsätta massproducera? Efterfrågan på oljan är inte lika hög som utbudet och olja är
ingen förnybar energikälla vilket innebär att oljan, inom en snar framtid, kan komma att bli en
bristvara. Är ökning av oljeutbudet då en bra strategi? Eller ska man sakta in produktionen av olja
och vara mer sparsam? Förr eller senare kommer priset att gå upp igen, detta kan då bero på att
efterfrågan ökar eller att oljan börjar ta slut.
Varför är Saudiarabien och Iran i en och samma organisation om de motarbetar varandra?
OPEC bildades för att öka oljeexporterande länders inkomster, dock har det visat sig att det inte
varit lika lönsamt för alla medlemsländer. Under 1990-talet lämnade Gabon organisationen på
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grund av höga medlemsavgifter (Globalis, 2016). Venezuela är bland de länder som drabbades
hårdast av det låga oljepriset eftersom oljan står för 95 % av exportinkomsterna (OPEC, 2015).
Landet har även den högsta produktionskostnaden bland OPEC- länderna. Medlemsländer som
tjänar mest är oljeproducenter med låga produktionskostnader. Om det vore för Irans bästa
intresse skulle landet ha gått ur OPEC för en tid tillbaka. Det skulle dock kosta Iran mycket att
konkurrera med OPEC utanför organisationen. Kostnader för att konkurrera blir höga när
oljeproducenten inte har tillgång till informationen som delas av OPEC-länderna. Information är
en typ av kostnad och är viktig som underlag vid val av strategi. Detta kan vara anledningen till
varför länder med konflikter väljer att samarbeta i samma organisation.
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7 Slutsats
Innan 2014 bestod oljemarknaden av svek och bestraffningar vilket speglar fångarnas dilemma
spel. När Ryssland valde att öka sin produktion under 2009, bestraffades Ryssland av
Saudiarabien genom att dubbla produktionen. Bestraffningen ledde till att oljeproducenterna
hamnade under 2012 i en paretooptimal jämvikt. Det kunde ha lett till att båda hamnar i en
perfekt nashjämvikt i någon kommande period om inte USA gick om Ryssland och blev den näst
ledande oljeproducenten. För att kunna hamna i den paretooptimala jämvikten var Saudiarabien
tvungen att bestraffa Ryssland genom att bestraffa sig själv.
Oljepriset föll under 2014 då USA tog möjligheten att bli oberoende av importerad olja. Detta
gjorde landet genom att massproducera med hjälp av den nya utvinningstekniken, fracking. Det
här kan ur Stag Hunt teorin förklaras som att USA reagerat på nya möjligheter för att bli
oberoende istället för att välja samarbeta för att upprätthålla ett högt oljepris. OPEC som är en av
de största oljeproducenterna valde att försäkra sig genom att följa marknaden och öka
produktionen. På så sätt bidrog de med att sänka priset ytterligare samtidigt som de behöll sina
marknadsandelar. Det finns olika orsaker till varför OPEC under denna period valde att ändra sin
strategi. En av orsakerna kan ha varit att oljeprisfallet berodde på USA:s långsiktiga mål, som
inte stämde överens med deras, men även för att OPEC-länderna ville försäkra sig mot dåligt
utfall. Stag Hunt tillsammans med försäkringsspelet har störst förklaringskraft på
händelseförloppet, där nya möjligheter dök upp och bidrog till att oljeproducenterna tvingades att
försäkrar sig.
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Källkritik
Vi har använt oss av pålitliga myndighets-, organisations- och nyhetssidor och uteslutit
skribenters antagande samt hypoteser för att få en trovärdig empiri. Energy Information
Administration (EIA) är en amerikansk energimyndighets sida som vi främst har använt oss vid
informationsinsamling.
För att utöka vår förståelse, har vi använt oss av våra språkkunskaper som exempelvis arabiska
för att hitta ytterligare relevant information. Rapporter från den saudiska myndigheten, Ministry
of Finance of Saudi Arabia samt den statligt ägda tidningen, Al Riyadh har behandlat ämnet och
vi har tagit del av den informationen.
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