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Sammanfattning 

 

Uppsatsen syfte är att med hjälp av spelteori strukturera och analysera det strategiska spelet 

bakom USA och EU:s protektionistiska agerade i den handelstvist rörande stål som ägde rum 

2001-2003. Med det som bakgrund vill uppsatsen visa på vilka alternativa val aktörerna 

kunde ha gjort och slutligen föreslå förändringar för att öka incitamenten för aktörerna att 

bevara ett handelssamarbete. Uppsatsen fann med stöd av spelteori och grundläggande 

handelsteori att aktörerna agerade rationellt i spelets alla sekvenser och att avvikelsen från 

samarbetsstrategin i huvudsak berodde på det politiska spelet som ägde rum i USA och de 

preferenser det republikanska partiet och Bush-administrationen hade. EU spelade under 

konfliktens gång en strategi som tillät en återgång till samarbetet snart efter det att USA tog 

bort sina tullar. För att öka aktörers incitament att bevara handelssamarbeten bör WTO:s roll 

stärkas, lobbying regleras och konsumenternas inflytande stärkas. Dessutom bör ekonomiska 

ersättningar vara ett alternativ till de motåtgärder i from av tullar som idag sanktioneras av 

WTO i syfte att motverka eskalerande konflikter och handelskrig. Det är främst en ökad 

långsiktighet och förmåga att se till den allmänna välfärden hos beslutsfattare som bör 

eftersträvas för att bättre kunna nyttja fördelarna med handel.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Trots att nationalekonomer är oense om mycket är de för det mesta rörande överens om att 

frihandel är någonting bra och eftersträvansvärt. Det finns givetvis motstridiga åsikter inom 

området men dessa rör i huvudsak undantag och teknikaliteter, de ifrågasätter i regel inte 

frihandelns positiva effekter.
1
 Förutom att handel eliminerar produktions- och 

konsumtionsstörningar, det vill säga ökar effektiviteten på marknaden, bidrar handel på fler 

sätt till en ökad välfärd. Bland annat bidrar handel till specialisering och ger på så sätt 

stordriftsfördelar. Handel ökar konkurrensen och ger incitament till innovativa lösningar som 

bidrar till ytterligare ökad välfärd. Problematiken med handel ligger bland annat i hur 

fördelningen av handelsvinsterna sker inom landet, handel gynnar vissa grupper men gör 

andra till förlorare.
2
 

 

I dag är EU och USA de största handelsaktörerna i världen, förutom att de handlar med 

varandra investerar de också mycket i varandras ekonomier. Historiskt sett har de även haft 

stor betydelse för att öppna upp handeln i övriga världen och göra den mer effektiv. Men allt 

är inte alltid guld och gröna skogar, genom åren har handelstvister följt på varandra mellan de 

stora handelsaktörerna. Tvisterna de senaste åren har rört bland annat handelshinder på 

jordbruksprodukter, flygplansdelar och hormonbehandlat kött. En annan mycket 

uppmärksammad tvist mellan EU och USA rörde tullar på stål och stålprodukter.
3
 Varför 

uppkommer de här tvisterna? När effekterna av frihandel är så välkänt, varför väljer aktörer 

ändå att agera med protektionistiska åtgärder?  Finns det andra bakomliggande faktorer som 

påverkar vilken handelspolitik som förs? 

 

Genom att studera och analysera ståltullsfallet vill vi, givet antagandet om handelns positiva 

effekter, undersöka varför EU och USA agerade med protektionistiska åtgärder. Hur kom det 

sig att de största handelsaktörerna i världen satte upp ståltullar mot varandra? Handel går att 

se som ett spel där aktörer interagerar med varandra och där utfallet beror på bådas strategier. 

I spelet finns vissa regler som i huvudsak sätts upp av WTO. Fångarnas dilemma är ett 

                                                 
1
 Mayda, A. M. & Rodrik, D. (2004), s 1-2. 

2
 Krugman, P. R. & Obstfeld, M. (2006), s 3-4, 208-210. 

3
 Ahearn, R. J. (2007), Summary.  
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strategiskt spel inom spelteorin som speciellt fångar problematiken kring handel som har sitt 

ursprung i individuell rationalitet i förhållande till kollektivet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte med uppsatsen är att med hjälp av spelteori strukturera och analysera det 

strategiska spelet bakom USA och EU:s protektionistiska agerande i ståltvisten. Vi vill också 

med det som bakgrund visa på vilka alternativa val aktörerna kunde ha gjort och slutligen 

föreslå förändringar för att öka incitamenten för aktörerna att bevara ett handelssamarbete. 

Uppsatsens frågeställningar blir som följer: 

 

a) Vilka strategier spelar aktörerna? 

b) Vad blev utgången av spelet, vilka blev vinnare och vilka blev förlorare? 

c) Kunde aktörerna ha agerat annorlunda i någon del av spelet? 

d) Finns det förändringar att göra för att öka incitamenten för aktörerna att stanna 

kvar i ett handelssamarbete? I så fall, på vilket sätt kan det ske? 

 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår uppsats till ståltvisten mellan USA och EU som utspelade sig 

mellan 2001 och 2003. I tvisten finns en början och en upplösning vilket gör vår analys 

möjlig. Fallet är intressant på grund av att den utspelar sig mellan två av de största 

handelsaktörerna i världen och för att den behandlar en central produkt i vårt samhälle.  

 

1.4 Metod 

Vi har läst artiklar och böcker som behandlar ståltivsten, de bakomliggande orsakerna och 

fallets händelseförlopp. Vi har även tittat på WTO-dokument som vi hittat på Europeiska 

kommissionens hemsida för att få en tydligare bild av händelseförloppet. WTO:s hemsida har 

också varit till hjälp för att reda ut deras roll i handelsfrågor. För att få en förståelse för den 

allmänna opinionen och vad som utspelade sig bakom kulisserna har vi även läst 

nyhetsartiklar från amerikanska och europeiska tidningar. Eftersom vi har tagit del av flera 

olika sorters källor hoppas vi att vi har fått en omfattande bild av händelseförloppet och 

bakomliggande faktorer.  
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Vi har valt att analysera ståltvisten med hjälp av spelteori för att den erbjuder ett bra verktyg 

för att förstå ett händelseförlopp där en aktörs agerande påverkar hur en annan väljer att 

handla. I ett tidigt skede var planen att använda flera typer av spel, och en kombination av 

dessa, för att strukturera och analysera spelet. Men efter hand kom vi fram till att fångarnas 

dilemma var det spelet som klarast belyste den huvudsakliga problematiken, det vill säga hur 

det kan komma sig att två aktörer som agerar rationellt kan hamna i en situation som inte är 

optimal.  

 

I bakgrunden av vår analys ligger ett antagande om att handel är eftersträvansvärt. Vi har valt 

att presentera ett grundläggande avsnitt om handelsteori för att öka förstålelsen för vår analys, 

det avsnittet kunde givetvis ha varit längre men det är inte handelsteori som är i fokus i vår 

uppsats.  

  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett empiriavsnitt där ståltvistens händelseförlopp och bakomliggande 

faktorer presenteras för att ge en bild av vad analysen kommer att behandla. Vi hoppas också 

ge läsaren en referensram inför läsningen av teorikapitlet. Därefter presenteras i kapitel tre 

grundläggande handelsteori och effekten av tullar för att stödja analysen. Dessutom 

behandlas, med stöd av en tidigare gjord studie, vad effekterna kunde tänkas bli av 

ståltullarna. I kapitel fyra presenteras spelteori, i huvudsak fångarnas dilemma. I det femte 

kapitlet analyseras ståltvisten med stöd av spelteorin och slutligen presenteras slutsatserna i 

kapitel sex.  
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2 Handelstvisten mellan USA och EU 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om EU och USA:s handelsrelation och WTO:s funktion.  

Vidare beskrivs handelstvisten mellan USA och EU. Tvisten inleds med bakomliggande 

faktorer sedan följer USA och EU:s drag och sist skildras upplösningen. 

 

2.1 Bakgrund 

EU och USA har till storleken den mest betydande bilaterala handelsrelationen i världen.
4
 

Överenskommelser mellan de två aktörerna har varit viktiga för att öka öppenheten och 

effektiviteten i världshandeln.
5
  Två tydliga trender har genom åren kunnat urskiljas i 

relationen mellan EU och USA. Den första är att båda ekonomierna har haft ett nära 

samarbete och investerar mycket i varandras ekonomier.
6
 Den årliga handeln med varor, 

tjänster och investeringar uppgick till $1 571,1 miljarder år 2008.
7
 Men samtidigt som EU och 

USA visar upp ett nära samarbete har de senaste åren flera handelsdispyter ägt rum.
8
  

 

Ofta sker handel mellan parterna genom samma företag som finns på plats i båda 

ekonomierna. Under år 2008 uppgick USA:s investeringar i EU till $148,2 miljarder och EU:s 

investeringar i USA till $181,1 miljarder.
9
 Dagligen sker transaktioner från företagens 

europeiska del till den amerikanska delen och vice versa. Mellan sex och sju miljoner 

amerikaner är anställda av europeiska företag i USA och ungefär lika många anställda i 

Europa har amerikanska företag som arbetsgivare. Att handel och arbetstillfällen har ett 

tydligt samband med investeringarna mellan EU och USA medför att starka krafter på båda 

sidor Atlanten arbetar för att behålla och förbättra bilaterala avtal, minska protektionism och 

förenkla regelverken.
10

 

 

EU och USA är som sagt två stora handelsaktörer och de har alltid varit viktiga för införandet 

av multilaterala avtal. De var med i skapandet av General Agreement on Tariffs and Trade 

                                                 
4
 Breuss, F. (2005), s 4. 

5
 Cooper, W. H. (2009), s 1. 

6
 Ahearn, R. J. (2007), s 1. 

7
 Cooper, W. H. (2009), Summary. 

8
 Ahearn, R. J. (2007), s 1. 

9
 Cooper, W. H. (2009), s 7.   

10
 Ahearn, R. J. (2007), s 6. 



 

 7 

(GATT) och senare World Trade Organization (WTO)
11

 och har idag avgörande roller för 

utvecklingen av internationella organ.
12

  

 

GATT bildades år 1948 och utvecklades till WTO år 1995. GATT har spelat en mycket 

betydande roll för handeln i världen som WTO nu har tagit över.
13

 WTO kan beskrivas som 

ett forum där regeringar kan diskutera handel och komma överens om avtal. Inom WTO kan 

även handelstvister lösas med hjälp av förhandlingar och det regelverk WTO har satt upp. 

Regelverket är i sig uppbyggt av förhandlingar och vilar idag på det avtal som kom ur 

Uruguayrundan, den förhandlingsrunda som varade mellan åren 1986 och 1994. Just nu 

förhandlar WTO fram ett nytt avtal genom Doharundan som startade 2001. Avtalen är 

multilaterala och bindande för de som är medlemmar i WTO.
14

  

 

När en tvist uppstår mellan handelsparter beror det oftast på att en part bryter ett löfte. 

Medlemsländerna i WTO har avtalat fram en överenskommelse som innebär att om någon 

anser att en handelspartner bryter mot ett avtal ska de gå genom WTO för att lösa konflikten. 

De bör inte agera på egen hand genom att till exempel införa motåtgärder. Konfliktlösning 

sker genom Dispute Settlement Body (DSB) där alla medlemsländer finns representerade och 

DSB har makten att sätta ihop en panel av experter som granskar ärendet. Panelen består 

vanligtvis av två eller tre experter från olika länder och de utreder huruvida länder handlat i 

enighet med WTO:s regelverk. DSB kan antingen acceptera eller avslå utredning från 

panelen.
15

  

 

Enligt Kommerskollegium fungerar WTO:s konfliktlösning bra. I första hand ska parterna 

själva försöka komma överens, fungerar inte det brukar parterna ge med sig efter det att 

panelen gett sitt utslag. Skulle den felande parten inte rätta sig efter panelens beslut har den 

andra parten rätt till handelssanktioner, dock anser WTO att sanktioner endast ska användas i 

nödfall och dras tillbaka när förlikning har kommit till stånd. Kommerskollegium skriver i sin 

årsrapport för 2002 att handelstvister som anmälts till WTO har ökat men att WTO har klarat 

                                                 
11

 Ahearn, R. J. (2007), s 6. 
12

 Cooper, W. H. (2009), s 1. 
13

 Ahearn, R. J. (2007), s 6. 
14

 WTO:s hemsida, Understanding the WTO: Basics. “What is the world trade organization?”. Tillgänglig från: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm (2009-05-07)  
15

 WTO:s hemsida, Understanding the WTO: Settling disputes. “A unique contribution”. Tillgänglig från:  

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm) (2009-05-07) 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact1_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm
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att lösa de flesta handelstvisterna.
16

 Både EU och USA använder sig flitigt av tvistorganet, år 

2005 var EU inblandad i 27 WTO-tvister och 15 av dessa var mot USA.
17

 En oro har spridit 

sig för vilka konsekvenser de många dispyterna mellan EU och USA skulle kunna få för 

WTO och handeln i världen.
18

  

 

En av de tvister som nästintill utvecklades till ett handelskrig
19

 var den rörande stål. I slutet av 

90-talet led USA:s stålindustri av stora förluster och konkurser. Trycket från stålindustrin på 

att införa åtgärder för att minska den utländska importen av billigare stål var stort.
20

 Detta var 

starten för en dispyt som skulle komma att intensifieras under år 2001 och komma till en 

upplösning två år senare. 

 

2.2 USA:s drag 

2.2.1 Bakomliggande faktorer 

USA:s stålindustri var i början av 2000-talet svag i den internationella konkurrensen, den 

kännetecknades av höga kostnader, låg lönsamhet, omodern teknologi och en ökad andel 

import.
21 

Den amerikanska stålindustrin skulle vara tvungen att genomgå en omfattande 

modernisering och effektivisering för att klara av konkurrensen från omvärlden.
22

  Den 

ekonomiska nedgången år 2000 krävde snabba åtgärder om inte de företag som låg sämst till 

skulle bli tvungna att lägga ned och detta trots de många åtgärder som Clinton-

administrationen hade infört mot stålimport år 1998.
23

 Samtidigt hade efterfrågan på stål 

under en tid sjunkit, energipriset stigit och den amerikanska dollarn apprecierats vilket hade 

gjort importerat stål ännu billigare och satt ytterligare press på den amerikanska 

stålindustrin.
24

 

 

 

                                                 
16

 Hämtad från Kommerskollegiums hemsida ”Stålets år – nuläget i världshandeln 2002” s 4, 24. Tillgänglig 

från: http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Publikationer/arsskrift2002.pdf (2009-04-27) 
17

 Breuss, F. (2005), s 1. 
18

 Hämtad från Kommerskollegiums hemsida ”Stålets år – nuläget i världshandeln 2002” s 4. Tillgänglig från: 

http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Publikationer/arsskrift2002.pdf (2009-04-27). 
19

 Vi definierar ett handelskrig som ett tillstånd i en handelsrelation som avviker från det normala och där 

aktörerna straffar varandra med hjälp av kontinuerligt höja tullar eller andra handelshinder. 
20

 Cooney, S. (2002), s 8. 
21

 Perdikis, N. & Read, R. (2005), s 148. 
22

 Cooney, S. (2002), s 8. 
23

 Read, R. (2005), s 1125. 
24

 Cooney, S. (2002), s 7. 

http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Publikationer/arsskrift2002.pdf
http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Publikationer/arsskrift2002.pdf
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Efterfrågan och utbud av järn och stål 1997-2001 i miljoner ton:
25

 

  1997 1998 1999 2000 2001 

Produktion: 

USA  98,5 98,6 97,4 102,0 90,1 

Övriga världen 698,5 671,4 686,6 743,0 756,9 

Totalt  797,0 770,0 784,0 845,0 847,0 

 

Utbud i USA: 

Import  28,3 37,7 32,4 34,4 27,3 

Export  5,5 5,0 4,9 5,9 5,6 

Totalt utbud i USA 124,5 129,4 127,1 129,9 115,5 

 

Efterfrågan i USA: 96,0 92,9 96,3 98,3 89,7 

 

 

Det rådde också en överkapacitet i den globala stålindustrin. USA var drivande i OECD High-

level Steel Initiative, ett internationellt initiativ för att reducera och rationalisera den globala 

stålindustrin. Överkapaciteten berodde enligt USA på att andra stater intervenerat på 

marknaden med exempelvis subventioner och USA ansågs sig därför ha rätt att skydda sin 

marknad. USA har länge försökt att göra just detta, mellan åren 1998 och 2002 lämnade EU 

in sex klagomål mot USA till WTO gällande handelshinder på stål. Under år 2000 var 

stålimporten som störst i USA samtidigt som deras produktion steg. Under första halvan av 

2003 steg stålkonsumtionen vilket fick överkapaciteten att sjunka.
26

 

 

Stålproduktionen i världen 2001, och kapaciteten 1999 - 2001 i miljoner ton:
27

 

  Produktion  Kapacitet  

  2001  1999 2000 2001 

Nordamerika: 

     USA  90,1  114 116 116 

     Kanada  16,3  17 17 17 

     Mexiko  13,3   17 18 18 

Sydamerika, Brasilien 28  31 34 34 

Europa, EU  161  198 198 198 

Afrika    23 23 23 

Asien: 

     Japan  103  150 150 150 

     Kina  149  131 132 136 

     Sydkorea   45  43 43 43 

 

Världen, totalt: 847  1,070 1,101 1,115 

                                                 
25

 Fenton, D. M. (2005), s 23. 
26

 Read, R. (2005), s. 1123-1125. 
27

 Fenton, D. M. (2005), s 25. 
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Det var dock uppenbart att det var den inhemska situationen som var den bakomliggande 

orsaken när Bush-administrationen, som i grunden var för frihandel, införde de 

protektionistiska åtgärderna.
28

 Lobbying för USA:s stålindistri utövades av The American 

Iron & Steel Institute, fackföreningar, framförallt the United Steelworkers of America 

(USWA), och de i kongressen som representerade delstaterna som är stora stålproducenter.
 
 

Den mest utsatta stålindustrin fanns i Ohio, Pennsylvania och West Virginia och det var den 

geografiska koncentrationen av stålproducenter i nordöst som gjorde dem inflytelserika i den 

nationella politiken trots stålindustrins avtagande ekonomiska betydelse.
29

 President Bush 

ansågs av lobbyorganisationerna vara mer mottaglig för påtryckningar jämfört med den 

tidigare presidenten Clinton. Lobbyorganisationerna var överens om att det krävdes 

protektionistiska åtgärder för att skydda stålindustrin och de argumenterade också för att det 

var möjligt att införa importskydd utan att skada den amerikanska ekonomin alltför mycket. 

The American Iron & Steel Institute hävdade att effekten på konsumenterna skulle bli 

minimal. Robert Zoellick, United States Trade Representative (USTR)
30

, erkände dock att de 

inhemska stålpriserna skulle komma att stiga med mellan sex och åtta procent.
31

 

 

President Bush och det republikanska partiet behövde vinna många av de stålproducerande 

delstaterna för att säkra majoriteten i båda kamrarna i kongressvalet november 2002. Av 

politiska skäl krävdes därför en åtgärd som verkade, åtminstone tillsynes, för den amerikanska 

stålindustrin. Allt detta sammanföll i en tid med ansträngda statsfinanser där Bush behövde 

infria de löften han givit angående skattelättnader i sin presidentvalskampanj 2000.
32

  Den 

bild av att tullarna snarare kom till av politiska än ekonomiska skäl stärks ytterligare av hur 

media reagerade på åtgärderna. “Why is Mr Bush opening this can of worms on 

trade?…Republican political strategists believe that many as six House seats hinge on Mr 

Bush's decision on steel. That is exactly the number the Republicans need to keep control of 

the chamber.”
33

  

 

De införda handelshindren hjälpte till att hindra importen av lågprisstål och öka tullintäkterna. 

Den extra inkomsten hjälpte till att stötta de ansträngda statsfinanserna och genomförandet av 

                                                 
28

 Campanella, M. L. & Eijffinger, S. C. W. (2003), s 127. 
29

 Read, R. (2005), s 1125-1126. 
30

 USTR är underställd presidenten och arbetar med utveckla och koordinera USA:s handel med omvärlden. 
31

 ibid, s 1125-1126. 
32

 Perdikis, N. & Read, R. (2005), s 149. 
33

 Hämtad från guardian.co.uk. ”Bush’s steel trap” Tillgänglig från: 

http://www.guardian.co.uk/world/2002/mar/05/usa.marktran (2009-05-15). 

http://www.guardian.co.uk/world/2002/mar/05/usa.marktran
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de utlovade skattesänkningarna. Fördelarna med tullarna blev tidigt uppenbara medan 

kostnaderna skulle dröja en tid och dessutom spridas ut och så på sätt bli mindre synliga i 

USA. Det fanns en tro till att de som skulle komma att bära kostnaderna för det höjda 

stålpriset till följd av ståltullarna inte skulle förstå sambandet mellan prishöjningen och 

tullarna.
34

 Sist men inte minst kan införandet av tullarnas ses som en väg för George W Bush 

att säkra kongressens stöd för the Trade Promotion Authority (TPA) vilken ger USA:s 

president större frihet att förhandla i handelsfrågor. TPA godkändes av kongressen mindre än 

fem månader efter det att tullarna infördes.
35

 

 

2.2.2 Bush-administrationens handlande  

I juni 2001 fick US International Trade Commission (USITC) i uppdrag av den nya Bush-

administrationen att utföra en utredning angående de problem USA:s stålindustri stött på.
36

 

Uppgiften var att utreda huruvida problemen orsakades av utländsk import och om USA 

kunde åberopa Emergency Safeguard Measures.
37

 Det finns tillfällen då det är accepterat att 

använda sig av tullar och andra åtgärder för att skydda den inhemska industrin. Enligt avtalet i 

WTO, The Agreement on Safeguards, har ett land rätt att införa åtgärder när den inhemska 

industrin skadas allvarligt av ökad import. Åtgärden får inte införas på andra grunder och 

måste vara tillfällig.
38

 USITC fann i sin utredning att 85 procent av den undersökta importen 

skadade den amerikanska stålindustrin. De fann också att de amerikanska stålpriserna var de 

lägsta på 20 år och att 30 procent av industrin var konkurshotad. Den import som ansågs vara 

skadlig utgjorde 60 procent av EU:s stålexport och var av ett värde på $4 miljarder.
39

 

 

I ett tillkännagivande med titeln ”To Facilitate Positive Adjustment to Competition from 

Imports of Certain Steel Products” av USA:s president George W Bush den 5 mars 2002 

belades importerat stål med skyddstullar.
40

 Syftet med att införa handelshindren var enligt 

USA:s president Bush att ge den inhemska stålindustrin en chans att göra omstruktureringar 

                                                 
34

 Perdikis, N. & Read, R. (2005), s 149. 
35

 Read, R. (2005), s 1126-1127. 
36

 Campanella, M. L. & Eijffinger, S. C. W. (2003), s 126. 
37

 Read, R. (2005), s 1119. 
38

 WTO:s hemsida, Safeguard measures: Technical information. “Technical information on safeguard measures”. 

Tillgänglig från: http://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_info_e.htm (2009-05-11). 
39

 Read, R. (2005), s 1119. 
40

 “United States – Definitve Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products Final Reports of the 

Panel” s 7. Tillgänglig från: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114428.pdf  

(2009-05-12). 

http://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_info_e.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114428.pdf


 

 12 

för att på så sätt öka sin konkurrenskraft utan att skada den amerikanska industrin.
41

 Den 20 

mars 2002 blev tullarna verksamma och importtullar på upp till 30 procent mot alla länder 

infördes med undantag för Kanada, Mexiko, Israel och Jordanien.
42

 Undantaget gällde också 

WTO-medlemmar klassade som utvecklingsländer vilka hade en låg andel import. Det 

gjordes också undantag för vissa stålprodukter och de undantag som gjordes var fler än vad 

USITC rekommenderat.
43

 Kina, EU och Japan drabbades hårdast av skyddstullarna.
44

 Många 

av stålprodukterna vilka skyddades av tullarna var redan sedan tidigare behäftade med 

importskydd såsom anti-dumpningsåtgärder
45

. I de flesta fall var åtgärderna som genomfördes 

avsevärt mer omfattande, upp till 50 procent högre än vad som rekommenderats av USITC.
46

  

 

Ståltullarna var planerade att sträcka sig över tre år och skulle successivt minskas under den 

perioden. Att tullarna var temporära var något som Bush-administrationen var noga med att 

framhålla och en viktig del i deras strategi. Planen tycks ha varit att administrationen skulle, 

vid den tidpunkten EU tagit konflikten genom WTO:s konfliktlösningsmekanism, justera 

tullarna och förhandla fram en lösning och på så sätt undvika att få WTO-sanktionerade 

återgärder mot sig. Bush-administrationen planerade att uppnå de mål de hade och ge 

stålindustrin en chans att göra sina omstruktureringar under tiden WTO handlade ärendet.
47

 

 

2.3 EU:s drag 

EU:s huvudaktör i handelsfrågor är kommissionen som i samråd med medlemländerna för 

EU:s talan.
48

 Redan när USITC lade fram sitt preliminära förslag att införa tullar i oktober 

2001 hotade EU att genomföra motåtgärder i form av tullar och lämnade in en klagan till 

WTO. När USA trots EU:s hot om motåtgärder valde att införa ståltullarna svarade EU genast 

med tre åtgärder.
49

 Den första åtgärden var ett önskemål om utredning av WTO gällande 

huruvida USA:s handlande stod i linje med lagstiftningen. Den andra åtgärden var ett krav på 

                                                 
41

 Read, R. (2005), s 1121. 
42

 Breuss, F. (2005), s 14. 
43

 “United States – Definitve Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products Final Reports of the 

Panel” s 9. Tillgänglig från:  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114428.pdf  

(2009-05-12). 
44

 Read, R. (2005), s 1127. 
45

 En anti-dumpningsåtgärd är vanligtvis tullar på prisdumpade varor, det vill säga på de varor där exportpriset är 

lägre än på exportörens hemmamarknad. 
46

 Read, R. (2005), s 1120-1121. 
47

 Campanella, M. L. & Eijffinger, S. C. W. (2003), s 127. 
48

 Hämtat från regeringens hemsida, ”EU:s handelspolitik”. Tillgänglig från: http://www.regeringen.se/sb/d/2650 

(2009-05-19). 
49

 Read, R. (2005), s 1132. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114428.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/2650
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€2,4 miljarder i kompensation från USA för förlorade handelsintäkter och den sista åtgärden 

var införandet av egna skyddstullar.
50

 EU valde den 27 mars 2002, en vecka efter USA:s tullar 

blev verksamma, att införa egna tillfälliga tullkvoter på importerat stål. Tullkvoterna skulle 

till att börja med finnas i sex månader, eller till dess att USA plockade bort sina tullar. De 

temporära tullarna var icke-diskriminerande, det vill säga att de berörde alla länder, inte bara 

USA. Undantag gällde dock utvecklingsländerna och dessutom Ryssland, Ukraina och 

Kazakstan.
51

 Den 7 september samma år införde EU definitiva tullkvoter på delar av de varor 

som i mars befattades med temporära tullkvoter. Med stöd av artikel 8.3 i Agreement on 

Safeguards argumenterade EU för att de kunde införa tullarna omedelbart utan att invänta 

WTO:s utslag i frågan. Artikel 8.3 anger hur länder får agera i frågan om motåtgärder. EU 

ansåg inte att USA:s tullar var förenliga med WTO:s regelverk eftersom den amerikanska 

importen inte hade ökat i absoluta tal vilket är ett krav för att få införa skyddstullar.
52

  

 

Att EU omedelbart införde motåtgärder fick USA att reagera kraftigt eftersom de ansåg att 

WTO först skulle avgöra om motåtgärden var legitim.
53

 Även USA efterfrågade en panel i 

WTO med uppgift att granska EU:s skyddstullar mot bakgrund av att USA ansåg att EU bröt 

mot artiklar i GATT 1994 och Agreements on Safeguards.
54

 USA var upprörda över EU:s 

agerade då EU tidigare drivit en hård linje för att alla handelskonflikter ska gå genom WTO 

och att de nu själva agerade innan WTO kommit till beslut i frågan.
55

  

 

2.4 Upplösningen 

Den 13 juni 2002 satte EU upp två listor, en kort och en lång, över vilka produkter 

importerade från USA de ville införa ytterligare importtullar på. Den korta listan innehöll 

utvalda delar av den långa listan. Produkterna som valts ut producerades i delstater som 

troligtvis skulle komma att spela en avgörande roll i det amerikanska presidentvalet 2004. 

Skulle USA inte göra undantag för stålprodukter av ekonomisk betydelse för EU skulle EU ha 

rätt att införa sanktioner mot produkterna på den korta listan efter 12 augusti 2002. Men 

skulle å andra sidan USA genomföra undantag fick den korta listan enligt WTO:s regelverk 

                                                 
50

 “The European Commission’s strategy to respond to the US decision to impose protectionist duties on steel 

imports - Brussels, 18 March 2002” Tillgänglig från: 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/april/tradoc_113991.pdf (2009-04-24). 
51

 Breuss, F. (2005), s 14. 
52

 Perdikis, N. & Read, R. (2005), s 161-162. 
53

 Read, R. (2005), s 1132. 
54

 Breuss, F. (2005), s 15. 
55

 Perdikis, N. & Read, R. (2005), s 162. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/april/tradoc_113991.pdf
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införas tidigast den 12 oktober samma år.
56

 Mellan den 7 juni och den 19 juli publicerade 

USA fem offentliga listor med stålprodukter som inte längre skulle beläggas med tullar.
57

 Den 

22 augusti kom den sjätte listan med undantag och vid det här laget var cirka 50 procent av 

EU:s stålprodukter fria från tullarna. 24 september valde EU att helt ta bort sin korta lista, de 

undantag som USA gjort ansågs ha tillräcklig ekonomisk betydelse för EU.
58

 

 

Den 11 juli 2003 kom WTO med sitt första utlåtande om att USITC:s utredning hade ett 

flertal brister och att de grunder USA byggt sina argument på inte var förenliga med WTO:s 

regelverk.
59

 USA valde dock att behålla sina handelshinder och att överklaga WTO:s beslut. 

Överklagan grundades på att USA ansåg att WTO hade feltolkat lagen och att panelen inte 

varit objektiv. Den 10 november 2003, fyra månader efter den första utredningen, kom den 

slutliga rapporten från WTO:s panel. Återigen bedömdes USA:s skyddstullar strida mot 

WTO:s regelverk. Efter WTO:s beslut ställdes USA:s president Bush inför ett dilemma, 

samtidigt som riskerna ökade för att ett kostsamt handelskrig skulle utvecklas mellan EU och 

USA fanns också problem på hemmaplan.
60

 Den stålanvändande industrin hävdade att de 

förlorat så många som 26 000 jobb
61

 och tillsammans med konsumenterna ville de att USA 

skulle följa WTO:s utslag. Stållobbyn verkade å andra sidan för att tullarna skulle vara kvar.
62

 

 

EU hade rätt att införa ytterligare sanktioner, sin långa lista, efter den 10 december om Bush 

inte skulle ta bort alla ståltullar. På den långa listan fanns bland annat citrusfrukter från 

Florida, ris från Louisiana, nötter från Kalifornien och ytterligare stålprodukter. Dessa 

produkter kom alla från delstater som var viktiga för utkomsten av presidentvalet.
63

 Tullarna 

skulle uppgå till ett värde av $2,3 miljarder, tio till tjugo gånger större än storleken på tullar i 

tidigare handelsdispyter. Trycket på USA att ta bort tullarna var hårt från omvärlden och den 

4 december 2003, 16 månader tidigare än ursprungligen planerat, tog Bush-administrationen 

beslutet att avskaffa de amerikanska ståltullarna.
64
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Robert Zoellick från USTR hävdade att anledningen till att USA valde att ta bort tullarna var 

att stålindustrin hade utvecklats i positiv riktning, med stigande produktivitet, prisstabilisering 

och möjlighet till vinst. Under de första 21 månaderna var marginalvinsten för tullarna högre 

än kostnaden för konsumenterna, men om USA skulle behålla tullarna längre hade 

kostnaderna överstigit marginalvinsten. Enligt Zoellick ansåg president Bush att 

skyddstullarna hade tjänat sin uppgift och att det nu var dags att ta bort dem.
65

 

                                                 
65

 Hämtad från USTR:s hemsida ”Statement by USTR Zoellick on Termination of Steel Safeguards” 

http://www.ustr.gov/Document_Library/Press_Releases/2003/December/Statement_by_USTR_Zoellick_on_Ter
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3 Handelsteori 
 

Nedan presenteras grundläggande handelsteori med fokus på tullar och terms of trade för att 

klargöra de ekonomiska konsekvenserna av USA och EU:s agerande i ståltvisten. Avsnittet är 

till för att stödja vår analys och öka förståelsen för aktörernas nyttovärden, preferenser och 

spelets utgång. Vi koncentrerar oss på vad införandet av en tull får för effekter på det egna 

landet och omvärlden.  

 

3.1 Tullar och terms of trade 

3.1.1 Effekter av tullar  

Att sätta upp tullar är den äldsta och kanske enklaste protektionistiska åtgärden. Tullar har 

genom tiderna införts av olika anledningar. De två vanligaste anledningarna är för att öka 

statsfinanserna och för att skydda den inhemska industrin. När ett land inför tullar påverkas 

landets terms of trade. Terms of trade är bytesförhållandet mellan export och import. Ökar 

exportpriset mer än importpriset förbättras landets terms of trade. Införs en tull i ett land som 

kan påverka relativpriset i världen kommer tullen göra att landets terms of trade ökar. Införs 

tullen i ett litet land är ökningen av terms of trade så liten att den är svår att mäta. Tullen 

påverkar både det relativa utbudet och den relativa efterfrågan på varor. När tullen införs 

kommer landets relativa efterfrågan på den importerade varan att minska på grund av stigande 

priser dessutom kommer landet att börja producera mer av den importerade varan själva. Det 

relativa utbudet i världen kommer att öka och samtidigt kommer den relativa efterfrågan att 

sjunka vilket leder till att relativpriset i världen sjunker.
66

 

 

Ett stort land som USA kan påverka relativpriset i världen och om en tull på 20 procent införs 

visar beräkningar på att USA:s terms of trade ungefär kommer att öka med 15 procent. När 

terms of trade ökar leder det till välfärdsförbättringar men även till felallokeringar, vilket 

innebär att landets resurser inte fördelas optimalt. Fördelarna kommer att överväga de 

negativa konsekvenserna för det enskilda landet så länge tullarna inte blir för stora. Problemet 

är att det land som förbättrar sin välfärd med hjälp av tullar gör det på bekostnad av övriga 

världens välfärd.
67

 

                                                 
66
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67
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Figur 3.1
68

 

 

Figur 3.1 visar effekten av USA:s införande av tull, t, på till exempel stål. Innan tullen 

infördes var priset på stål i båda ekonomierna lika med WP vilket illustreras av jämvikten på 

världsmarknaden. När en tull införs i USA kommer EU, som i vårt fall är bortamarknaden, 

exportera så länge USA:s pris på stål överstiger EU:s stålpris plus storleken på USA:s tull. 

Om de inte handlar med varandra kommer EU få ett utbudsöverskott och USA ett 

efterfrågeöverskott vilket leder till att stålpriset i USA ökar och stålpriset i EU sjunker. Priset 

kommer att öka och sjunka i respektive ekonomier till och med det att skillnaden mellan 

priserna motsvarar den införda tullen. Tullen leder till att priset på hemmarknaden, TP , ökar 

vid införandet av tull och priset på bortamarkanden sjunker till tPP TT * . På 

hemmamarknaden USA kommer efterfrågan på stål att minska och den inhemska 

produktionen att öka vilket leder till att den totala importen minskar. På bortamarknaden leder 

det lägre priset till ett minskat utbud och en ökad efterfrågan på stål. Prisökningen på USA:s 

marknad från WP  till TP är mindre än storleken på tullen och det beror på att EU:s stålpris 

kommer att sjunka.
69

 

 

                                                 
68

 Krugman, P. R. & Obstfeld, M. (2006), s 180. 
69
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3.1.2 Kostnader och vinster för ett importerande land 

 

Figur 3.2
70

 

 

 

I utgångsläget handlar konsumenterna i det stora landet USA till världsmarknadspriset WP . 

När tullen införs stiger priset på hemmamarknaden till det nya priset TP . Inhemsk produktion 

stiger från 1S  till 2S  samtidigt som konsumtionen i landet sjunker från 1D  till 2D . Den 

ursprungliga importen var 1D  minus 1S  och efter tullen blir importen 2D minus 2S . Eftersom 

USA är ett stort land påverkas världsmarknadspriset av tullen. Priset sjunker till *

TP  vilket 

beror på ett ökat relativt utbud och en minskad relativ efterfrågan i världen.
71

  

 

Kostnader och förluster av tullen visas av ytorna a, b, c, d och e. Producenter blir vinnare av 

tullarna eftersom priset stiger och producentöverskottet ökar därför med ytan a. 

                                                 
70

 Krugman, P. R. & Obstfeld, M. (2006), s 185. 
71

 ibid, s 184-185. 
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Konsumenterna förlorar på det högre priset vilket visas av ett minskat konsumentöverskott 

motsvarande ytan a + b + c + d. Staten kommer att få ytorna c + e i tullintäkter. 

Nettokostnaden för en tull blir således: 

 

konsumentöverskott – producentöverskott – statens tullintäkt = nettokostnad 

 

(a + b + c + d) – a – (c + e) = b + d – e 

 

Trianglarna b och d representerar allokeringsförluster som landet gör vid införande av tullar. 

Förlusten b beror på att producenterna producerar för mycket av varan medan förlusten d 

beror på att konsumenterna konsumerar för lite av varan. Rektangeln e representerar terms of 

trade-vinster på grund av att tullen sänker priset på världsmarknaden på den varan landet 

importerar.
72

  I fallet med ståltullarna krävs det att e är större än b + d för att välfärden i USA 

ska öka. 

 

3.2 Tidigare studie 

I rapporten Economic Integration, EU-US Trade Conflicts and WTO Dispute Settlement gör 

Breuss en simulation av vad effekterna kunde ha blivit av USA och EU:s agerande i 

ståltvisten. Resultatet av USA:s skyddstullar, utan några motåtgärder från EU, blir en total 

välfärdsvinst. Breuss uppskattar tullintäkter på $391 miljoner och en terms of trade-vinst, 

dock en minskning av BNP och välfärdsförluster på grund av felallokeringar.
73

 Det vill säga 

ytan e är större än ytorna b + d.  

 

Som visats i figur 3.1 kommer även EU påverkas av att USA inför tullar. I samma simulation 

som ovan beräknas effekterna på EU:s ekonomi bli en total välfärdsförlust med försämrade 

terms of trade och en nedgång i BNP. Detta givet införandet av USA:s ståltullar och utan att 

EU inför motåtgärder. Skulle EU införa motåtgärder visar simulationen att EU skulle göra en 

välfärdsvinst med förbättrade terms of trade, dock skulle tullarna leda till felallokeringar och 

BNP-förluster. Den välfärdsvinst EU kan göra överstiger dock inte den förlust de gjorde på 

grund av att USA satte upp tullar i första läget. USA skulle förlora på att EU:s motåtgärder. 

Totalt skulle de förlora mer än de vann på sina egna ståltullar. I Breuss simulation skulle ett 

                                                 
72

 Krugman, P. R. & Obstfeld, M. (2006), s 84-86. 
73

 Breuss, F. (2005), s 16. 
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litet handelskrig, som enbart handlar om stål, resultera i välfärdsförluster för båda 

ekonomierna på grund av felallokeringar och terms of trade-förluster. Dessutom skulle BNP 

sjunka på båda sidor Atlanten och få negativa effekter på välfärden ibland annat Kina, Japan 

och Korea.
74

 

 

Resultat av Breuss simulation av ståltullsfallet:
75

 

 

 

 

Total välfärd 

(Procentuell förändring av BNP) 

Välfärdsallokering 

(Procentuell förändring av BNP) 

 EU USA EU USA 

(I) -0,003174 0,001096 -0,000614 -0,000412 

(II) 0,002142 -0,004161 -0,000181 -0,000278 

(III) -0,001030 -0,003065 -0,000795 -0,000690 

 Terms of trade 

(Procentuell förändring) 

Real BNP 

(Procentuell förändring) 

(I) -0,008291 0,013025 -0.000614 -0.000412 

(II) 0,007402 -0,031401 -0.000181 -0.000278 

(III) -0,000889 -0,018376 -0.000795 -0.000690 

 

(I): USA inför tullar på importerat stål från resten av världen. Stålimporten från EU minskar med $1 miljard. 

(II): EU minskar import från USA av ett värde på $1 miljard. 

(III): Ett litet handelskrig, (I)+(II). 

 

Givet att USA inför tullar kan EU förbättra sin situation genom att införa egna importtullar. 

Breuss hävdar dock i sin rapport att motåtgärder i form av tullar är kontraproduktiva för att 

det leder till minskad handel och går därmed emot WTO:s mål om att främja handel. Tullar 

som motåtgärder förbättrar inte heller situationen för exportörerna i det land som blivit 

drabbat av importtullar, i vårt fall stålexportörerna i EU. Motåtgärderna får också negativa 

externa effekter och dessutom är det svårt för det drabbade landet att hitta import att sätta upp 

tullar mot utan att konsumenterna inom landet blir alltför lidande. När ett land använder sig av 

tullar som motåtgärder ökar också risken för att konflikten ska utvecklas till ett handelskrig. 

Ett bättre alternativ kan vara att ge det drabbade landet en ekonomisk kompensation. Beslut 
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om kompensation bör fattas av WTO och betalas av det land som felaktigt infört 

handelshindret. Mottagarlandet kan då fördela summan mellan de drabbade producenterna.
76
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4 Spelteori  

I det här avsnittet presenteras de spelteoretiska verktyg som kommer att behandlas i analysen. 

Avsnittet inledes med allmän spelteori för att sedan gå vidare och mer i detalj presentera 

fångarnas dilemma och upprepade spel. Vi har använt oss av gängse spelteori som går att 

finna i bland andra: Carmichael, F, ”A Guide to Game Theory” (2005); Dixit, A & Skeath, S, 

”Games of Strategy” (2004); Osborne, M J ”an introduction to Game Theory” (2004). 

 

4.1 Allmän spelteori 

Spelteori används för att analysera situationer där två eller fler aktörer integrerar med 

varandra och påverkas av varandras beslut. De strategier aktörerna väljer är beroende av 

förväntningarna om hur motståndaren kommer att agera och en plan över varje drag i hela 

spelet. När en spelare spelar bästa respons väljer den spelaren en strategi som är den bästa 

givet den andre spelarens strategi. När båda spelarna spelar bästa respons på varandras 

strategier hamnar de i en så kallad Nashjämvikt.
77

 EU och USA är två aktörer som är 

integrerade i mångt och mycket och påverkas därför av varandras beslut och handlingar och 

deras relation går därför att analysera som ett spel. 

 

4.1.1 Rationalitet 

Att aktörerna i ett spel är rationella är ett antagande som vanligtvis görs inom spelteorin. Att 

aktören är rationell innebär att hon maximerar sitt nyttovärde, det vill säga handlar utifrån sina 

preferenser och möjliga val. Ytterligare ett antagande inom spelteorin är att om aktören 

föredrar a framför b och b framför c kommer hon även att föredra a framför c. Det här 

antagandet säger ingenting om hur mycket mer aktören föredrar a framför b, bara att hon gör 

det. Nyttovärdena är med andra ord ordinala.  

 

4.1.2 Upprepade spel och one-shot game 

Spelarens strategi kan skilja sig åt om hon spelar ett spel som upprepas många gånger eller 

om det är ett spel som bara spelas en gång, det vill säga ett one-shot game. I ett one-shot game 

har spelarna begränsad information och de kan vara hårdare i sin strategi eftersom de inte 
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behöver tänka på sitt rykte. I ett upprepat spel har spelarna större chans att skaffa sig 

information om varandra och möjlighet till att bygga upp ett rykte. Ryktet spelar stor roll i ett 

upprepat spel eftersom spelare ofta väljer att spela mot någon som har ett bra rykte.  

 

I de flesta spel har dock spelarna inte tillgång till fullständig information om varandra och det 

går att skilja mellan två olika typer av begränsad information. Imperfekt information är när 

spelaren saknar relevant information i varje steg i spelet medan asymmetrisk information 

innebär att en spelare har ett informationsövertag och försöker dölja information för sin 

motspelare. Genom att göra vissa drag försöker spelaren signalera vem hon är. Motspelaren, 

som har bristfällig information i det här fallet och kanske inte tror på det spelaren signalerar, 

kan försöka få spelaren att avslöja sin rätta natur genom en metod som kallas screening. Då 

gillrar motspelaren en fälla där hon sätter spelaren i en sådan situation att, hon genom att göra 

ett val, tvingas visa vilken typ hon är. 

 

4.1.3 Sekventiella och simultana spel  

Strategierna skiljer sig åt om spelarna gör sina drag samtidigt, det vill säga spelar ett simultant 

spel, eller om spelet är sekventiellt och spelarna turas om att göra sina drag. När spelet är 

sekventiellt måste spelare 2 arbeta ut en fullständig plan över hur hon kommer att agera 

utifrån hur spelare 1 väljer, ”om spelare 1 väljer a, väljer jag x men om spelare 1 väljer b, 

väljer jag y”. I ett simultant spel saknar spelarna antingen information om motspelarens val 

eller så handlar de samtidigt. I verkligheten kan det vara svårt att avgöra om spelet spelas 

simultant eller sekventiellt. Sanningen är snarare att ett spel kan innehålla både simultana och 

sekventiella drag, särskilt om spelet spelas över en längre tid.  

 

4.2 Fångarnas dilemma 

4.2.1 Det klassiska spelet 

Fångarnas dilemma är ett klassiskt spel och i det ursprungliga spelet är de två spelarna 

misstänkta brottslingar som blir utfrågade av polisen i var sin cell. De misstänkta vet 

följaktligen inte vad som händer i den andra cellen och spelet analyseras därför som ett 

simultant spel. De misstänkta kan antingen erkänna eller förneka brottet som de har begått. 

Om båda erkänner så får de ett längre fängelsestraff än om de båda förnekar brottet. Om bara 
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en spelare erkänner får den spelaren ett kortare straff än om de båda förnekar. Samtidigt får 

den andre spelaren som förnekar ett kännbart längre straff än om de båda erkänner. 

Nyttovärdena i spelet nedan speglar hur de misstänkta rangordnar sina alternativ där tre är 

bäst och noll är sämst. 

 

Figur 4.1 

Spelare 2 

 

 

          Spelare 1 

 

 

 

Spelarna i fångarnas dilemma har båda två en dominant strategi
78

, vilket är att erkänna. Sett ur 

en av fångarnas perspektiv är det bättre att erkänna än att förneka brottet om den andre fången 

förnekar, men det är också bättre att erkänna än att förneka om den andre väljer att erkänna.  

 

3 > 2 och 1 > 0 

 

Om spelarna är rationella kommer de att spela sina dominanta strategier. Spelet kommer alltid 

att hamna i jämvikten (erkänna, erkänna). Jämvikten (erkänna, erkänna) är dock pareto-

dominerad
79

 av jämvikten (förneka, förneka), det vill säga båda spelarna hade kunnat komma 

undan med lägre straff om de båda förnekat brottet. Men eftersom vi antar att spelarna är 

rationella och agerar utifrån egenintresse kommer de att få hårda straff båda två. Det 

paradoxala i det här spelet är att spelarna klarar sig bättre om de agerar irrationellt eller 

altruistiskt istället för rationellt. 

 

Fångarnas dilemma går att applicera på många fall där individuell rationalitet leder till en 

jämvikt som inte är optimal för någon av spelarna. Spelet är därför användbart för att 

analysera fall såsom oligopol och karteller, miljöproblem eller internationell handel. 

Handelstvisten mellan USA och EU kan ses som ett fångarnas dilemma eftersom att USA:s 

välfärd förbättras när de inför ståltullarna. Välfärdsökningen sker dock på bekostnad av EU:s 
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 En dominant strategi är en strategi som är spelarens bästa strategi oavsett motspelarens drag. 
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 Om en utgång är paretodominant är nyttovärdena högre än andra möjliga utgångar. 

 Förneka Erkänna 

Förneka 2, 2 0, 3 

Erkänna 3, 0 1, 1 
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välfärd. EU kommer i sin tur att sätta upp tullar för att minska sin välfärdsförlust. När båda 

har satt upp tullar blir välfärden lägre i båda ekonomierna jämfört med ett handelsutbyte utan 

tullar.
80

 Givet att spelet enbart spelas en gång och att aktörerna agerar rationellt hamnar de i 

jämvikten (tull, tull). Spelet mellan de två handelsaktörerna kan därför visas av spelet nedan: 

 

Figur 4.2 

EU 

 

 

USA 

 

 

4.2.2 Modifierat fångarnas dilemma 

EU och USA skulle givetvis kunna komma överens om på förhand inte sätta upp tullar, men 

det förändrar inte utkomsten av spelet om det bara spelas en gång. Båda spelarna har trots 

överenskommelsen incitament att bryta den och kommer att göra det om de agerar rationellt. 

För att öka incitamenten för spelarna att stanna i jämvikten (ej tull, ej tull) skulle ett hot om 

straff kunna vara kopplat till att sätta upp tullar. Till exempel skulle en tredje part kunna 

straffa den som satt upp tullar. Det här hotet måste dock vara trovärdigt och av den 

omfattningen att det mest rationella blir att inte sätta upp tullar. Spelet skulle dock i det fallet 

inte längre vara ett fångarnas dilemma eftersom det skulle förändra nyttovärdena och spelet 

skulle kunna se ut så här istället: 

 

Figur 4.3 

EU 

                      

 

 

        USA 
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 Se 3.2 för närmare diskussion kring välfärdsvinster och förluster i ståltvisten mellan EU och USA. 

 Ej tull Tull 

Ej tull 2, 2 0, 3 

Tull 3, 0 1, 1 

 Ej tull Tull 

Ej tull 2, 2 0, -1 

Tull -1, 0 1, 1 
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Här finns inte någon dominant strategi, istället finns det två Nashjämvikter i rena strategier 

vilka är (ej tull, ej tull) och (tull, tull). Det är inte i aktörens intresse att samarbeta så länge 

inte den andre gör det. Av de två Nashjämvikterna är samarbetsstrategin, det vill säga (ej tull, 

ej tull), den mest fördelaktiga för dem båda och kan därför, givet vissa förväntningar om hur 

den andre kommer att handla, betraktas som en fokalpunkt
81

 och på så sätt generera en 

lösning på spelet. 

 

4.2.3 I verkligheten 

I fångarnas dilemma med de klassiska nyttovärdena blir resultatet i teorin alltid sämre för 

aktörerna när de båda agerar efter egenintresse. Det har dock gjorts en del experiment i 

verkligheten som tyder på att människor som spelar spelet upprepade gånger men mot olika 

motståndare väljer att samarbeta ungefär hälften av gångerna. Även kommunikation har visat 

sig leda till ökat samarbete i verkligheten. En anledning till att spelarna oftare väljer 

samarbetsstrategin kan vara att det finns en tredje part inblandad, såsom rättsväsendet, vilket 

gör det mer kostsamt att bryta överenskommelsen. Det kan också bero på att spelarna funderar 

över sina långsiktiga vinster, det vill säga framtida nyttovärden. Men även faktorer som att 

spelarna har tid att lära känna varandra och spelet kan vara avgörande för vilka strategier 

spelarna väljer. 

 

4.3 Upprepade spel 

Vi har tidigare visat på att ståltvisten kan ses som ett fångarnas dilemma dock är det i 

verkligenheten inte ett spel som enbart spelas en gång. Spelet mellan EU och USA kan 

betraktas som ett upprepat spel där hot, löften och spelarnas tidspreferenser har en avgörande 

roll för valet av strategier. 

 

4.3.1 Hot och löften 

I ett upprepat spel kan hot och löften förverkligas vilket gör dem trovärdiga. Ett hot om 

framtida straff från en spelare kan avskräcka den andre från att utnyttja möjligheten att göra 
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 I spel med flera Nashjämvikter drar vissa jämvikter till sig spelarens uppmärksamhet, dessa kallas 

fokalpunkter.  
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en snabb vinst, det vill säga att exempelvis vara först att sätta upp tullar i ett handelsspel. Hot 

om straff kan på så sätt främja en samarbetsstrategi.  

 

Hot och straff måste som sagt vara trovärdiga för att vara verkningsfulla och spelaren bör 

därför undvika att hota med kraftiga och omedelbara motåtgärder tidigt i spelet. Alltför 

kraftiga hot genomskådas eftersom att genomföra dessa hot ofta är mycket kostsamt även för 

den som hotar, incitament saknas därför för att genomföra dem så länge andra alternativ finns. 

En gradvis upptrappning, där den som hotar successivt tappar kontrollen över situationen, gör 

hotet mer trovärdigt. Ovillkorlig vedergällning leder dessutom till höga kostnader om 

konflikten utlöses av misstag eller motspelaren ignorerar hotet, så som USA gjorde i 

ståltvisten. Sannolikheten för att spelaren ska infria hotet bör vara så högt att motspelaren 

avskräcks men inte lika med ett. Aggressiva handlingar kan leda till att förtroendet spelarna 

emellan undergrävs vilket kommer att påverka det framtida samarbetet.  

 

4.3.2 Oändliga och ändliga spel 

I upprepade spel måste spelarens strategi vara en plan för varje drag i spelet och ta hänsyn till 

alla möjliga drag från sin motspelare. Upprepade spel kan spelas ett oändligt eller ett 

begränsat antal gånger. Spel kan också spelas ett obestämt antal gånger, då vet spelaren att det 

kommer att ta slut men inte när. Resultatet blir att spelarna alltid tror att det finns en chans att 

spelet ska fortsätta.  

 

Spelas spelet ett begränsat förutbestämt antal gånger går det att använda backward induction 

för att lösa spelet. När ett spel löses med backward induction börjar man bakifrån och nystar 

upp spelarnas alla drag. Antag ett spel som ska spelas 30 gånger och att  spelarna befinner sig 

inför den sista omgången och vet att de aldrig kommer att spela spelet igen.  Spelet ter sig 

därför för spelarna som ett one-shot game och är de rationella kommer de att spela (tull, tull) i 

den 30:e omgången. I den 29:e omgången vet båda spelarna att de kommer spela tull i nästa 

omgång och ser därför ingen vinning i att samarbeta och kommer därför att spela (tull, tull) 

även i den omgången. Likadant kommer spelarna att resonera i omgång 28 och så vidare. 

Inget samarbete kommer till stånd för det finns alltid incitament att avbryta samarbetet och 

sätta upp tullar. 
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I verkligheten pågår dock inte de flesta interaktioner vare sig ett på förhand begränsat eller ett 

obestämt antal gånger. Slutdatumet spelar en liten roll och spel som pågår ett oändligt antal 

perioder fångar kanske därför bättre människors beteenden och val av strategi. I ett spel som 

upprepas ett oändligt antal gånger finns större möjligheter för att en samarbetsstrategi ska 

hålla. Ett sådant spel kan inte lösas med hjälp av backward induction eftersom det inte finns 

ett slut att börja från. Spelaren tvingas istället titta framåt och utvärdera varje möjlig strategi. 

Här blir hot och löften trovärdiga för att säkra en särskild strategi. Det finns oändligt många 

alternativa strategier att välja mellan. 

 

4.3.3 Diskonteringsfaktor  

När situationen är sådan att spelarna tror att spelet kommer att fortsätta i oändlighet måste de 

beräkna hur mycket de framtida förväntade nyttovärdena är värda idag för att kunna välja 

vilken strategi de ska spela. Med andra ord vill spelarna beräkna hur mycket de i dagsläget 

värderar framtida vinster eller förluster. Men de vill också beräkna hur mycket vinster idag är 

värda i framtiden. Anges nyttovärdena i pengar spelar räntan in för det framtida värdet. 

Generellt sett är pengar idag mer värda än pengar i morgon, om pengarna inte går till 

konsumtion i dag finns möjlighet att investera pengarna och få avkastning genom ränta. I 

formeln står FV för det framtida värdet och PV för värdet idag.   

 

nrPVFV )1(   

 

För att räkna om de framtida nyttovärdena till vad de är värda idag diskonterar vi med: 

nr
FVPV
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Summan av flera diskonterade framtida nyttovärden beräknas med formeln nedan: 
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Spelaren kommer att samarbeta om nuvärdet av framtida nyttovärden för samarbete är högre 

än nyttovärdena för strategin att inte samarbeta. Diskonteringsfaktorn kan tolkas som ett mått 

på hur spelarna värderar framtida nyttovärden. Är diskonteringsfaktorn nära 1 värdesätter 

spelaren framtida nyttovärden högt. Räntan i våra formler ovan går att tolka som ett mått på 

tålmodighet. Har individen en hög ränta är det samma sak som att spelaren är otålig och 

kräver då högre nyttovärden från samarbetsstrategin för att ett samarbete ska komma till 

stånd. Människors tålmodighet påverkar deras val av strategi. Det går också att tolka 

diskonteringsfaktorn som sannolikheten för att spelet ska fortsätta i ett spel som inte är 

oändligt, det vill säga ett ändligt spel, men där spelarna inte vet slutdatumet. Generellt krävs 

att diskonteringsfaktorn, som vi hädanefter betecknar , är högre än 0,5 för att spelarna ska 

välja att spela en samarbetsstrategi.  

 

4.4 Strategier 

Att spelet upprepas gör att det går att bygga strategier utifrån vad som hände i föregående 

sekvens. De två mest kända strategierna är tit-for-tat och grim. Grim-strategin innebär att 

spelaren samarbetar med sin motspelare ända tills det att motspelaren väljer i ett drag att till 

exempel sätta upp tullar i ett handelsspel. Då straffar spelaren henne genom att sätta upp 

handelshinder i resten av spelet. Grim-strategin kan på så sätt upprätthålla ett samarbete utan 

att en tredje part behöver bli inblandad eftersom båda spelarna har incitament att straffa den 

andre om den avviker från samarbetet vilket gör att hotet blir trovärdigt.  

 

Tit-for-tat-strategin är lite mer förlåtande och bygger på att spelaren leker följa John, det vill 

säga spelaren gör i ett drag det som motspelaren just gjorde i föregående drag. Om EU spelar 

tit-for-tat kommer de att välja samarbete så länge USA väljer att samarbeta men väljer USA 

att sätta upp tullar väljer EU att också göra det. Men EU straffar bara USA genom att spela 

tull så länge USA väljer att spela tull. Perioden efter det att USA återvänt till 

samarbetsstrategin gör också EU det. Men grim och tit-for-tat är inte de enda strategierna som 

kan frambringa samarbete i ett upprepat fångarnas dilemma. Enligt Folkteoremet kan ett 
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oändligt antal strategier, där spelaren kan uppnå ett högre nyttovärde än vad hon minst kan 

garantera sig, bilda en jämvikt. 
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5 Analys 

I det här kapitlet ska vi med hjälp av de spelteoretiska verktyg vi presenterat i föregående 

kapitel analysera ståldispyten mellan EU och USA. Till att börja med presenteras 

förutsättningarna för spelet. Vi analyserar sedan utgångsläget i spelet mellan EU och USA 

med hjälp av fångarnas dilemma. Särskilt kommer vi att lägga vikt vid USA som aktör och 

vad som pågår inom landet för att försöka förstå aktörens preferenser, nyttovärden och varför 

de lämnade det ursprungliga samarbetet. Vidare analyserar vi den slutliga jämvikten och om 

aktörerna i något skede kunde ha handlat annorlunda. Slutligen kommer vi att föreslå 

förändringar för att öka aktörernas incitament att i framtiden spela samarbetsstrategin. 

 

5.1 Förutsättningar för spelet 

I handelstvisten är huvudaktörerna beslutsfattarna i EU respektive USA. Beslutsfattarna är de 

som har makten att ta beslut och genomföra dem vilket gör dem till de verkliga aktörerna. 

Huvudaktörerna antas företräda sin befolkning men antas också styras av egna intressen. 

USA:s huvudaktör i spelet är Bush-administrationen med presidenten George W Bush i 

spetsen. Bakom administrationen fanns ytterligare krafter bland annat lobbyorganisationerna i 

USA som utövade påtryckningar i stålindustrins intresse. EU:s huvudaktör i handelsfrågor är 

kommissionen och i bakgrunden står alla medlemsländerna. Vi antar i spelet att aktörerna har 

god men inte fullständig information om varandra. 

  

Spelreglerna skapas i vårt spel i första hand av WTO och deras regelverk. WTO är inget 

överstatligt organ men de avtal parterna ingår är bindande och väljer något land att bryta ett 

avtal finns det möjlighet att utöva påtryckningar mot det landet inom ramen för WTO, det vill 

säga det är inte kostnadsfritt att bryta mot regelverket.  

 

5.2 Fångarnas dilemma 

Spelet som pågick mellan USA och EU under ståltvisten går att analysera med hjälp av ett 

upprepat fångarnas dilemma som i dess klassiska form är ett simultant spel. I verkligheten är 

det dock svårt att avgöra om ett spel är simultant eller sekventiellt. Vi börjar med att 

presentera ett fångarnas dilemma som visar utgångslägena för de båda spelarna och deras 

nyttovärden i de olika möjliga jämvikterna. När USITC:s utredning var klar befann sig EU 
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och USA i samarbetsjämvikten. Samarbetsjämvikten ligger i det här spelet i (ej tull, ej tull), 

det vill säga det råder frihandel med avseende på stål.  

 

Figur 5.1 

EU 

 

 

 

USA 

 

 

De ordinala nyttovärdena i spelet ovan speglar välfärdseffekterna av handel mellan de två 

aktörerna, men vi antar dock att all annan handel än handel med stål hålls konstant. Jämvikten 

(ej tull, ej tull) pareto-dominerar jämvikten (tull, tull) och är på så sätt mer fördelaktig för 

båda ekonomierna. Det bygger på Breuss simulation redovisad i 3.2 som säger att båda 

ekonomierna tjänar på mer på att handla med varandra än att inte göra det. Nyttovärdena i (ej 

tull, tull) och (tull, ej tull) återspeglar de kortsiktiga vinster som finns att göra för ett stort land 

genom att vara först med att införa ett handelshinder. På sikt finns dock risk att aktörerna 

hamnar i jämvikten (tull, tull) och att de båda får lägre välfärd än de hade det i utgångsläget 

(ej tull, ej tull). 

 

Hade detta varit ett one-shot game hade vi enligt teorin befunnit oss i Nash-jämvikten (tull, 

tull), men eftersom USA och EU interagerar med varandra i många frågor, har gjort det under 

lång tid och sannolikt kommer att fortsätta med det i framtiden, analyserar vi spelet som ett 

oändligt upprepat spel. Enligt teorin om upprepade spel förändrar det förutsättningarna för 

aktörerna och möjliggör samarbete. USA valde dock att i mars 2002 att avvika från 

samarbetet genom att sätta upp handelshinder på importerat stål, det vill säga valde att spela 

tull. Vad som fick USA att lämna samarbetsstrategin beror på flera bakomliggande faktorer. 
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5.3 Det bakomliggande spelet 

Stålindustrins i grunden ekonomiska problem fick på grund av lobbying och de förestående 

valen en politisk dimension som påverkade USA:s agerande. Det indikerar att det politiska 

spelet i USA kom spela en avgörande roll för införandet av tullarna och avvikelsen från 

samarbetsstrategin. Om republikanerna med Bush i spetsen inte skulle vinna kongressvalet 

och senare presidentvalet skulle de inte längre sitta i beslutande position och därmed inte 

längre vara USA:s huvudaktör. Av den anledningen fanns det risk att spelet med EU för deras 

del skulle kunna komma att ta slut om de förlorade valen. Detta kan ha gjort att USA inte 

värderade samarbetet med EU lika högt som vanligt. Med andra ord verkar USA:s 

diskonteringsfaktor, α, vara låg vid den här tidpunkten.  

 

Införandet av tullarna var ett beslut som tillsynes verkar bygga på möjligheten att göra en 

snabb ekonomisk vinst och vinna valen. Den ekonomiska vinsten låg i både stålindustrins och 

den amerikanska statens intresse. Stålindustrin såg chansen att komma på fötter och staten såg 

en möjlighet till förbättrade statsfinanser i form av tullintäkter. Enligt Breuss var det också det 

som skulle bli resultatet i USA av ståltullarna utan motåtgärder från EU. 

 

Det fanns däremot på sikt inga argument för att tullarna skulle införas, om USA förstod att 

EU skulle genomföra sitt hot om motåtgärder, sett till landets totala välfärd. Skulle EU infria 

sitt hot skulle konsekvenserna bli negativa för USA:s del. Detta är förenligt med handelsteori 

och om USA räknade med att EU skulle svara med motåtgärder tyder det på att de inte införde 

tullarna för att de planerade att göra vinster på lång sikt. Detta tyder även det på att USA hade 

ett lågt α när de avvek från samarbetet och satte upp ståltullarna. Men givet den låga 

diskonteringsfaktorn agerade de rationellt när tullarna sattes på grund av den förväntade 

snabba vinsten betecknat med nyttovärdet 3 i spelet.  

 

EU:s hot om att införa motåtgärder, bland annat i form av egna tullar på stål, avskräckte inte 

USA från att införa ståltullarna. Det innebar inte att USA för den delen tolkade det som ett 

tomt hot. På grund av att aktörerna spelar ett upprepat spel blir hot och löften trovärdiga. Om 

USA antog att EU var en rationell spelare och kände till deras nyttovärden bör de ha förstått 

att EU också skulle spela tull. Dock finns det tecken på att USA kan ha trott att de skulle både 

hinna införa och avskaffa tullarna innan EU hann med att införa de motåtgärder de hotade 

med. Om så var fallet tyder det på att det rådde informationsasymmetri, USA hade inte riktig 
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information om EU. Det finns en möjlighet att USA kan ha tolkat det faktum att EU i flera 

tidigare fall anmält USA till WTO, utan att införa motåtgärder, som en signal att de inte skulle 

göra det i det här fallet heller. EU signalerade dessutom att de var för WTO:s 

konfliktlösningsmekanism eftersom de var drivande i att alla dispyter skulle lösas där. På 

grund av EU:s signaler hade USA kanske förväntat sig att få stanna i jämvikten (tull, ej tull) 

en längre period eftersom WTO:s konfliktlösningsmekanism tar tid innan den ger utslag. En 

längre tid i den jämvikten hade gynnat den amerikanska stålindustrin. 

 

5.4 EU:s drag 

När USA införde tullarna lämnade EU in en klagan till WTO, begärde kompensation från 

USA för förlorade exportintäkter och införde egna tullar på stål. EU:s drag att införa egna 

tullar var rationellt givet nyttovärdena i spelet ovan eftersom 1 > 0. I vårt spel återspeglas 

välfärdsförlusterna för EU i jämvikten (tull, ej tull) av nyttovärdet 0. Skulle EU införa 

motåtgärder visar Breuss simulation att EU skulle göra en välfärdsvinst med förbättrade terms 

of trade, dock skulle tullarna leda till felallokeringar och BNP-förluster. Med införandet av 

tullarna hamnar de båda i jämvikten (tull, tull) och får ett nyttovärde motsvarande 1 och 

därmed är välfärden lägre i båda ekonomierna än i utgångsläget.  

 

När EU hotade USA med att genomföra motåtgärder var det ett trovärdigt hot på grund av 

EU:s nyttovärden. Hoten avskräckte som sagt inte USA och EU valde därför att infria sitt hot. 

EU sade samtidigt som de införde tullarna att de skulle vara längst till den dag då USA tog 

bort sina. Här säger EU öppet att de spelar tit-for-tat, sätter USA upp tullar gör vi också det 

och tar de bort dem gör vi samma sak. Givet att USA förstår att EU spelar tit-for-tat vet de om 

att så snart USA återgår till samarbetsstrategin följer EU efter i nästa drag. Hade USA trott att 

EU spelade grim hade de förstått att de aldrig skulle kunna hamna i samarbetsjämvikten igen. 

Ett avvikande från samarbetet givet att EU spelade grim hade krävt att de framtida 

diskonterade nyttovärdena av att spela tull i evighet ska vara större än samarbetsstrategins 

diskonterade nyttovärde. Med andra ord hade det krävt att USA skulle föredra att få ett 

nyttovärde på 3 i första omgången och sedan 1 i resten av spelet, framför att få 2 i nyttovärde i 

varje omgång. Eftersom att USA förmodligen visste att EU spelade tit-for-tat och inte grim 

räknade de med att återgå till samarbetsstrategin omgången efter det att de avlägsnade sina 

tullar. USA visste med andra ord att möjligheten fanns att återgå till samarbetet med EU och 
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det var därför möjligt för dem att temporärt införa ståltullarna utan att göra alltför stora 

välfärdsförluster. 

 

Grim-strategin hade möjligtvis kunnat förhindra att USA avvek från samarbetet eftersom det 

hade inneburit att de skulle bli straffade i all evighet av EU. Men å andra sidan är det inte 

trovärdigt att EU skulle spela en sådan strategi eftersom konsekvenserna, ifall USA ändå 

väljer att avvika, hade blivit oerhört kostsamma för EU själva. Problemet med grim-strategin 

är just det att den innebär ovillkorlig vedergällning, skulle någon part i det här fallet avvika 

från samarbetet av misstag, eller ignorera hotet, blir resultatet ödesdigert. Ett bättre alternativ 

är att successivt trappa upp hoten. EU kunde ha valt att sätta upp handelshinder på många 

varor men valde att enbart sätta upp tullar på stål till att börja med. Senare i konflikten satte 

EU upp sina två listor på diverse utvalda varor från USA för att ytterligare öka pressen på 

USA. EU gav på så sätt USA en chans att återställa samarbetet innan konflikten gjort för 

mycket skada. I och med att EU valde att successivt trappa upp sina hot gjorde de hoten 

trovärdiga, EU ville lika lite som USA ge sig in i ett kostsamt handelskrig.   

 

5.5 USA:s motdrag 

EU måste ha förstått att orsakerna bakom tullarna var politiska snarare än ekonomiska och 

därför hotade EU att införa handelshinder mot varor som var av politisk betydelse i de 

kommande valen. Listorna var en del av det upptrappade hotet och pressade USA till att göra 

ett flertal undantag och i september samma år tog EU bort hotet om införandet av den korta 

listan. Hotet från EU:s sida fyllde sin uppgift, USA sänkte sina tullar. Varför fungerade det 

här hotet bättre än det första hotet? USA måste ha uppfattat det som ett reellt hot, kanske 

beror det på att EU signalerade med hjälp av de första ståltullarna att de planerade att 

genomföra sina hot.  

 

USA överklagade WTO:s första utlåtande vilket kan ses som ett försök att ytterligare förlänga 

processen eller som ett tecken på att de trodde att deras skyddstullar var legitima. När WTO 

kom med sitt andra utlåtande fick EU lov att införa sin långa lista med motåtgärder om USA 

inte helt avskaffade sina ståltullar. USA hann dock före och tog slutligen bort tullarna sex 

dagar innan EU:s långa lista skulle införas. Anledningen till att tullarna togs bort var troligtvis 

rädslan inför hotet om införandet av den långa listan som skulle slå mot de delstater som 

spelade en avgörande roll i presidentvalet. Dessutom började hemmaopinionen i USA vända, 
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konsumenterna och den stålanvändande industrin höjde sina röster för att tullarna skulle 

avskaffas då de medfört stigande stålpriserna. Ståltullarna blev kostsamma i det politiska spel 

som ägde rum på hemmaplan och därför fanns incitament till att återvända till 

samarbetsstrategin i spelet med EU.  

 

5.6 Alternativa drag 

I den här delen frågar vi oss huruvida aktörerna kunde ha agerat annorlunda i spelet. Givet att 

USA införde ståltullarna, kunde EU ha handlat på något annat sätt? Vad hade hänt om de 

inväntat WTO:s utslag innan de införde sina motåtgärder eller om de valt att inte införa några 

motåtgärder alls?  

 

Med utgångspunkt i det spel vi satt upp handlade EU rationellt när de införde tullar. De 

förbättrade sin välfärd genom tullarna men å andra sidan hade det inte den effekt på USA de 

hade som avsikt att få, USA behöll ändå sina ståltullar gentemot EU. Hade EU inväntat 

WTO:s beslut, som dröjde över ett år, hade USA förmodligen gjort en större terms of trade-

vinst och förbättrat sin välfärd. EU hade dock gjort en större förlust på grund av att deras 

terms of trade försämrats. Utifrån Breuss perspektiv att motåtgärder i form av tullar kan vara 

kontraproduktiva för att de minskar handel, missgynnar producenter och konsumenter och 

dessutom ökar risken för handelskrig, kanske inte EU:s motdrag var optimalt och en alternativ 

lösning kan ha varit att istället invänta WTO:s beslut trots försämrade terms of trade. 

 

Kunde USA ha agerat på något annat sätt under konfliktens gång? Givet att USA från början 

införde tullarna och EU:s agerande, hade USA fyra handlingsmöjligheter: de kunde välja att 

ta bort tullarna, minska dem, behålla dem eller höja dem. De valde ursprungligen att behålla 

tullarna för att sedan successivt minska dem och slutligen ta bort dem helt, i enlighet med den 

uttalade planen. Den enda avvikelsen från planen verkar ha varit att tullarna togs bort lite 

tidigare än planerat. Om USA hade valt att ta bort tullarna tidigt i konflikten hade kanske inte 

den önskvärda inhemska effekten infunnit sig, men å andra sidan hade de också sluppit att få 

stålkonsumenterna emot sig. Alternativet att höja tullarna eller inkludera fler varor hade mest 

troligt lett till att konflikten eskalerat vilket hade inneburit större välfärdsförluster för båda 

ekonomierna. Syftet för USA med att höja tullarna hade kunnat vara att signalera en strategi 

där de går sin egen väg och inte låter sig påverkas.  
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5.7 Vilka förändringar krävs för att öka samarbetet?  

Ståltvisten är ett exempel på när två nyttomaximerande aktörer som agerar rationellt kan 

hamna i en jämvikt där de båda får minskad välfärd. Så länge det finns tillräckligt starka 

incitament att avbryta en samarbetsstrategi finns det risk för att spelarna hamnar i en 

ofördelaktig jämvikt. Vad behöver förändras för att öka incitamenten för aktörerna att stanna 

kvar i samarbetet? Bör WTO:s roll förändras på något sätt? Finns det andra sätt? 

 

Idag är WTO:s handläggningstid relativt lång och det finns, som i USA:s fall, vinster att göra 

i att sätta upp handelshinder och utnyttja fördelarna med dem innan WTO kommit till beslut i 

frågan. Den långa handläggningstiden kan i sig öka risken för att det drabbade landet inför 

motåtgärder som inte är sanktionerade av WTO och det kan öka risken för en djupare konflikt 

som kanske till och med utvecklas till ett handelskrig. Att därför på något sätt korta ner 

WTO:s handläggningstid skulle vara önskvärt men är förmodligen inte verklighetsförankrat 

eftersom WTO:s beslut kräver grundliga utredningar.  

 

Ett annat alternativ är att försöka förändra nyttovärdena i spelet så att det inte längre är ett 

fångarnas dilemma, det vill säga öka straffen för att avvika från samarbetsstrategin. Med 

andra ord ska det inte längre vara lönsamt att av någon anledning sätta upp handelshinder. Det 

skulle kunna uppnås med ett starkare WTO med befogenhet att dela ut kostsamma straff till 

länder som bryter bindande avtal. Det skulle kräva att WTO fick en mer överstatlig roll, men 

en sådan grundläggande förändring av WTO:s struktur blir nog svår att förverkliga för den 

kräver att alla stater ger WTO den makten.  

 

Det går också att ifrågasätta WTO:s  regelverk som säger att länder får straffa varandra med 

motåtgärder i form av tullar. Som tidigare nämnts hjälper inte motåtgärderna de drabbade 

exportörerna och dessutom får de oönskad effekt på konsumenter och ökar risken för en 

eskalerande konflikt. Ett alternativ till de sanktionerade tullarna kan vara ekonomisk 

kompensation. Det skulle minska risken för ett handelskrig och bättre gynna de som far illa av 

handelshindren.  

 

En anledning till att aktörer väljer att lämna samarbetsstrategin kan som sagt vara att de har en 

låg diskonteringsfaktor. Beslutsfattare sitter vanligtvis en bestämd tidsperiod och saknar 

kanske därför ett långsiktigt perspektiv. Politiker har också en tendens att röstmaximera vilket 
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har framkommit även i den här studien. I en undersökning av Rodrik och Mayda som 

inkluderade 28 456 personer från 23 länder
82

 framkom att cirka 60 procent sade sig vilja 

skydda den inhemska ekonomin genom handelshinder.
83

 Det här kan tolkas som ett stort 

problem när politikerna ska fatta beslut i handelsfrågor och samtidigt försöker vinna väljare. 

Möjligtvis skulle denna problematik kunna lösas med hjälp av någon form av utbildning för 

allmänheten i effekten av handel. 

 

Det kan också vara ett problem i försöket att skapa eller upprätthålla en frihandelsrelation att 

vissa producenter är väl organiserade och kan påverka politiken med hjälp av exempelvis 

lobbying. Sällan finns någon som på samma sätt för konsumenternas talan och de blir därför 

ofta förlorare. Kostnaden för en tull kan vara väldigt stor sett över hela samhället men för 

varje konsument är kostnadsökningen marginell, incitament för att organisera sig i syfte att 

övertyga beslutsfattare om att ta bort tullen kan därför saknas.
84

 Lösningen på problemet kan 

kanske vara att konsumenterna får en stark företrädare i någon form som för deras talan. 

Alternativt begränsas producenternas makt genom reglering av lobbyverksamhet.  

 

                                                 
82

 Bland annat USA, Kanada, Japan, Väst- och Östeuropeiska länder men enbart ett utvecklingsland, Filipinerna.   
83

 Mayda, A. M. & Rodrik, D. (2004), s 1394, 1397. 
84

 Krugman, P. R. & Obstfeld, M. (2006), 219. 
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6 Slutsatser och diskussion  

I det här kapitlet diskuteras slutsatserna som återknyter till de inledande frågeställningarna i 

kapitel ett. Frågorna besvaras separat och bygger på analysen i föregående kapitel.  

 

 

a) Vilka strategier spelar aktörerna? 

 

Det tycks som om EU under ståltvisten spelade strategin tit-for-tat eller en snarlik strategi. 

Hade de valt att spela en tuffare strategi som exempelvis grim skulle utgången av spelet vara 

svår att förutsäga. Samtidigt som en sådan strategi möjligtvis hade förhindrat USA från att 

sätta upp tullar hade det kanske också uppfattats som en tomt hot. Dessutom skulle 

kostnaderna bli mycket höga om USA ignorerade hotet och EU kände sig tvingade att 

verkställa det. Tit-for-tat kan därför ses som en smart strategi om EU ifrågasätter USA:s vilja 

att samarbeta. USA:s strategi är svårare att bestämma. Det verkar som de under ståltvisten är 

medvetna om EU:s strategi och spelar bästa respons givet en låg diskonteringsfaktor och den 

inhemska situationen. Det kan hända att USA bygger sin strategi på något som hände i 

föregående sekvens, innan vår analys tar sin början. I så fall måste vi vidga vår studie för att 

kunna se om de spelar någon klar strategi.  

 

 

b) Vad blev utgången av spelet, vilka blev vinnare och vilka blev förlorare? 

 

I och med att USA tog bort sina tullar undveks ett potentiellt handelskrig mellan EU och 

USA. Det republikanska minskade också risken att förlora de väljare som var mot ståltullarna. 

Dock riskerade de att förlora delstater där stålproduktionen är hög som i Ohio, Pennsylvania 

och West Virginia i valet 2004. I efterhand vet vi att Bush vann Ohio och West Virginia men 

förlorade Pennsylvania. Eftersom George W Bush blev omvald kan vi tolka det som att han 

spelade en strategi som föll ut till hans fördel. Republikanerna vann också kongressvalet i 

november 2002 där de fick majoritet i båda kamrarna. Bush-administrationen kan ses, på 

grund valsegrarna, som en vinnare i spelet. På den förlorande sidan står alla de konsumenter 

som fick betala ett högre stålpris och den stålanvändande industrin i USA. EU kan ses som 

förlorare, under tvistens gång sjönk välfärden totalt sett men trots allt lyckades de väl i sin 

strategi och stålhandeln med USA återupptogs relativt snart. Till förlorarna i spelet kan vi 
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även räkna övriga världen, ståltvisten kom att få en negativ påverkan på länder så som Kina, 

Japan och Korea. 

 

 

c) Kunde aktörerna ha agerat annorlunda i någon del av spelet? 

 

Aktörerna spelade rationellt i alla drag i spelet givet sina preferenser och förväntade 

nyttovärden. Trots det blev resultatet lägre välfärd i båda ekonomierna jämfört med om de 

stannat kvar i utgångsläget. Häri ligger paradoxen i spelet, ekonomierna hade kunnat få en 

ökad välfärd, det vill säga de hade bättre kunnat nyttja fördelarna med handeln dem emellan, 

om aktörerna agerat irrationellt istället för rationellt. Ett altruistiskt förhållningssätt där 

aktörerna värderar den aggregerade välfärden hade kunnat motverka att samarbetet avbröts.   

 

 

d) Finns det förändringar att göra för att öka incitamenten för aktörerna att stanna 

kvar i ett handelssamarbete? I så fall, på vilket sätt kan det ske? 

 

Det finns flera fält att jobba på för att öka länders incitament för att samarbeta inte minst inom 

ramen för WTO. WTO är ett organ i ständig utveckling även om det på senaste verkar ha 

avstannat något på grund av att förhandlingarna i Doharundan brutit samman. Ett 

återupptagande av förhandlingarna vore önskvärt för att WTO ska kunna utvecklas och bli en 

starkare organisation där medlemmarna respekterar varandra och de avtal som slutits.  

 

För att uppnå den respekten krävs kanske också att länder och dess företrädare i större 

utsträckning agerar utefter att vi idag lever i en värld där alla ekonomier mer eller mindre hör 

samman. Ett altruistiskt förhållningssätt är eftersträvansvärt för att öka aktörers vilja att 

samarbeta och agera mer långsiktigt. Ett längre perspektiv hos beslutsfattare är i synnerhet en 

viktig aspekt i att öka incitamenten för samarbete. Här kan som tidigare argumenterats för en 

ökad kontroll av lobbyverksamheten och utbildning rörande effekterna av handel kanske 

bidra.  
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