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Abstract 

Skuldkrisen drabbade Europa hårt år 2010. Det var flera länder som till exempel Irland, 

Portugal och Grekland som inte kunde betala tillbaka sina lån och finansiera sina optioner. 

Tyskland var beredda att hjälpa till, men Eu:s regelverk (Fördraget om Europeiska Unionens 

funktionssätt) förhindrade det. De fann lyckligtvis en kortsikitg väg att kringå regelverket. 

Tyskland och Frankrike tyckte inte det var tillräckligt och började diskutera långsiktiga 

lösningar, som de sedan skulle presentera och besluta om i Europesiska rådet. Det är under 

dessa förhandlingar som idén om Finanspakten kom till. Finanspakten innebar starkare fiskala 

åtstramningar för att se till att länder inte kan dra på sig alltför stora statsskulder och 

budgetunderskott för att förhindra att en liknande situation upprepar sig.  Kohandel är när en 

aktör ger upp ett politiskt mål, för att få igenom ett annat. Syftet med denna uppsats var att 

studera vilken betydelse kohandel har utgjort i finanspaktens uppkomst, där Tyskland, 

Frankrike och Storbritannien är utgångspunkten. Det jag kom fram till var inte bara att 

kohandel hade haft en stor betydelse för finanspaktens existens, utan finanspakten hade aldrig 

existerat om inte kohandel hade varit möjligt.   

 

Metoden som användes var en kombination av textanalys och motivanalys för att noga 

granska, hur och varför de valda länderna valde att agera på det sätt de gjorde. Materialet 

bestod bland annat av: artiklar, parlamentsutlåtande, lagar och olika regeringspartiers 

hemsidor. Det finns tidigare forskning om kohandel, men då finanspakten är ett nytt fenomen 

saknas tidigare forskning. Teorin grundar sig framförallt på tre ekonomer: Gordon Tullock, 

James M Buchanan och Robert O Keohane. Trots att de skrev sina verk i slutet på 70-talet och 

början av 80-talet är deras teorier i politisk ekonomi fortfarande relevanta. För vidare 

forskning rekomenderas att titta närmre på; medias påverkan på samhällsopinionen i Europa 

och hur den påverkar ländernas ställningstagande till EU och i sin tur EU-samarbetets 

utformning; och maktstrukturerna i EU och om det möjligen är några få länder som är de 

egentliga beslutsfattarna.  

 

Nyckelord: EU, Kohandel, Finanspakten 
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1. Inledning 

1.1 Problem och frågeställning 

 Skuldkrisen drabbade Europa hårt under 2010. Länder så som Irland, Grekland och Portugal 

kunde varken betala tillbaka sina lån eller finansiera sina obligationer. Att långivarna oftast 

var ländernas inhemska banker,  gjorde det svårt att implementera åtgärder som till exempel 

skuldnedskrivning, då man skulle riskera en bankkris och en försämring av situationen. 

Istället kom de kortsiktiga lösningarna utifrån. EU hjälpte länderna, med bland annat 45% av 

det skuldsatta landets BNP (Bruttonational produkt) i form utav stödpaket och ECB 

(Europeiska centralbanken) köpte stadspapper. Även IMF (International Monetary Fund) och 

enskilda länder hjälpte till och gav stödlån. Problemen visade sig vara djupare än bara 

likviditetsproblem. Svaga institutioner och otillförlitliga banker i de skulddrabbade länderna, 

gjorde det svårt för dem att föra en fungerande ekonomisk vardag. Det krävdes inte bara 

långsiktiga ekonomiska lösningar utan även strukturella reformer och normförändringar. 

(Riksbanken, 2011) 

 

I en resolution ifrån Europaparlamentet om förbättring av ramarna för ekonomisk styrning 

och stabilitet i unionen, uttrycks vikten av att hitta permanenta lösningar på ländernas 

skuldsituationer. De kortsiktiga lösningarna var problematiska att genomföra och inte 

långsiktigt försvarbara. De var inte försvarbara av två anledningar: brister i regelverket 

(Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, även kallad EUF-fördraget) och brister i 

tillämpning av medlemsländerna. Det är framförallt två klausuler som har varit 

anmärkningsvärda i diskussionerna. Artikel 125 och artikel 122.2 i EUF-fördraget . (C 70 

E/47, 2010) 

 

Från artikel 125 framgår det tydligt att varken länders eller ECB:s stödpaket är tillåtna, då 

paketen i form av lån utgör en finansiell risk. Artikel 125 lyder: 

Unionen ska inte ansvara för eller åta sig förpliktelser som har ingåtts av centrala, regionala, lokala eller andra 

myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i en medlemsstat, dock utan att detta påverkar 

ömsesidiga finansiella garantier för det gemensamma genomförandet av ett visst projekt. En medlemsstat ska 

inte ansvara för att åta sig förpliktelser som har ingåtts av centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, 

andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i en annan medlemsstat, dock utan att  detta påverkar 

ömsesidiga finansiella garantier för det gemensamma genomförandet av ett visst projekt. (EUF Fördratget. 

2010, art 125.1) 
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För att stödpaketen skulle möjliggöras hänvisade man istället till artikel 122, där skuldkrisen 

beskrivs som en osedvanlig händelse utanför en medlemsstats kontroll och därav kan 

ekonomiskt bistånd ifrån unionen tillåtas. (C 70 E/47, 2010) 

 

Om en medlemsstat har svårigheter eller allvarligt hotas av stora svårigheter till följd av naturkatastrofer eller 

osedvanliga händelser utanför dess kontroll, kan rådet på förslag av kommissionen besluta att på vissa villkor 

bevilja den berörda medlemsstaten ekonomiskt bistånd från unionen. Rådets ordförande ska underrätta 

Europaparlamentet om beslutet. (EUF Fördraget. 2010, art 122.2) 

 

Detta fördragsproblem där EU:s regelverk inte erbjuder någon långsiktig lösning var något 

som Angela Merkel, Tysklands Förbundskansler, och Frankrikes president Nicolas Sarkozy 

bemötte genom att inleda diskussioner i den franska staden Deauville om hur de skulle 

hantera den svåra situationen i det Europeiska Rådet. De diskuterade möjligheterna till 

fördragsändringar för långsiktig lösning och starkare fiskala åtstramningar för 

Euromedlemmarna och åtgärder för att stärka implementeringen av regelverken. (The 

Economist,  2010-10-21) Ifall fördragsändringar inte var möjligt skulle ett separat fördrag 

presenteras. (The Economist,  2011-12-05) 

 

Europeiska rådet var den institution där Finanspakten kom till. (European Council, 2012) 

Europeiska rådet utgörs av alla medlemsländers statschefer, kommissionens ordförande, 

medlemsländernas utrikesministrar, och en medlem ifrån kommissionskollegiet. Beslut fattas 

endast i konsensus. Mötena hålls bakom stängda dörrar för omvärlden för att främja 

informella kompromisslösningar. I brist av tid när Europeiska rådet sammanträder är det 

vanligt så som Merkel och Sarkozy gjort att förhandla med varandra innan sammanträdet. Allt 

för att bedriva effektiva förhandlingar när de ses. (Tallberg. 2008, s. 145-149) 

 

Finanspakten var som tidigare nämnts ett förslag framlagt av Tyskland och Frankrike i 

Europeiska rådet. Det var en alternativ lösning när det inte rådde konsensus om 

implementering av fördragsändring. Reglerna säger bland annat att underskott i de offentliga 

finanserna inte får överstiga 3% av BNP och skuldsättningen i den offentliga sektorn inte får 

överstiga 60% av BNP. Euro-områdets länder är skyldiga att följa reglerna och övriga 

medlemmar som har skrivit under är inte det, däribland Sverige. Alla länder utom 
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Storbritannien och Tjeckien skrev under. (European council, Treaty on stability and 

coordination and governance, 2012) 

 

Med Finanspakten så kan man idag se att normen om skulder håller på att förändras inom EU. 

Keynesianismen har utgjort den accepterande normen under större delen av 1900-talet,  där 

statsskulder och budgetunderskott har motiverats som samhällsinvesteringar. Det har således 

varit något positivt som utgjort ett viktigt verktyg för samhällsutvecklingen.  

Samhällsutvecklingen skulle sedan skapa ökad tillväxt som skulle balansera 

budgetunderskotten och betala tillbaka statsskulderna. (Buchanan. 1988, s. 85-86, 89-90) 

 

Det har tidigare nämnts att Europeiska rådet  är en institution där det råder och krävs  

informella förhandlingar. Dessa informella förhandlingar är en form av kohandel. Kohandel 

är: ”I agree to vote for something you want in return for you agreeing to vote for something I 

want” (Tullock. 2006, s. 77) Denna förhandlingsmekanism där man uppoffrar vissa åsikter till 

gagn för andra är ett redskap för att komma fram till en gemensam lösning. Det  är en viktig 

del och ett nödvändigt verktyg för samarbete.  Kohandelsteorin som är utformad av Gordon 

Tullock kommer att appliceras på samarbetet kring den nya finanspakten i EU: The Treaty on 

stability, coordination and governance in the economic and monetary union. Det kommer att 

belysas och förklaras vilken betydelse kohandel har utgjort för detta samarbetet och då vad 

det har resulterat i. Fokus kommer att ligga på Tyskland, Frankrike och Storbritannien. För att 

göra det måste man först redogöra de olika aktörerna och deras olika intressen samt den 

politiska spelarenan, både vad det gäller på den nationella och den internationella nivån, vilka 

utgör de två grundpelarna av den teori uppsatsen bygger på. Vidare i analysen kommer teorin 

att  appliceras på praktiken och mynna ut i en slutsats om kohandel.   

 

Frågeställning: Vad är kohandelns betydelse för EU:s finanspakt, med fokus på Tyskland, 

Frankrike och Storbritannien?   

1.2 Metod och Material 

Uppsatsens metod kommer att vara en blandning av kvalitativ textanalys och motivanalys. 

Kvalitativ textanalys innebär att man noggrant granskar en texts innehåll och kontext och 

tolkar den. Inom den kvalitativa textanalysen så kan man välja antingen att kritisk granska 

eller göra en systematiserad undersökning. Jag kommer välja systematiserad undersökning 
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med syfte att klargöra tankestrukturer. När man klargör tankestrukturer innebär det att man 

granskar aktörer och försöker förklara deras agerande. Till hjälp använder man sig då av texter 

och belyser det innehållet som är av vikt och försöker förklara det. (Esaiasson m.fl. 2003, s. 

233-334) 

 

Då jag har valt att granska kohandel så innebär det att man måste inkludera motivanalys 

eftersom definitionen av kohandel innebär att man inte bara studerar aktörers agerande utan 

även motiven bakom dem. En motivanalys är mer abstrakt än en textanalys och skillnaden 

ligger i att fokus inte ligger på själva agerandet och själva tanken, utan på motiven bakom 

handlandet. Motivananlysen svarar på ”varför” istället för ”vad” . Motivanalys är 

att ”kartlägga de medvetna överväganden en aktör gör inför ett beslut” (Esaiasson m.fl. 2003, 

s. 315) Motivanalysen är så pass viktig att den disopsitionsmässigt i min uppsats kommer att 

utgöra en separat del av analysen. Den andra delen består av att applicera teorin i praktiken 

och analysera allt i sin helhet för att komma fram till en slutsats om kohandelns betydelse.  

 

Motivindikatorerna är det material som indikerar vilket motivet varit i en aktörs agerande. Det 

är svårt om inte omöjligt att med 100% säkerhet säga exakt varför en aktör agerade på ett visst 

sätt. Det enda man kan göra är att granska befintligt material och säga med mer eller mindre 

sannolikhet att det var på grund av en viss anledning. När man ska granska politiska aktörer så 

använder man sig av artiklar, partiprogram, lagförslag, offentliga debatter och parlamentstryck. 

Man kan även använda brev och dagboksanteckningar, men det är sällan man har tillgång till 

sådana. (Esaiasson, m.fl. 2003, s. 324-325) Media är en viktig källa eftersom att det är oftast 

de som är först med att skriva, granska och skapa samhällsdebatten och även 

opinionsbildningen. (SOU 1990:44)  

 

Då finanspakten är en ny pakt finns det ingen tidigare forskning. Materialet som kommer att 

användas är: artiklar, partiprogram, lagförslag, parlamentstryck, EU:s regelverk, 

vetenskapliga skrifter. Avsnittet den inhemska kohandeln kommer att bygga till största del 

utifrån Gordon Tullocks bok ”The vote motive” där han lägger grunden till kohandelnsteorin 

och är teorins fader.  Det kommer även vara inslag av James M Buchanan från 

böckerna ”Maktens gräner” och”The economics of politics”. James M Buchanan är ett vasst 

namn inom den politiska ekonomin och har även erhållit nobelpris för sina studier.  Den 

mellanstatliga kohandeln kommer i sin tur bestå till stor del av Robert O Keohanes teori om 
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samarbete från hans bok ”After hegemony – Cooporation and discord in the world political 

economy”.  

 

Sammanfattningsvis:  min metod är ”inte att formulera allmängiltiga förklaringar i termer av 

orsak och verkan; syftet är att skapa mening och förståelse för enskilda politiska företeelser.” 

(Gustavsson, Badersten. 2010, s. 113-114) 

1.3 Källkritik 

Källkritik handlar om att värdera sanningshalten i det material man använt sig av och för att 

klargöra hur pass tillförlitlig ens studie är. De olika variablerna man brukar granska då är: 

äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. (Esaiasson m.fl. 2003, s. 303-304) 

 

Äktheten handlar om det material är äkta. Om det är skrivet på den angivna tiden och av den 

författaren, och inte är förfalskat. (Esaiasson m.fl. 2003, s. 307) Jag utgår ifrån att det material 

jag använt mig av är äkta, därför att jag har erhållit materialet ifrån tillförlitliga källor.  Bland 

annat Lunds universitetsbibliotek och berörda länders parlamentshemsidor där den offentliga 

informationen finns tillgänglig för medborgarna. 

 

Oberoende handlar om till vilken grad kan man lita på att det som skrivs är sant, och om 

författaren är partisk eller inte. (Esaiasson m.fl. 2003, s. 308) Böckerna jag har använt mig av 

bygger och utvecklar sina teorier ifrån andras verk. De hänvisar således till andra källor. 

Artiklarna jag använt är analyser av händelser eller intervjuer, de kan inte på samma sätt 

hänvisa till andra källor. Författaren har stor möjlighet att vinkla artikeln efter sina egna 

åsikter, vilket gör att dess oberoende kan diskuteras. Dock kan även böckerna vara vinklade 

till viss mån, då ens tolkning och bearbetning av material ofta speglar ens egna värderingar 

och åsikter. (Gustavsson, Badersten. 2010, s. 116) Parlamentens utsagor kan man betrakta 

som opartiska och är endast ett neutralt meddelande om ett beslut som tagits, eller något som 

diskuterats på riksdag eller regeringsnivå. Det präglas inte av en författares värderingar. 

Partiernas hemsidor och deras program är å andra sidan mycket vinklade. De har som syfte att 

locka väljare och författaren framställer fakta och åsikter till sin egen fördel. 

 

Samtidighet handlar om när verket skrevs och hur lång tid det har gått sedan dess, med syfte 

att förklara om materialet fortfarande är relevant och tillförlitligt. (Esaiasson m.fl. 2003, s. 
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309) Artiklarna jag använt är väldigt aktuella och är skrivna inom det senaste året, och en stor 

del är skrivna för bara någon månad sedan. Finanspakten är ett nytt fördrag och det har då 

krävts samtida källor. Det som måste belysas är att de teoretiskaverken jag använt mig av är 

skrivna i slutet av 70-talet. Det kan ifrågasättas om författarna hade skrivit samma verk  idag 

om deras teorier hade fått samma slutsatser. Det är omöjligt att svara på, men vad det gäller 

kohandel och samarbete är Tullock, Buchanan och Keohane mycket erkända och belönade 

namn inom politisk ekonomisk teori. 

 

Tendens handlar om författaren har något motiv till att snedvrida och förvränga verkligheten. 

(Esaiasson m.fl. 2003, s. 310) De politiska partierna har motiv till att snedvrida verkligheten 

till sin fördel. Artiklarna kan ha som motiv att snedvrida verkligheten, det beror på vem som 

skriver och vad syftet är. De vetenskapliga verken har inte som motiv att förvränga 

verkligheten snarare utveckla teorier som förklarar verkligheten. Parlamentstrycken har ej 

heller något motiv i att snedvrida verkligheten. 
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2 Teori 

2.1 Den inhemska kohandeln 

För att förstå den inhemska kohandeln, måste vi först förstå de olika inhemska aktörerna i det 

politiska spelet och hur de förhåller sig till varandra. Aktörerna är medborgarna, politikerna 

och regeringen och det politiska spelet i vilket de befinner sig består av många situationer, 

några som ska belysas i denna uppsats är: politikers val av frågor, tajming av politiska beslut 

och kohandeln. Det finns många andra aktörer som hade kunnat analyseras till exempel 

byråkrater och även medians roll hade varit av högsta relevans att belysa då media är en viktig 

aktör i oppinionsbildning, men båda dessa aktörer har blivit bortprioriterade. (SOU 1990: 44) 

2.1.1 Aktörerna 

2.1.1.1 Politikern och medborgaren  

I den politiska arenan finns det producenter och konsumenter. Staten, regeringen och 

politikerna är producentenerna. Varan de producerar är välfärd, genom socialpolitik. 

Avkastningen de får är i form av röster och deras mål är att bli återvalda och maximera sin 

makt. De får makt och röster genom att erbjuda populär politik. Medborgarna utgör istället 

efterfrågesidan och är konsumenterna. De försöker påverka de politiska besluten genom att gå 

och rösta eller skapa debatter för att maximera sin egen välfärd. Utbudet och efterfrågan 

bildar en jämviktspunkt. (Breton. 1978, s. 53-57) Denna jämviktspunkt blir en kompromiss, 

där inte allas behov kommer att kunna vara tillgodosedda. Duncan Black hävdade att en 

individ är enbart en samling nyttofunktioner. Varje  individ har olika preferenser och behov 

som måste tillgodoses, att då tillgodose varje individs behov är omöjligt. (Buchanan. 1978, 

s.4-6) 

 

Hur skiljer sig den generella nyttomaximerande och egoistiska individen ifrån en politiker? 

Svaret är inget. En politiker har samma egoistiska egenskaper som en ”vanlig medborgare” 

och vilken ekonomisk aktör som helst. (Booth, 2006, s.11) En politiker ser inte bara till 

samhällets bästa och samhällets intressen, utan även till sitt eget bästa och sina egna intressen. 

Avkastningen för en politiker är röster, desto mer röster en politiker får desto mer makt får 

den. (Kurrild-Klitgaard. 2006, s. 13) Personer röstar på vad de vill ha, och frågan är då om 

politikerna ska ge dom vad dom vill ha, eller borde vilja ha. För en politiker blir det då en 

vägning mellan sina egna intressen och befolkningens intressen. (Tullock. 2006, s. 37) 
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Om en politiker utgår ifrån sina egna intressen blir det problem. Då kan de stora politiska 

målen tendera till att bli oklara. Det är som Jo Grimond och Lord Robbins beskriver, när man 

väljer färgen till skolhus är det ganska lätt att glömma bort i de politiska debatterna att skolan 

ska vara ämnad för barnen. De politiska målet att utöka sin makt får då en allt för stor fokus. 

Utökandet av  deras makt blir då på befolkningens bekostnad. (Robbins & Grimond. 1978, s. 

23, 25)  

   

Å andra sida kan det kan diskuteras hur pass illa det är för samhället att politiker är själviska. 

För att vinna röster måste en politiker ändå visa på att den har gjort det bättre för samhället, 

och framförallt bättre än de andra partierna och politikerna. Ingen medborgare vill rösta på 

någon som lovar guld och gröna skogar, men endast levererar en hage. Därför kommer 

medborgarna att välja bort de dåliga politiska alternativen, och på så sätt bestämmer de 

politikernas produktionsnivå och garanterar en viss kvalité. (Tullock. 2006, s. 63) 

2.1.1.2 Regeringen 

Regeringen fungerar som en problemlösare och är leverantören av statliga varor och tjänster. 

(Tullock. 2006, s. 33-34)  Utan en regering hade kaos varit ett faktum, då möjligheten att fatta 

beslut och lösa kollektiva problem hade varit näst intill omöjligt. Regeringen kan inte 

garantera den effektivaste eller smartaste lösningen för alla, men den kan garantera en lösning. 

Tullock klargör detta med ett exempel. I London innan andra världskriget eldade man med kol 

och människor blev sjuka av utsläppen. Att en person tog sitt ansvar och slutade att elda med 

kol, förbättrade inte Londons atmosfär. Men genom att regeringen reglerade, organiserade och 

motiverade människor till att byta ifrån kol till annan energiförsörjning, blev luften renare.   

Att regering inte kan representera varje individs önskemål och behov gör den till en viss grad 

ineffektiv. De personer som inte får sina behov tillfredsställda får istället ökade kostnader, 

exempelvis de som eldade med kol men inte blev sjuka, fick en ökad kostnad av att tvingas 

byta energiförsörjning. De som var sjuka tjänade på regeringens agerande genom att deras 

hälsa förbättras när den gemensamma kolförbränningen minskade. (Tullock. 2006, s. 44-45) 

Trots dessa allokerings och effektivitetsproblem, där den ojämna fördelningen skapar 

kostnader för vissa individer, så gynnas medborgarna av att regeringen finns och fattar ett 

beslut överhuvudtaget. (Tullock. 2006, s. 42-43) 
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2.1.2 Det politiska spelet 

2.1.2.1 Teorin om medianväljaren 

Att gå och rösta är det medel som en medborgare använder för att ge uttryck för sina åsikter 

och är en möjlighet att påverka statens arbete. (Tullock. 2006, s. 48) Teorin om 

medianväljaren är en teori som beskriver statens strategi när de fördelar resurser och partiers 

strategier i val utav frågor att bedriva. För att förenkla teorin antar vi att det är direkt 

valsystem. Det ska beslutas om skattenivån och en högre skatt kommer att innebära att fler 

lärare kommer att anställas. Det antas även att alla väljare vill anställa lärare.  Antalet väljare 

är en miljon. Utgångsläget är att det inte finns några lärare, och att då betala skatt och anställa 

lärare ger en högre tillfredsställelse än kostnad för skattebetalaren. Beroende på vilka 

erfarenheter och behov en väljare har så  har man olika max gränser på skatt som man är villig 

att betala för att anställa lärare, där man anser att högre skatt inte bidrar till en ökad 

tillfredsställelse. Om man har ett barn som går i skolan eller om man själv vill utnyttja 

skolsystemet, eller kanske till och med själv är lärare, leder det till att man har en högre 

maxgräns än en person där inte skolfrågan ligger den nära om hjärtat. Denna situation speglas 

i diagrammet nedan. (Tullock. 2006, s. 49-51) 

 

Diagram 1: Röstningsmönster  

 

Källa: Tullock 2006 s. 49 
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Personerna: A, B och C. De är alla beredda att betala skatt för att anställa lärare, men till olika 

grader. Person C är beredd att betala mest i skatt, och får ut mer tillfredsställelse av mer skatt 

än Person B och A. Person B får mer tillfredsställelse av lägre skatt än person A och C. Person 

A, som är i mitten, är medianväljaren och kommer att ha majoriteten med sig. Att A har 

majoriteten med sig förklaras genom att en skatt högre än A kommer att få B mot sig och en 

skatt under A kommer att få C emot sig och när det avviker ifrån A så kommer hela gruppens 

tillfredsställelse att sjunka. Det är pareto-optimalt: Det som gynnar den ena missgynnar den 

andre. Person A:s skattepreferens är kanske inte den mest optimala enligt B eller Cs åsikter, 

men något som de i alla fall kan acceptera, och är den punkt där de känner minst missnöje 

med utkomsten. (Tullock. 2006, s. 49-53) Detta gäller så länge som B och C känner lika starkt 

för sina åsikter, eller är i lika antal.  Men i verkligheten så är inte allt så enkelt, vissa känner 

inte lika starkt för en fråga, eller kanske röstar inte alls. Men medianväljaren är något som 

politiker strävar efter att tillfredställa. (Tullock. 2006, s. 51-53) 

 

I ett två-parti system så kommer de två partierna att försöka fånga medianväljaren. De 

försöker med lagförslag, debattartiklar och inlägg att vinna majoriteten av väljare. Om det ena 

partiets politiker begår ett misstag så kommer det partiet att hamna långt ifrån medianväljaren, 

vilket kommer att gynna det andra partiet. (Tullock. 2006, s. 53-56) När det är mer än två 

partier blir det en annorlunda situation. I detta läget är strategin inte att försöka fånga 

medianväljaren längre. Partierna vinner istället på att inte försöka fånga medianväljaren. De 

försöker att stå ut ifrån mängden och specialisera sig. Att specialisera sig och flytta alltför 

mycket ifrån medianväljarens åsikter är inte heller optimalt. I verkligheten är dock inte alla 

väljare lika intresserade och insatta i alla frågor. Vi har alla någon eller några frågor som 

ligger oss varmare om hjärtat. Politiker måste därför vara flexibla och lyhörda för nya 

ställningstagande. För att samla så många röster som möjligt  krävs att försköna verkligheten 

och forma den till sin fördel. Deras åsikter ändras med tiden, i och med att väljarnas åsikter 

ändras och beroende på vem de talar till. (Tullock. 2006, s. 56-60) 

 

Allokeringsproblem är ett faktum. Det finns inget jämviktsläge där störst samhällsnytta kan 

förmedlas till befolkningen. Det som enligt teorin är mest samhällsoptimalt är om 

medianväljarens preferenser kan implementeras för då har samhället kommit ett stort steg på 

vägen i sitt försök att tillfredsställa allas behov. (Buchanan. 1988, s. 46-47) Med tanke på att 

individer är så olika och har olika behov så blir det ofta problematiskt när det är val och 
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beslutsfattande som ska göras. Det blir ofta så att inte något beslut kan få majoritet. Detta 

kallas ”väljarparadoxen”. Beslut som kanske borde fattas snabbt hamnar istället på bordet och 

är objekt för långa förhandlingsprocedurer. Vad händer då? Jo då börjar det strategiska 

politiska spelet som kallas kohandel. (Buchanan. 1978, s. 6) 

2.1.2.2 Kohandel 

Kohandel innebär ”I agree to vote for something you want in return for you agreeing to vote 

for something I want”. (Tullock. 2006, s. 77) Det politiska bytet mellan medborgare och 

samhällets styre, där medborgarna ger upp en del av sin frihet i utbyte mot ordning och reda 

ifrån en regering är vad som i statsvetenskapen benämns som samhällskontraktet och kallas 

även den primära kohandeln. Det ger individer rätt att äga och tillhandahålla resurser, samt att 

det ger dem makt gentemot staten, där varje medlem har rättigheter och skyldigheter. 

Konstitutionen utgör grundpelaren i dagens samhälle och det är dagens samhällskontrakt. 

Politik är ett givande och ett tagande och konstitutionerna sätter spelreglerna för den 

inhemska kohandeln. (Buchanan. 1988, s. 38-41, 48) 

 

Det brukar ofta vara förhandlingar som ligger till grund för många av dagens beslut. Även om 

det uppfattas som något negativt, så är det ett  faktum att kompromisser och förhandlingar 

utgör en politikers dagliga arbete och vår vardag. Man ska kompromissa om vilken mat man 

ska laga, vem där hemma som ska städa och vem som ska hämta barnen på dagis. Livet är ett 

givande och tagande. Kohandel kan leda till beslut som inte hade kommit till stånd annars. 

Detta kan belysas genom ett exempel. Antag att ett beslut om ökad skatt för att finansiera  

utbyggnad av den skånska infrastrukturen ska fattas och antas på nationell nivå. Detta beslutet 

kommer att få positiva inverkningar på Skåne, så som ökade investeringar i området, vilket 

gynnar hela Sveriges befolkning och stadskassa, mindre avgaser och färre bilolyckor då fler 

hade valt att åka tåg framför bil. Dessa effekter är inte något som den totala befolkningen 

kommer ta del av, de kommer endast bidra med pengar, och märka att det finns en lägre 

budget till deras förfogande. Så varför ska de rösta för ett förslag när inte de kommer njuta av 

de positiva konsekvenserna? Det är här som kohandeln kommer in i spelet. Politikerna i 

Norrland kommer att gå med på att rösta genom förslaget om utökad järnväg i Skåne, om de 

får någonting i gengäld. Det kan till exempel vara att de skånska politikerna ska rösta igenom 

ett förslag om bygget av ett Universitetssjukhus i Umeå. De lokala positiva effekterna av de 

lokala projekten kan man slå ut på befolkningen och få en ökad välfärd, men utan kohandel 
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träder de inte i kraft, eftersom att andra lokalpolitiker inte ser hur det direkt gynnar deras 

områden. Kohandeln fortsätter med andra områden tills det blir en majoritet i Riksdagen för 

beslutet. Sammantaget leder det till att inom ett parti eller land så ofta kan man tvingas rösta 

igenom saker som man kanske inte själv håller med, men måste på grund av uppgörelser. 

(Tullock. 2006, s. 77, 79-82)  

 

Utan kohandel hade aldrig norrlänningarna gått med på att stötta den skånska infrastrukturen, 

och norrlänningarna hade inte fått sitt sjukhus. Kohandel skapar således ökade möjligheter. 

Kohandel möjliggör en arena för att lösa konflikter och diskutera olika intressen och således 

undviks missförstånd. (Lawy 2011, s.121) Om alla aktörer i den politiska marknaden och 

medborgare för den delen, hade varit lika engagerade i alla frågor så hade inte kohandeln 

uppstått. De olika åsikterna och det olika intresset leder till att man tvingas till att 

kompromissa. (Tullock. 2006, s. 84, 87) 

 

 Politiska beslut är en kompromiss av olika individers preferenser. En individ kommer att 

utefter sina preferenser försöka påverka de politiska besluten, antingen genom att gå och rösta, 

organisera sig i intressegrupper eller i samhällsrörelser. Det finns dock individer som inte 

engagerar sig alls i politiken utan istället är passiva observatörer. De gör inga anspråk alls  

fastän de kanske borde. Det tenderar till att resursfördelningen kan bli snedvriden till de som 

skriker högst. (Rowley. 1978, s. 37) 

 

2.1.2.3 Den politiska Business cyclen 

Den politiska Business cyclen är den politiska strategin där man som regeringsparti, eller 

opposition tajmar sina handlingar (så som införande av vissa beslut, lagar, starta utredningar 

och diskussioner) för att öka deras chanser att bli återvalda. (Buchanan. 1978, s. 15) Teorin 

som Bruno S Frey beskriver utgår ifrån fiskala och monetära aktioner, där det är räntan och 

arbetslösheten som analyseras. Där politikerna påverkar medborgarna genom att förändra 

marknaden. Kommer fler människor i arbete så tycker fler att regeringen har gjort ett bra jobb 

och röstar gärna på dem så de kan fortsätta.  Business cycle strategin är: Efter valet åtgärdar 

regeringen inflationen och sänker den genom att bland annat öka räntan. I och med det 

kommer arbetslösheten att öka. Arbetslösheten kommer sedan att åtgärdas och arbetas med 

under resten av mandatperioden, ända tills att de når en minimumnivå som är precis innan 
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nästa val. Detta förfarandet leder  till en exakt lika dan situation som det var  innan det förra 

valet. Regeringspartiet kommer utnyttja det faktum att de minskat arbetslösheten i sin 

valpropaganda som endast varit en skenmanöver, å ena sidan minskar de arbetslösheten, vilket 

är bra men inflationen har ökat och proceduren kommer att återupprepas.  Om en helt ny 

regering kommer till makten och inte är medveten om cykeln, så kan de misslyckas med att 

åtgärda inflationen. Det kommer att leda till att det gamla regeringspartiet får chans att 

komma till makten vid nästa val. (Frey. 1978, s.95-97)  

 

Även om inte den politiska business cyclen kan till fullo förankras med verkligheten så 

innebär det inte att regering och opposition inte tänker på var i tiden de är i relation till valet. 

Om de vill maximera sina röster tvingas de att se till att sina lagförslag läggs korrekt i tiden 

och tillfredsställer befolkningen på bästa möjliga sätt. Det finns många aspekter att ta hänsyn 

till och analysera, även om man inte kan diskutera till vilken grad modellen stämmer så är 

regeringens timeing av politiska beslut och regler ett faktum. (Frey. 1978, s. 100, 103-104) 

Det man kan tydligt se är att  innan val så ökar intensiteten i politiken. Drazen kallar det 

för ”Pre-electoral-manipulation”. Det innebär att politiker formar framtida förväntningar som 

medborgarna röstar efter. Alla politiker formar strategier för att vinna röster, men vad de 

strategierna innefattar, är omöjligt att säga. (Drazen. 2001, s. 75-76)   

2.2 Den mellanstatliga kohandeln 

2.2.1 Kohandel en del av ”samarbete” 

I den mellanstatliga kohandeln är det staterna som är aktörerna. De agerar utefter sina 

internationella intressen; att skydda sin befolkning och öka deras välbefinnande, samt att öka 

landets ställning på den internationella arenan. På den internationella arenan råder det anarki, 

och för att komma till bukt med den skapas internationella regimer. Keohane definierar en 

internationell regim på s. 11 som:”clusters of principles, norms, rules, and decision making 

procedures, reduce transaction costs for states, alleviate problems of asymmetrical 

information, and limit the degree of uncertainty that members of the regime face in evaluating 

each others policies.” De internationella regimerna bidrar till ömsesidigt samarbete som 

gynnar alla stater. Stater utgår dock först och främst utefter sitt eget intresse. När en stat väljer 

sitt agerande så väger de kostnaden mot den potentiella vinsten. Om vinsten är större än 

kostnaden kommer de agera. Säkerhetsfrågan hade även här kunnat diskuteras, hur rädslan för 
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krig för länder samman och bildar pakter, men den aspekten kommer inte att tas upp. 

(Keohane. 2005, s.x-xiii, 11, 22-25) 

 

Den mellanstatliga kohandeln och den inhemska kohandeln är i många avseende lika. 

Kompromisslösningar är resultatet av båda, och proceduren är fortfarande ett givande och 

tagande av intressen. Det som är annorlunda är att den inhemska kohandeln regleras av en 

konstitution som dikterar upp de nationella spelreglerna vad det gäller; styre, lagstiftande, 

medborgarens rättigheter etc. Detta existerar inte på samma nivå mellan länder. Mellan länder 

skapas internationella regimer av gemensamma intressen som leder till samarbete. Du kan inte 

ha samarbete utan kohandel och du kan inte heller ha kohandel utan samarbete. EU kan ses 

som en internationell regim, men till skillnad ifrån många andra så är den i flera avseende 

överstatlig. Överstatligheten innebär att beslut kan fattas utan alla länders samtycke. EU har 

en form av konstitution: EUF-fördraget som till stor grad bestämmer hur beslutsfattande inom 

och styret av EU skall genomföras, och den går före den nationella lagen. (Tallberg. 2008. S. 

11-13) 

 

Idag är globalisering och interdependens ett faktum för världens länder. Ingen är längre 

isolerad, och vad ett land gör påverkar ett annat. Således blir problem mer internationella och 

sprids över gränser snarare än att vara begränsade till ett land. Ett exempel är miljöproblemet. 

Där krävs mellanstatliga lösningar för att lösa det mellanstatliga problemet. Samarbete är 

väsentligt för att komma till bukt med miljöproblemet, dock är ett faktum av högsta relevans 

nämligen att desto mer samarbete och interdependens det är på världsarenan, desto mer 

uppstår det konflikter och konfrontationer. Det i sin tur kräver utökat och fördjupat samarbete. 

(Keohane. 2005, s.5-6)   

2.2.2 Oenighet skapar Kohandel 

Det finns en snedvriden föreställning om att samarbete och harmoni är synonymer i den 

internationella politiken. Harmoni är när ett lands intressen inte skiljer sig ifrån de andra 

ländernas intressen. Det är högst osannolikt i praktiken, för där harmoni råder finns det inte 

någon anledning att samarbeta och förhandla. Alla länder är i konsensus, så varför ödsla tid på 

att diskutera lösningar på saker som inte ens anses vara något problem? Samarbete skapar 

konfrontationer som kräver konfliktlösningsmekanismer. Det är oenighet (när ett lands åsikter 

och självintresse strider mot andra ländernas intressen och agerande) som för samarbetet 
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framåt och skapar behovet av samarbete. Konflikter skapar behovet av effektiv 

konfliktlösning och kohandel i ett neutralt medium, där diskussioner och dialog främjas och 

som i sin tur leder till gemensamma beslut som gynnar mer eller mindre alla. (Keohane. 2005, 

s. 51-54) 

 

De gemensamma besluten blir resultatet av kompromisslösningar. EU är som jag tidigare 

nämnt en internationell regim och för att förstå den måste man förstå de normer, värderingar 

och regler som den innefattar. Man kan på många sätt se att samtidigt som en internationell 

regim har ett uppifrån-och-ner-styre som skapar normer och värderingar blir det ett informellt 

nedifrån och upp styre. Internationella regimer sätter spelreglerna för länders agerande, och 

länder implementerar det i sin tur på befolkningen. Normer och värderingar kommer å andra 

sidan nedifrån och befolkningen påverkar sin regering, genom val etc. och de påverkar således 

den internationella regimens utformning genom val av representant för sina åsikter. 

Delegationer måste på så sätt inte bara kompromissa med de andra länderna utan även inåt 

med den egna befolkningen. På så vis består mellanstatlig kohandel även av inhemsk 

kohandel. Fångarnas dilemma förklarar detta närmre. (Keohane. 2005, s. 61-64) 

2.2.3 Fångarnas dilemma, samarbetets betydelse 

Fångarnas dilemma som vi kan se i diagram 2 på nästa sida är ett spel där det är två fångar. De 

är båda skyldiga. Om de båda tiger så kommer deras straff att bli 30 dagar till skillnad emot 

om de båda erkänner då kommer deras straff att bli ett års fängelse. Domaren har gett dem ett 

erbjudande att om den ena erkänner medan den andra tiger så kommer den som erkänner bli 

frisläppt, och den som tiger kommer att få fem år. Den dominanta strategin är att erkänna, för 

oberoende av vad sin motspelare gör så är det alltid bättre att erkänna och inte riskera att få 

fem års fängelse. Spelet kommer att leda till en situation där båda erkänner, vilket är i 

diagramet P,P (2,2).  Den optimala situationen hade varit för båda om de båda hade samarbetat 

och tigit och hamnat på rutan R,R (3,3). Men för en enskild aktör är det bättre att vara 

egoistisk och förstöra, så att man hamnar på T, S (4,1). Det blir en övervägning för aktören 

hur den ska agera, hur mycket ska den se till sitt eget intresse och hur mycket den ska bry sig 

om den andre partens välbefinnande. (Keohane. 2005, s.67-69)   
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Diagram 2: Fångarnas dilemma  

 

Källa: Keohane 2005, s. 69 

 

Att domaren ger ett erbjudande om att den personen som erkänner kommer att bli frikänd, 

kommer att vara, en direkt påverkan på fångarnas beslut. Domaren skapar således en situation 

där valfriheten minskar och man känner sig mer manad till att erkänna, och kan leda till 

missvisande resultat. Samarbete kan på så vis förstöras av aktörer som försöker lägga sig i 

spelet och påverka resultatet. Regelverk är en påverkan, där straff uppkommer om man 

missköter sig och inte samarbetar. De skapar på så vis en förutsägbarhet för en aktörs 

agerande och ökad sannolikhet att samarbetet inte bryts. Det finns även andra aspekter än 

regler som skapar denna ökade sannolikheten som till exempel: Upprepade möten, rädsla och 

moral. (Keohane. 2005, s. 78) 

 

Om man spelar upprepade gånger och aktörerna möts vid flera tillfällen, så blir man mer 

bundna till varandra. Bryter man samarbetet inom ett område så kan det få följder i andra 

områden och man kan uppfattas som illojal och oberäknelig. Inte många som vill samarbeta 

med en partner som omfattar de attributen. Således riskerar man att hamna utanför, bli 

isolerad och få mindre inflytande. De kortsiktiga vinsterna av att bryta spelet vägs emot de 

långsiktiga konsekvenserna och ofta väljer man att avstå ifrån de kortsiktiga vinsterna. 

Således ökar upprepat spel samarbetet. (Keohane. 2005, s. 75-76) 

 

Rädsla och moral är två andra attribut som upprätthåller och ökar samarbete. Ett exempel 

skulle vara om de båda tillhörde maffian. Ingen av dem skulle erkänna, de hade varit rädda att 

bryta samarbetet då risken är att bli dödad om man blivit frisläppt och inte gjort som 

överenskommet. Spelet skulle då ta sig en annan form. Då blir den dominanta strategin för 
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båda att samarbeta. Förpliktelsen behöver inte vara genom maffian utan kan även vara att en 

av fångarna är av den moraliska värderingen att samarbete för välfärden framåt. Den känner 

att den föredrar att göra det rätta framför det som är fel. Om den  anser att samarbete är för 

den goda sakens skull kommer den göra allt den kan för att upprätthålla samarbetet. Dessa 

känslomässiga förpliktelser kan ses i diagram 3, där incitamenten är större för samarbete än 

att bryta det, som kan ses med situationen RR(4,4). (Keohane. 2005, s. 73-74) 

 

Diagram 3: Fångarnas dilemma II Maffia  

 

Källa: Keohane 2005,  s. 74  

 

Gruppernas storlek har också en betydelse. I små grupper kan man samarbeta mer effektivt, 

eftersom det blir en större närhet mellan aktörerna än i större grupper. Desto fler individer det 

är desto mindre moralisk förpliktelse känner man till de andra individerna. (Buchanan. 1988, s. 

54-55) 

 

En intressant aspekt av fångarnas dilemma är att titta närmre på valfriheten. Spelaren kanske 

inte har något val i huruvida den skall samarbeta eller inte. Den kanske är tvungen att gå emot 

samarbetet på grund av löften, eller något annat som bundit den. (Keohane. 2005, s. 70-72) På 

den internationella arenan kan man ibland se att ett land är tvunget att bryta samarbetet på ett 

område för att tillgodose de inhemska aktörernas intressen. Det kan diskuteras var lojaliteten 

ska ligga, om den ska ligga på de inhemska aktörerna eller till att upprätthålla samarbetet. Det 

kan vara olika för olika tidpunkter, men generellt sett vill man inte gå emot det internationella 

samarbetet och riskera en dålig förhandlingsutgångspunkt vid ett annat tillfälle. Istället får 

man ibland rikta sig inåt och förklara för de inhemska aktörerna anledningen till det agerandet. 

I valtider kan det dock vara lättare att gå emot samarbetet för att visa att lojaliteten ligger mer 

till de inhemska aktörerna. (Keohane. 2005, s. 103-104) Det finns dock regler för vilka beslut 

man ska fatta och hur man ska fatta dem. Regeringar ingår i mellanstatliga avtal där de låser 
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kommande regeringar. De kan då inte påverka sitt handlande utan endast rätta sig efter de 

beslutet som fattas. Att låsa kommande regeringar kan vara ett strategiskt medel. Inträdet i EU 

och att gå med i EU samarbetet är exempel på beslut som binder kommande regeringar till att 

vara tvungna att samarbeta. På detta sätt utgör den inhemska kohandeln en stor del av den 

mellanstatliga då den dikterar upp dess förhållningssätt och sätter spelregler som de måste 

rätta sig efter. (Keohane. 2005, s. 117-118) 

2.2.4 Coase-teoremet, förberedelsens betydelse 

Det är inte bara fångarnas dilemma som påvisar vikten av samarbete och kohandel, utan även 

Coase-teoremet. Keohane illustrerar Coase-teoremet genom att dra ett exempel. Han beskriver 

hur en färgfabrik släpper ut färg i luften, färgen förs med vinden och förstör ren tvätt i 

närheten för en kemtvätt som hänger ut lakanen. Skadorna på lakanen uppgår till mer än 

$20 000. $20 000 hade det kostat för kemtvätten att installera en reningsmodul. För fabriken 

hade det kostat $10 000 att bli av med sina utsläpp. Det allra bästa och mest ekonomiskt 

gynnsamt för samhället hade varit ifall fabriken hade blivit av med sina utsläpp snarare än att 

kemtvätten hade installerat en reningsmodul. Fabriken har initialt inget intresse av att upphöra 

med sina utsläpp och betala för att bli av med dem. Det finns en viktig aspekt att belysa här 

och det är regelverkets utformning, om den som blir utsatt för skadorna möjligen kan bli 

ekonomiskt kompenserad. I det fallet hade fabriken varit tvungen att betala $20 000 till 

kemtvätten. En rättsprocess tar även tid och det är inte säkert att fabriken upphör med utsläpp 

under tiden, så om de båda parterna hade kunnat förhandla fram en lösning hade det varit den 

optimala lösningen. Det är inte säkert att fabriken är villig att förhandla. Då hade kemtvätten 

varit tvungen att spendera $20 000 på en reningsmodul. Men den stora summan pengar och 

den tidskrävande proceduren av att stå på sig hade kunnat sparas in om kemtvätten tar kontakt 

med fabriken, och erbjuder sig att betala en viss procent av $10 000 för att fabriken ska sluta 

med utsläppen. Kostnaden för båda partnerna hade på det viset varit mer än om de inte hade 

samarbetat. Att ta steget och kontakta den andra parten krävs förberedelse och kunskap om 

regelverkets utformning. Samarbetet och kohandel blir lösningen på konflikten. (Keohane. 

2005, s. 85-88) 

 

Förberedelser är en viktig aspekt. Förväntningar inom ett område leder till att aktörer kan 

börja kohandla med varandra tidigare, för att vara förberedda på mötet där kohandeln kommer 

att äga rum om vad som ska tas upp. (Keohane. 2005, s. 92)  I exemplet ovan kan man se att 
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vara förberedd leder till att man har ett övertag. Har man ett konkret förslag så kan man 

påverka de andra aktörerna, genom att de tvingas ta ställning. (Keohane. 2005, s.93) Vidare 

spelar en aktörs rykte en stor roll. Om förslaget  kommer ifrån någon man litar på eller ifrån 

någon som är känd för att gå bakom ryggen och spelar fula spel för att få sin vilja igenom, 

förhandlar man mer och är mer tillmötesgående emot den lojala aktören. Den lojala aktören 

har på så vis lättare att övertala de  andra om sitt förslag. (Keohane. 2005, s.94) Samarbetet 

som skulle gynna alla kanske inte gör det eftersom att vissa som agerar snabbt och har mer 

information kan gynnas mer av resultatet. Tillgång till information som inte någon annan har 

ger det en möjlighet att agera tidigare än andra aktörer. Dock är det mycket möjligt att de som 

inte gynnas lika mycket, gynnas mer än om de inte hade samarbetat. Internationella regimer 

minskar chanserna att vissa aktörer har mer information än andra genom att de sprider 

information till medlemmarna, men risken kvarstår. (Keohane. 2005, s.97) 

2.2.5 Moralen och egoismens betydelse 

I internationella samarbeten finns det utrymme för länder att utnyttja varandra. Det är allmänt 

vedertaget att man som aktör vill agera så optimalt som möjligt för att öka sina egna vinster. 

Det finns då belägg för att upprätta regler för hur ett land får agera på någon annans bekostnad. 

(Buchanan. 1988, s. 66-67, 69-70, 79) Reglerna som länderna gemensamt antar hämmar på så 

vis vissa länders agerande. Även om det kan skapa ökade kostnader för det enskilda landet 

som utnyttjar något annat land eller sin situation till sin fördel, så leder reglerna till att det blir 

en vinst då förutsägbarheten ökar. Ett land som redan har en god förhandlingsutgångspunkt i 

ett område fråntas till stor del möjligheten att missbruka den. Således blir det en 

maktutjämning. (Keohane 2005, s. 115-116) 

 

Vinsterna av  att samarbeta är större än kostnaderna. De egoistiska aktörerna skapar 

oordningen men även incitament för samarbete (Keohane, 1984, s 65-69). Alla kan inte få ut 

lika mycket av samarbete, men med ömsesidighet som en norm kan man sträva efter det och 

minska skillnaderna. (Keohane. 2005, s. 129) Keohane påpekar att även om samarbete och 

kohandel utspelar sig i internationella regimer så sätter länder sin egen suveränitet högre än 

själva anledningen till att samarbeta. De kommer att se till sitt eget behov innan de ser till 

någon annans och de kommer inte gärna ge upp sin suveränitet. (Keohane. 2005, s. 88-90) 
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EU är dock en solidarisk institution. I en undersökning som gjordes 1977 visade det sig att 

70% av folkopinionen i Europa tyckte att om ett land var i ekonomisk kris så skulle de andra 

länderna hjälpa till och flertalet tillfrågade svarade att de tyckte att EU-parlamentariker ska se 

till EU:s bästa framför nationella intressen. Detta är en mycket intressant undersökning när nu 

EU:s finanspakt skall analyseras. (Keohane. 2005, s. 124) 
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3. Analys 

3.1 Motivanalys 

3.1.1 Tyskland 

Tyskland är EU:s största och starkaste ekonomi. Det är de bland annat för de har den största 

befolkningsmängden 81, 3 miljoner, är rikt på naturresurser, har en stor industrisektor och de 

är världens fjärde största importör och exportör. De är en viktig medlem i de ekonomiska 

samarbetena och en förutsättning för Eurons sammanhållning, (Central Intelligence Agency  

2012). Tyskland höll den 27/9 - 2009 val till Bundestag som är deras motsvarighet till vår 

Riksdag. Det största partiet blev CDU (Christ demokratische union) med 27,3% 194 mandat 

som regerar i en koalition med CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern) och det liberala 

partiet FDP (Freie Demokratische Partei). Angela Merkel ifrån CDU är förbundskanslern. 

(Deutscher Bundestag, 2009) 

 

För att få en generell uppfattning av Tysklands generella ställningstagande till EU är det av 

högsta relevans att titta närmre på CDUs uppfattning om EU. De är det största partiet och har 

således störst möjlighet att få igenom motioner genom att påverka koalitionen och majoriteten 

i Bundestag. CDU förklarar sig själva som ”The German party of Europe”. De arbetar för en 

starkare och mer sammanhållen union och en framtida federal stat. De anser att Tyskland ska 

vara en stark deltagare i samarbetet, eftersom Tyskland gynnas avsevärt. De gynnas eftersom 

40%  av Tysklands export är till Euro-medlemmar och nio miljoner jobb är direkt beroende av 

den exporten. (Christlich Demokratische Union Deutschland, 2011) 

 

Angela Merkel har bidragit en stor del till att Tyskland bidragit med stödpaketen till Grekland, 

vilka är en form av lån. Då Tyskland är så beroende av Eurosamarbetet och de har en stabil 

ekonomi så har Angela Merkel sett till att Tyskland deltar med ekonomiskt stöd, för det 

handlar inte bara räddar Grekland utan hela Eurosamarbetet. (Deutsche welle, 27/2-12) Då 

Tyskland har gått in och ekonomiskt hjälpt Euroländer i kris är de också av den naturliga 

åsikten att de vill att EU ska implementera regler för att ge dem en viss säkerhet för de lån 

som de har givit, samt att starkare fiskala åtstramningar ska ligga till grund för att förhindra 

att liknande skuldkris återupprepar sig i framtiden, eller sprider sig till andra länder. Tyskland 

har givit förslag så som att: skriva om fördraget, arbetsmarknadsregleringar, länder får högst 

inneha ett budgetunderskott på 3% och statsskuld på 60% av BNP, implementerande av 
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Eurooptioner, samt att de förespråkat en ”permanent bailoutfund” för att jämna ut ansvaret för 

att stötta krisdrabbade länder och garantera ekonomisk säkerhet. Bryter man mot reglerna ska 

det leda till konsekvenser som till exempel: man förlorar sin rösträtt, sanktioner och varningar. 

(The Economist: 14/8-11; 5/12-11; 9/1-12) 

3.1.2 Frankrike 

Frankrike är ett modernt och ekonomiskt viktigt land i EU. Det är det enda landet i 

Eurosamarbetet som har en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. De är även med i NATO och 

är ett av G8 länderna. Frankrike är en gammal kolonialmakt, de har till skillnad ifrån Tyskland 

ett två-kammar-system. Nicolas Sarkozy är president och statschef. Frankrike är i en tuffare 

ekonomisk situation Tyskland med en arbetslöshet som har växt på senare år, 2011 var 

arbetslösheten 9,1%, men hade sjunkit 0.2% sedan 2010. Vidare så har de sedan 2008 haft ett 

ökande budgetunderskott, förra året låg det på 5,8% av BNP. De har utöver det även haft en 

ökande statsskuld de senaste åren. (CIA, 2012) 

 

Som ett resultat av den ekonomiska situationen i Frankrike, nedvärderade Standard & Poor 

Frankrikes kreditvärdighet från AAA till AA+ den 13/1-2012. Det är en indikation på att det 

är mer riskfyllt att låna ut pengar till Frankrike. En konsekvens är att räntan på 

statsobligationerna ökar, vilket leder till att det kommer att kosta mer för Frankrike att betala 

tillbaka sina lån. Det är även risk för negativ tillväxt, en situation som inte blir mindre kritisk 

desto mer  kreditvärdigheten nedvärderas. (The Washington post, 13/1-2012) 

 

För att få bukt med ekonomin håller Sarkozy Tyskland som ett bra exempel som visar på vilka 

ekonomiska åtgärder som behöver vidtas. Gerhard Schröder vidtog under Tysklands kris stora 

arbetsmarknadsstimulerande reformer. Det handlade främst om att dra ner arbetskostnaderna 

för att öka konkurrenskraften. Sarkozy pratar om att minska de sociala avgifterna för 

arbetsgivaren, öka momsen, öka flexibiliteten på arbetsmarknaden samt att man skall få lov 

att arbeta mer än 35h om man vill det. Frankrike står snart inför ett presidentval. 

Presidentvalet kommer förmodligen att äga rum i två etapper: i det första valet den 22/4 väljs 

två kandidater förutsatt att  ingen kandidat får egen majoritet direkt och då blir president. 

Utifrån de två kandidaterna som i så fall går vidare väljs den 6/5 en president. Sarkozy hoppas 

på att bli återvald och för att bli det krävs att han visar sin skicklighet genom att försöka få 

den ekonomiska situationen under kontroll. Det han har föreslagit i sista minuten som 
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kommer att överläggas innan valet är en ökning av momsen och ett förslag på en möjlighet till 

förhandlingsbara arbetstider. Frankrike beundrar som sagt Tyskland och ser upp till dem. De 

har till och med större förtroende för Merkel än Sarkozy. I en undersökning gjord av Le 

Parisien som The Guardian skriver om i sin artikel ”Sarkozy and Merkel set for summit as 

clamour grows for eurobonds”  berättas att  33%  av fransmännen hade  förtroende för 

Sarkozy, medan hela 46% hade förtroende för Angela Merkel. Därför är det ett stort tillskott 

och bidrag till Sarkozys presidentval kampanj att Angela Merkel har lovat att kampanja för 

honom och att hon offentligt uttrycker sitt stöd för honom. Det som man kan fråga sig är vad 

som ligger bakom det stödet? Sarkozys huvudmotståndare är Francois Hollande. I en mätning 

ifrån IFOP omnämnd i the Economist 4/2-12 så hade Hollande 29,5% medan Sarkozy hade 

23% i opinionsmätningen. Hollande är emot de fiskala åtstramningar som har diskuterats och 

beslutats om i finanspakten och har även sagt att han kommer att vilja omförhandla dem om 

han blir president. Därför är det viktigt för Merkel att Sarkozy vinner för att inte det arbetet 

som lagts ner på att ta Europa ur skuldkrisen går förlorat. (The Economist: 25/1-12; 30/1-12; 

31/1-12; 4/2-12. The Washington post: 13/1-12; The Guardian: 14/8-11) 

  

3.1.3 Storbritannien 

Storbritannien höll sitt senaste val 2010 till House of Commons, motsvarigheten till vårat 

parlament. De har precis som Frankrike ett tvåkammarsystem. Det var inget parti som fick en 

egen majoritet men the Conservatives var störst följt av Labour och the Liberal democrats. 

Conservatives fick 36% av rösterna vilket var en ökning, till bekostnad på Labour och Liberal 

democrats som minskat. Det var även två nya partier som blev invalda: The green party och 

the Alliance party. (House of Commons, 2010) 

 

Conservatives ställning med 36% ger dem ett övertag gentemot de andra partierna. 

Conservatives tror på EU men att de är inte beredda att uppoffra sin suveränitet utan 

medborgarnas medgivande för det samarbetet. De vill skydda den nationella suveräniteten och 

anser att den ska komma först. De förklarar att under deras styre kommer inte mer suveränitet 

flyttas till EU. De är även emot Euron. Sammanfattningsvis är de för EU  men de vill vara 

med på sina villkor. (The Conservative party, Europe) 
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The Conservatives har lagt ett lagförslag i parlamentet som heter European union act 2010-12, 

som kallas ”referendum lock”, som idag är lag. Den handlar om att öka de brittiska 

medborgarnas inflytande om hur makten fördelas mellan Storbritannien och EU. Det lagen 

säger bland annat är att om det ska förflyttas makt från Storbritannien till EU så ska det vara 

en folkomröstning, vilket kommer att leda till förhandligar tar ännu längre tid. (The 

Conservatives, 2011. European union act. 2010-12.) 

3.1.4 Kohandeln mellan Tyskland, Frankrike och Storbritannien 

Storbritannien kämpar för ländernas suveränitet och vill inte ge upp den för överstatlighet 

ifrån EU. Under förhandlingarna gjorde Storbritannien tidigt klart att de skulle lägga veto på 

de fördragsändringar som Tyskland och Frankrike ville genomföra. (the Economist 9/1 -12) 

Det gjorde de också. Cameron förklarade att fördraget inte låg i Storbritanniens intressen. 

(The Conservatives Cameron). Så istället för fördragsändringar som hade krävt alla länders 

godkännande blev det istället ett separat fördrag för att Storbritannien och Tjeckien skulle få 

möjligheten att stå utanför.  (5/12-11, 31/1-12, 9/1-12) 

 

Tyskland och Frankrike eller snarare Merkel och Sarkozy har haft många möten, där de 

träffats för att diskutera lösningar på krisen. De åtstramningar som Tyskland ville genomföra 

har de i flera fall varit tvungna att ge upp för att få med sig Frankrike i sina förslag. Att 

Frankrike förlorade sin AAA-värdering satte press på dem att lösa situationen. Merkel har 

dock  även övertaget i samarbetet vilket kan ses på att franska befolkningen har större 

förtroende för henne.  (The Economist 14/8-11, Washington post 13/1-12) Frankrike har 

stöttat Tysklands kamp för starkare fiskala åtstramningar. Frankrike har dock försökt att hålla 

på ländernas suveränitet. Vad det gäller automatiska sanktioner för länder som inte uppfyller 

budgetkraven så gav Tyskland upp det, och i gengäld för att Tyskland accepterade att ge upp 

den regeln accepterade Frankrike att den temporära stabilitetsinstitutionen skulle bli 

permanent, från EFSF (European Financial Stability Facility) till ESM (European stability 

mechanism). Tyskland gav även upp kravet på att länder ska kunna förlora sin rösträtt när de 

inte sköter sin ekonomi samt att länder skulle bli ställda inför European Court of Justice. 

Istället kom de överens om att det är upp till de olika nationella domstolarna att avgöra om de 

inte följer de regler som beslutades om i finanspakten. (The Economist: 5/12-11, WP 13/1-12, 

14/8-11) 
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3.1.5 Finanspakten 

Merkel och Sarkozy hade hoppats på fördragsändringar men då det inte rådde konsensus blev 

det istället ett separat fördrag: Treaty on stability coordination and governance in the 

economic and monetary union. Där beskrivs att det krävs samordning av de inhemska 

åtgärder som behövs för att komma till bukt med EU:s ekonomiska problem. Bland annat får 

inte budgetunderskottet överstiga 3% av BNP och statsskulden får inte överstiga 60% av BNP. 

Reglerna appliceras och behöver inte följas av andra EU medlemmar än Eurosamarbetets 

medlemmar. Bara för att ett land som inte är med i Eurosamarbetet har skrivit under 

finanspakten, innebär det inte att de är bundna att följa det, då det är ett frivilligt åtagande.  

Europadomstolen kan straffade de Euroländer och utfärda straff om de inte följer reglerna. 

Finanspakten träder i kraft i Januari 2013, då ska budgetarna vara i balans eller i överskott. 

(Treaty on stability coordination and governance in the economic and monetary union 2012-

01-31) 

 

En intressant aspekt av finanspakten är att 2011 så kunde varken Frankrike, Tyskland eller 

Storbritannien leva upp till regeln om högst 60% statsskuld av BNP. Det var 85,5%, 81,5% 

och 79,5% för respektive land. De är alla i topp 20 över länder med världens högsta 

statsskulder som kan ses i tabellen nedan. Storbritannien valde som sagt att stå utanför och 

behöver inte leva upp till kravet, men Tyskland och Frankrike kommer vara bundna till att 

göra det. Väl anmärkningsvärt är att de har satt stor press på Grekland och de andra länderna 

som är i kris, men deras egna stora stadsskulder har det inte varit lika stort fokus på. Det visar 

på hur angelägna Merkel och Sarkozy är för att lösa situationen, då det som de föreslår även 

innebär att reformer inte bara kommer behöva antas i de skulddrabbade länderna utav även  i 

deras länder. (CIA, 2012) 
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Tabell 1: Världsrankingen av länders statsskulder, mått i % av BNP.  

World 
Rank Country 

Public 
debt % of 
GDP 

1 Zimbabwe    230.80 

2 Japan    208.20 

3 Saint Kitts and Nevis    200.00 

4 Greece    165.40 

5 Lebanon    137.10 

6 Iceland    130.10 

7 Antigua and Barbuda    130.00 

8 Jamaica    126.50 

9 Italy    120.10 

10 Singapore    118.20 

11 Ireland    107.00 

12 Barbados    103.90 

13 Portugal    103.30 

14 Sudan    100.80 

15 Belgium     99.70 

16 
Saint Vincent and the 
Grenadines     90.00 

17 Egypt     85.70 

18 France     85.50 

19 Belize     83.60 

20 Canada     83.50 

21 Hungary     82.60 

22 Germany     81.50 

23 United Kingdom     79.50 

   
Källa: CIA, 2012 

 

3.2 Kohandelns betydelse 

Samarbetet gynnades av att det var en mindre grupp som träffade varandra vid upprepade 

tillfällen, eftersom då känner man sig mer bunden till att samarbeta och lösa konflikter, man 

vill inte förstöra för någon som man har en personlig relation till. Tyskland och Frankrikes 

angelägenhet om att lösa skuldkrisen fick större gehör och slagkraft i en mindre grupp än vad 

de hade fått i en större. I fångarnas dilemma kan man se hur de tjänar på samarbete eftersom 

det för med sig mindre kostnader än om man inte skulle samarbeta. Flexibilitetens vikt 

framgår också: hur man i olika tider ska kunna ha friheten att avstå ifrån samarbete. 

Storbritannien bröt inte samarbetet genom att avstå från det utan hade som jag tidigare nämnt 
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en möjlighet att stå utanför. Det är en fördel, för då hänger inte hela samarbetet på enbart ett 

land, även om Storbritannien då enligt teorin kommer att få en sämre förhandlingsposition i 

ett senare skede. Fångarnas dilemma visar även på vikten av kommunikationen mellan 

aktörerna, genom att de kohandlar och kommer närmare den optimala lösningen innebär det 

inte att EU:s finanspakt är den optimal lösning men det är en lösning. Utan kohandel så hade 

det istället funnits risk för att det hade blivit missförstånd och samarbetet hade fallit, 

framförallt om något land hade varit av en helt annan åsikt. 

 

På den mellanstatliga nivån är det fler aktörer och mer komplicerade situationer, än på den 

nationella nivån. Det finns inte en tydlig problemlösare som en regering som garanterar en 

lösning, utan det finns endast internationella regimer som bygger på ländernas gemensamma 

intressan. De nationella och internationella intressena ställs ofta mot varandra. Ibland måste 

man hem på den nationella nivån och omförhandla sin mellanstatliga förhandlingsposition och 

sitt agerande. Det kan ses i praktiken när Merkel pratade till Bundestagen och försökte att 

övertala dem att gå med på ytterligare stödlån till Grekland och förklarade det som att de inte 

bara handlade om att rädda Grekland utan hela Euroområdet. 

 

Politik leder till konflikter och på många sätt består politik enbart av konflikter. Risken med 

konflikter är att det leder till missförstånd och i värsta fall krig. Där det råder konsensus finns 

inte någon anledning till att samarbeta eller kohandla. Det som händer om man inte kohandlar 

blir som i fångarnas dilemma. Där finns det en distans mellan aktörerna och valet blir att man 

riskerar samarbetet genom att man väljer en egoistisk väg. Då kan hela samarbetet kan gå 

förlorat, medan istället om man kohandlar öppnar man upp för diskussion och alla aktörer kan 

få ett visst inflytande. Om man känner att man kan påverka beslutet och har en viss mån 

infytande  har man lättare att acceptera det som beslutas och på så vis blir politiken blir mer 

effektiv. Kohandel är en konfliktlösningsmekanism. När man kommunicerar och kohandlar 

kan man lösa konflikter. Kohandel förhindrar stagnationer i samarbeten. Väljarparadoxen 

kommer som tidigare nämnts till stånd genom att inget beslut får en majoritet. Kohandel och 

samarbete förhindrar väljarparadoxen, genom att möten mellan aktörer ofta leder till 

implementering av rutin och regler för hur samarbetet skall gå till vilket minimerar 

stagnationer. 
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Även strategiskt tänkande minimerar stagnationer, även om de inehåller en viss mån egoism. 

Coase-teoremet visar på att strategiskt tänkande tvingar motparten till att också tänka 

strategiskt för att undgå förluster. Då en aktör är förberedd och gör det första draget får den ett 

övertag gentemot de andra aktörerna. Den första aktören blir således den som sätter 

spelreglerna, för den tvingar de andra att anpassa sig efter sitt agerande. Detta syntes i 

praktiken då Merkel och Sarkozy träffades för att diskutera fram ett förslag till hur 

skuldkrisen skulle lösas. De tog därmed initiativet och agerade först. De andra försattes då i 

en situation där de antingen kunde acceptera, neka eller revidera förslaget. Detta påverkar de 

andra eftersom om de nekar förslaget så innebär det att de måste producera ett nytt förslag, 

vilket är tidsödslade och som de i största mån vill undvika. De reviderar då hellre förslaget. 

När de tänkte strategiskt förde de samarbetet framåt. Anmärkningsvärt är att Tyskland och 

Frankrike är två starka ekonomier som har övertaget i EU och de är tillförlitliga aktörer som 

ingiver respekt till skillnad från kanske ett annat land som skulle lägga fram förslaget. De 

hade även en plan b, om de inte fick igenom en fördragsändring skulle de införa ett separat 

fördrag, allt för att agera så snabbt och effektivt som möjligt. 

 

Kohandel förkortar förhandlingstiden. Det hade tagit längre tid om alla statschefer hade  varit 

involverade i processen, än den tid det tog från det att Merkel och Sarkozy började förhandla 

tills det att de erbjöd ett förslag. Nu är det istället något de tillsammans kan revidera, 

acceptera eller neka. Pressen inifrån länderna har även skyndat på förhandlingarna: Bundestag 

vill ha säkerhet när de lånar ut till Grekland och desto mer tiden går desto mer allvarlig blir 

situationen, och satte press på Merkel att skynda på förhandlingarna. Den inhemska pressen 

beror mycket på vilket/vilka politiker som regerar. 

 

För att samarbete inom EU ska fungera krävs att de har ett flexibelt system. Det är ofta så att 

olika mandatperioder med olika regeringar medför att de har olika syn på EU.  För att hålla 

kvar en mer EU-fientlig regering i samarbetet krävs att länder ska ha en möjlighet att kunna 

välja bort fördjupat samarbete. De ska inte behöva uppoffra sin suveränitet utan deras 

medgivande. Storbritannien hade möjligheten att inte behöva ingå i pakten och vidare 

behövde de som inte var Euroländer tvingas följa budget kraven, utan det var ett frivilligt 

åtagande. När man ingår ett avtal så låser man kommande regeringar. Skulle Sarkozy förlora 

valet och Hollande skulle bli president, så kommer det bli svårt för honom att riva upp 
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finanspakten och dra ur Frankrike. Sarkozy har på det sättet bundit kommande Franska 

regimer att följa avtalet. 

 

Trots att han har gjort det så kan det ändå uppstå proteseter och försök att kringå pakten. 

Länderna är i EU-sammanhang dragna i två håll. Å ena sidan ska de vara lojala till det 

mellanstatliga samarbetet, å andra sidan till sina väljare där hemma. Ibland blir det problem 

när de olika åsikterna inte är överens. Då görs en övervägning om vad man tjänar mest på. Är 

det till exempel ett valår i landet, så är lojaliteten större till de inhemska aktörerna medan i 

annat fall så kanske de anser att samarbetet är viktigare att gå med i och upprätthålla. Om de 

har tur  kan de senare finna stöd hos befolkningen för sitt agerande. Ifrån den politiska 

Business cyceln kan man se hur politiker ändrar sin strategi beroende på hur långt ifrån de är 

nästkommande val. Sarkozy vill maximera sina röster inför kommande presidentval och har 

då möjligen tagit ett extra stort lass att pusha för en lösning på krisen för att ge sken av att 

vara regeringsduglig. Att den franska kreditvärdigheten nedvärderats, ökade pressen för att ett 

fördrag skulle komma till stånd. Även Tyskland har snart val, de har val 2013 till Bundestag 

så även Merkel börjar tänka på strategier inför valet. Vidare kan man även se på Sarkozy att 

han gör sista-minuten-ändringar genom att han försöker implementera 

arbetsmarknadsreformer kort innan valet. Det som den politiska Business cyclen i praktiken 

visar på är att politiker letar efter en strategi som ger maximal avkastning. Det kanske inte är 

någon speciell strategi som teorin föreslog om arbetslöshet och inflation, utan snarare att de 

tänker på var de är någonstans i förhållande till nästkommande val. Den inhemska situationen 

kring val ökar således pressen på politiker att utarbeta strategier i valtider.  

 

Teorin om medianväljaren speglar partiernas strategier om hur de ska förhålla sig till 

medianväljaren. Den generella strategin handlar om att ha åsikter som tilltalar medianväljaren. 

Om de lyckas tilltala medianväljaren så kommer de även att vinna valet, eftersom att 

medianväljaren utgör en majoritet av befolkningen. När partier rättar sina åsikter utefter vad 

som är populärt bland väljarna, snarare än sina egentliga åsikter så visar det på kohandeln 

mellan politiker och medborgarna. 

 

Kohandel är det mest väsentliga redskapet i politiken och en naturlig del, man kan även säga 

att kohandel är politik och så länge EU är en politisk organisation och utgörs av politiska 

aktörer så kommer kohandel att utgöra en avgörande del för dess existens. Det är oundvikligt 
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att i politiken undgå kohandel. Redan i en stats begynnelse då konstitutionen skrivs uppstår 

kohandel. Konstitutionen kommer inte bara att spegla författaren/författarnas värderingar, 

utan även sträva efter att vara en produkt som ska spegla alla individers intressen. Att samla 

alla individers intressen i ett dokument så att alla blir nöjda är mer eller mindre omöjligt. 

konstitutionen bestämmer hur landet ska styras och om den mest primära delen i ett lands 

styre är en produkt av kohandel, så kan man dra slutsatsen att politiken i landet även i 

fortsättningen kommer att vara en produkt av kohandel.  

 

Kohandel öppnar upp för att alla ska kunna vara med och påverka politiken. Det utesluter 

ingen och bjuder istället in till diskussion. Människor är egoistiska och det går inte att utgå 

ifrån att politiker skulle vara något annorlunda. Länder sätter ofta dock sin egen suveränitet 

högre, vilket Storbritannien har visat. Man kan ifrågasätta hur moraliska de är och till vilken 

grad de enbart är själviska. Egoismen för dock samarbetet framåt och skapar en anledning till 

att samarbeta. När alla aktörer är egoister så kan inte en aktör få sin egen vilja igenom, det 

krävs att beslutet förankras hos alla att alla aktörer är med på det. Då kan inte det beslutet gå 

skarpt emot en aktörs intressen om inte den aktören på något vis blir kompenserad. Egoismen 

leder till kohandelns nödvändighet och anledning till att den är en naturlig del då alla är 

egoister, men att vara egoist är i sig inte ett problem. 

 

Kompromisser och förhandlingar möjliggör en lösning. Inte den kanske mest optimala 

lösningen men ändå en lösning. Det krävs samarbete för att komma i närheten av de optimala 

lösningarna, för att lösa konflikter och förhindra att konflikter inte blir större på grund av 

missförstånd. Kohandeln är av största vikt i denna processen genom att vara ett forum för 

dialog och tankesmide. EU:s finanspakt hade förmodligen inte kommit till stånd i den 

utformningen den har om inte Merkel och Sarkozy dragit ett så stort lass och om kohandel 

inte hade varit möjlig. Det hade blivit stillastående och skuldkrisens problem hade skjutits upp. 

Möjligheten till att välja att avstå ifrån kohandel som Storbritannien gjorde utan att samarbetet 

gick förlorat utgjorde också en avgörande del för finanspaktens existens, men kohandel var 

den i sig utan tvekan största faktorn för finanspaktens existens, för utan kohandel hade 

finanspakten aldrig existerat.  
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4. Slutsats 

Utefter de tre ländernas agerande kan det dras följande slutsatser om kohandelns betydelse för 

EU:s finanspakt: 

 Kohandeln räddade Euron, eftersom den möjliggjorde att en lösning kunde 

komma till stånd för den till synes omöjliga uppgiften att få 27 länder att komma 

om överens om starkare fiskala åtstramningar och hårdare ekonomiskt styre. 

 Kohandeln erbjöd ett sätt att gå runt EU-fördraget. Denna lösning på skuldkrisen 

resulterade i Finanspakten. 

 Tyskland och Frankrike statuerade exempel på förberdelsers betydelse för 

förhandlingar, vilket gjorde att de kunde styra kohandeln till sin fördel. De andra 

medlemsländerna tvingades ta ställning till deras förslag om fördragsändring och 

finanspakten.  

 Kohandeln möjliggjorde att Storbritannien kunde stå utanför Finanspakten, utan 

att riskera att samarbetet skulle falla. 

 Kritiken mot kohandel är att det tar tid, men det erbjude en lösning och kortare 

förhandlingstid än om aktörer inte hade samarbetat. Kohandel förebygger 

missförstånd, sådana som hade kunnat leda till konflikter men som idag endast 

leder till långa förhandlingsprocedurer.  
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