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1. INLEDNING 

1997 blir i Europa på många sätt ett avgörandets år, både som helhet för EU liksom för Sverige 

som enskilt land. Sverige skall bestämma sig för ett för eller emot medlemskap i EMU, men 

riksdagen skall även besluta om deltagande i såväl passunionen Schengen som EU:s 

polissamarbete Europol. Efter Sveriges medlemskap i EU pågår en diskussion dels om 

Sveriges möjligheter att klara de sk Konvergenskraven1 som gäller för medlemskap i EMU men 

även vad gäller Sveriges deltagande i växelkursmekanismen ERM. Denna diskussion kan sägas 

ha tagit sig olika former utifrån att EMU kan ses som både ett ekonomiskt och politiskt projekt. 

För Sveriges del kommer ett ev medlemskap i EMU att innebära politiska förhandlingar mellan 

de olika medlemsländerna genom nya politiska institutioner. Dessa förändringar kommer att 

märkas inom den offentliga förvaltningen för våra kommuner och landsting, där 

Landstingsförbundet och Kommunförbundet kan få en viktig roll. Det kommer också att 

innebära förändringar, som vi idag inte exakt kan säga något om, vad gäller både finans- och 

penningpolitiken. Penningpolitiken, skall i en händelse av en monetär union, drivas av en 

gemensam centralbank ECB och en ny gemensam valuta, euron införs. Det är många 

spekulationer om vilka effekter detta kan få, Nationalekonom Nils Lundgren menar att vinstema 

av en gemensam valuta i huvudsak är att vi slipper de växelkursrisker och transaktionskostnader 

som uppkommer när man måste operera med flera valutor. Lundgren hänvisar till olika 

forskningsresultat och menar att vinstema visar sig vara förbluffande små. Slutsatsen är likartad 

både beträffande växelkursriskerna som transaktionskostnaderna, att ha nationella valutor i 

stället för en gemensam EU-valuta gör att vinsten räknas till knapp en halv procent av BNP. 

Denna vinst, menar Lundgren, är i det närmaste försumbar 2. 

När det gäller finanspolitiken, dvs regeringens möjlighet att besluta om de offentliga utgifterna, 

pågår diskussioner. I fokus för diskussionerna står medlemsländemas beslutanderätt som kan 

komma att begränsas av den så kallade stabilitetspakten3. En annan central fråga är hur 

arbetsmarknaden kommer att påverkas av EMU och om denna påverkan kommer att se olika ut i 

olika delar av landet. De ovan beskrivna förändringarna inom den offentliga sektorn kommer 

naturligtvis även att påverka den privata sektorn. Den monetära unionen måste även ses och 

analyseras utifrån ett demokratiperspektiv bl a vad gäller inflytande och kontroll och humvida 

'Konvergenskriterierna som de finns angivna i Maastrichtfordraget kan sammanfattas på följande sätt: 
Prisstabilitet genom en hållbar utveckling, Långa räntor som ej avviker från övriga medlemsstater, god 
finanspolitik, gäller bl a den offentliga sektorns upplåning och växelkursstabilitet. För utförligare beskrivning se 
SOU, 1996:158 
Lundgren, Nils(1996),"Den intellektuelle lekmannens guide till EMU-frågan", Skall SVERIGE ansluta sig till 
valutaunionen EMU? 
3Ett förslag som initierats av Tysklands finansminister och som kan ses som ett inlägg i debatten om vilka 
bestämmelser som skall gälla vid förfarandet vid alltför stora underskott i de olika medlemsländerna. SOU 
1996:158, sid 163. 
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politisk legitimitet kan uppnås. Vilken roll kommer ex vis intresseorganisationerna och de 

politiska partierna att få i beredandeprocessen. 

I uppsatsen kommer jag att argumentera för att det finns ett avstånd mellan den 

samhällsvetenskapliga diskursen och den samhällsdebatt som pågår. Detta avstånd visar sig i 

synen på samhällets aktörer, vilka de är och vilken uppgift som de har, det visar sig även i 

uppfattningen om vilka arenor som den nya diplomatin utspelar sig på. Inom den 

samhällsvetenskapliga diskursen görs en skillnad mellan den neo-funktionalistiska skolan och 

den neo-realistiska skolan, där den neo-realistiska skolan menar att nationalstaten är här för att 

stanna. Den neo-funktionalistiska skolan menar att det pågår en maktförskjutning där 

"governance without government" kommer att bli allt vanligare. Det finns även en skillnad i 

synen på vilka möjligheter som internationell och nationell politik kan åstadkomma för att möta 

de nya Europa. För samhällsvetenskapen är lärande organisationer och lärande institutioner 

centrala begrepp. Jag kommer också att visa att ett Ja eller ett Nej ti l l EMU är så mycket mer än 

bara ett resonemang om minskade kostnader för valutakursförändringar eller andra 

transaktionsvinster. Det handlar mer om att antingen undergräva den process som redan har 

startat med att bygga nätverk av formella och informella vägar eller att underlätta och möjliggöra 

den. Det är en process som visar sig betyda att vi som svenskar och medlemmar i EU måste 

ändra perspektiv och definiera om våra svenska intressen i en lång rad frågor som tidigare har 

varit av inrikespolitisk karaktär till att bli europafrågor. Det kommer att innebära förändringar 

för våra välorganiserade politiska partier, det breda deltagandet och sökandet efter konsensus i 

olika frågor. Jag kommer också att argumentera för att konsekvenser av ett bildande av EMU 

inte går att förutsäga på ett heltäckande sätt eftersom det skett så radikala förändringar där 

näringslivet har globaliserats och informations- och kommunikationsteknikens genombrott är ett 

faktum. En fömtsättning för formellt inflytande och framgångar i förhandlingar inom EU är 

beroende av samstämmighet mellan tjänstemän från departement och myndigheter, företrädare 

för näringsliv, regionala intressen samt andra intresseorganisationer. Samhällsdebatten visar att 

medborgarsamtal där regeringen och andra politiker klargör sina ståndpunkter, vUjeinriktningar 

och visioner med medborgarskapet har förekommit i mycket liten utsträckning vilket har fått 

konsekvenser för det folkliga engagemanget och uppslutningen för Europapolitiken. 

I detta arbetet har jag för avsikt att utifrån konvergenskraven och den plan som finns uppställd 

för övergången till en monetär union göra en bedömning av vilka konsekvenser som ett 

medlemskap i EMU resp ett beslut att inte delta i EMU kommer att få för Sverige. De största 

frågorna är arbetslösheten i Sverige och övriga Europa och vad som händer med Svensk 

ekonomi och företagsamhet. Det finns många aktörer på arenan såsom Riksbanken och 

Riksbankschefen, Riksbanksfullmäktige som är den instans som kommer att fatta det officiella 

beslutet om Sverige skall delta eller ej deltaga i ERM. Nationalekonomer och Statsvetare är en 

annan grupp av påverkare, dels genom den allmänna debatten men även som experter i olika 
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grupper och utredningar. Övriga intressenter är det Svenska folket och våra folkvalda politiker. 

Vi kan förmoda att debatten, som idag känns något politiskt avslagen, bara är i ett inledande 

skede och att den kommer att blir mer omfattande. Ett medlemskap kommer att innebära andra 

fömtsättningar där våra folkvalda politiker skall utöva inflytande på internationell nivå utanför 

nationalstaten och samtidigt uppnå politisk legitimitet inom Sverige utifrån medborgarnas 

preferenser. Många anser att det är ett dramatiskt beslut som skall fattas, det kan anses som 

mycket sällsynt i historien att oberoende och ekonomiskt jämbördiga länder överger sina egna 

nationella valutor till förmån för en gemensam. Eftersom man avskaffar den egna valutan och de 

penningvårdande institutionerna i landet, kan en återgång bli både besvärlig och dyrbar, de 

beslut som fattas betraktas av många som oåterkallerligt. Fömtom EMU-utredningens 

betänkande har regeringen under våren 1997 tillsatt ytterligare fem utredningar som spänner 

över regionalpolitik, jordbruks- och miljöpolitik samt säkerhetspolitiska och 

samhällsekonomiska konsekvenser. Dessa skall vara klara till den 31 oktober 1997. Många 

anser detta som ett tecken på att våra folkvalda behöver en omfattande arsenal av argument i de 

kommande förhandlingarna och att det också vittnar om frågans komplexitet. 
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2. SYFTE, METOD OCH MATERIAL 

Syftet med denna uppsats är: 

att pröva om det finns ett avstånd mellan den samhällsvetenskapliga diskursen och 

samhällsdebatten och om detta i sådana fall kommer att leda till implikationer för Sverige under 

det fortsatta EU-samarbetet. 

att analysera den faktiska utvecklingen av EMU debatten i Sverige och omvärlden. 

Följande frågeställningar är speciellt intressanta att belysa: 

- vilken betydelse har de sk Konvergenskriterierna och Referensscenariot för utvecklingen? 

- hur har EMU-beredningens argument och ställningstagande om att Sverige inte skall gå med 

i Unionen från den 1 januari 1999 påverkat processen? 

Min utgångspunkt är att EMU är ett stort projekt och att konsekvenserna av ett medlemsskap 

inte går att bedöma på ett entydigt sätt eftersom ett ja eller nej till EMU inte bara är en fråga för 

Europa utan svaret måste ses utifrån ett globalt sammanhang. Det är inte heller helt och hållet en 

ekonomisk fråga utan det innebär ett samarbete inom många områden. Jag antar vidare att det 

finns en avsevärd skillnad och ett avstånd mellan den samhällsvetenskapliga diskursen och den 

allmänna samhällsdebatten om EMU och dess utformning. Detta avstånd kan skönjas mellan 

den samhällsvetenskapliga diskursen och samhällsdebatten men det finns även ett mindre 

avstånd som visar sig inom samhällsvetenskapliga diskursen och samhällsdebatten. Det visar 

sig som en viss distans mellan en elit som i detta fall utgörs av statsvetare/nationalekonomer och 

ekonomiska debattörer å ena sidan, å andra sidan finns våra folkvalda politiker och 

medborgarna. Detta avstånd kan få stora komplikationer vid en utvidgning av EU och bildandet 

av EMU eftersom många av Sveriges politiker och svenskar i största allmänhet har ett mer 

statscentriskt synsätt än Europa i övrigt vilket gör att beslut som fattas kommer att stå inför 

legitimitetsproblem. Beslut kommer att fattas genom partnerskap inom olika regioner med både 

institutionaliserade och icke instimtionaliserade kanaler. Man kan inte längre ta för givet att de 

politiska aktörerna alltid skall ha målsättningar som försvarar eller stärker centralstaten i fråga 

om suveränitet och autonomi. Regeringar inom EU har inte längre full kontroll över 

beslutsprocesserna utan processen är föremål för partipoHtiska förhandlingar, politiska debatter 

och/eller folkomröstningar. Beslutsfattandet, att bestämma agendan och implementeringen är 

idag ingen statlig enskild angelägenhet utan detta delas av flera aktörer som exempelvis 
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kommissionen, EU-parlamentet, ministerrådet, olika länders regeringar, intresseorganisationer 

och andra myndigheter. Det "svenska" sociala kapitalet som fodras för att beslut skall kunna 

fattas och erhålla legitimitet saknas idag, detta gör att avtal som skall ratificeras kommer att vara 

föremål för debatt. Medborgarnas misstro till vad ett medlemskap i EMU kan komma att 

innebära bl a vad gäller inflytande och kontroll blir föremål för konflikter. Detta kan i sin tur 

leda ti l l politisk turbulens med regeringar som tvingas avgå. 

Det mest avgörande frågorna för Sverige och Europa idag är: hur påverkas arbetslösheten, 

konsekvenser för företagen i Sverige, hur påverkas våra kommuner och landsting vilka 

konsekvenser får det för medborgarna. Allt detta sammantaget gör att jag antar att ett 

medlemsskap för Sverige kommer att dröja eftersom det inte finns någon enhedig uppslutning 

bakom en anslutning. 

Den metod som jag har använt mig av har dels varit att studera de utredningar som har gjorts 

inom området och där både statsvetare och nationalekonomer har ingått. Tyngdpunkten ligger 

därmed på EMU-utredningens rapport, NYA VILLKOR för ekonomi och politik, 

ekonomikommissionens förslag, EG/EU-konsekvensutredningarna kommunerna, Landstingen 

och Europa. En departementsskrivelse från Finansdepartementet om hur regeringen, 

näringslivet, intresseorganisationer, regionala intressen och forskarvärlden behöver samverka 

för att stärka Sveriges position i EU beaktas. Uppsatsen innehåller även samhällsvetenskapliga 

analyser av bl a Gerard Delantys, Prof Robert D Putnam, Prof Beate Kohler-Koch. 

Den empiriska delen har genomförts genom studier av vad som rapporterats av Dagens Nyheter, 

The Times, The Sunday Times, The Irish Times och Daily Telegraph under 2-3 månader. I den 

empiriska delen ville jag studera den allmänna debatten i massmedia. Min avsikt har varit att 

främst studera en större svensk morgontidning och att valet föll på Dagens Nyheter är två skäl. 

Dels av praktiska skäl, dvs att kunna hantera mängden information, men även av att Dagens 

Nyheter är en större morgontidning som når en stor krets läsare. Ett 30-tal artiklar har studerats 

av ovan nämnda utländska tidningar, att valet föll på dessa beror till viss del på att dessa är 

skrivna på engelska men även av att de är stora internationellt kända tidningar. Resultatet från 

denna undersökning redovisas som en sammanfattning av olika tendenser som har kunnat 

skönjas. Empiriska delen är begränsad till att omfatta januari-mars 1997. I övrigt är uppsatsen 

begränsad så tillvida att jag inte gör någon jämförelse mellan det ställningstagande och den 

"undantagsklausul" som finns i Storbritannien och Danmark vad gäller anslutning till EMU . 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt: 

I kapitel 3 beskrivs de centrala dokument som är styrande för EU som projekt, 

Referensscenariot, Konvergenskriterierna och Maastrichtfordraget. I underkapitel 3.1.1 ges en 
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beskrivning av Mundels teori om "optimala valutaområden", EMU-utredningens modell över 

vilka övergångsproblem som kan uppstå, EMU-utredningens tolkning av konsekvenserna för 

demokratin i Europa och tillsist EMU-utredningens ställningstagande. Underkapitel 3.2 och 3.3 

ger EMU-utredningens syn på möjligheter/hinder att för en svensk penning- och finanspolitik. 

Kapitlet kan sägas innehålla funktionalistiska, federalistiska och nationalistiska perspektiv för ett 

ja eller nej till att deltaga i EMU. 

I kapitel 4 ges en bild av de senaste årens samhällsvetenskapliga forskning. I underkapitel 4.1 

ges en beskrivning av vad demokratibegreppet har inneburit från 1950-talet och framåt och vad 

det kan komma att stå för i framtiden. Den mycket kände statsvetenskaplige revisionisten Robert 

Dahl citeras. Underkapitel 4.1.2 belyser nya teorier om politisk integration dels utifrån 

integrationsteori men även utifrån spelteori. För att belysa den samhällsvetenskapliga diskursen 

har en rad källor används, jag kommer här att ange några av huvudkällorna. Johan P Oisen är 

professor i Political science vid universitetet i Oslo. Tillsammans med James G March har han 

skrivit en rad böcker och artiklar som handlar om "Democratic Governance". Beate Kohler-

Koch är professor i Political Science and International Relations vid universitetet i Mannheim. 

Kohler-Koch har publiserat en rad böcker/artiklar som belyser integrationsteori, teorier kring 

transformation av offentliga och privata intressen i ett europeisk gemensamt system. Hon har 

även utvecklat begreppet "Governance" likväl som hon har tagit del i debatten om 

Nationlastatens framtid. Alan S Milward är professor i ekonomisk historia vid The London 

School of Economics & Political Science och även han har publicerat forskning kring 

Nationalstaten. Gerard Delanty som har skrivit om krisen för nationalstaten och demokratins 

framtid är verksam vid universitetet i Liverpool. Tillsammans med Kohler-Koch menar Robert 

D Putnam att många internationella förhandlingar kan beskrivas som ett "two-level-game". 

Putnams huvudarbete från 1993 "Making Democracy Work" har blivit mycket 

uppmärksammad. Putnam kan sägas vara intresserad av demokratins stabilitet, effektivitet och 

funktionalitet. Här i detta arbete är det dock Putnams arbete om logiken i "two-level-games" 

som belyses.Robert Putnam är Gurney professor i Political Science och Associate Dean of Arts 

and Sciences vid Harward Universitetet. 

I kapitel 4.3 ges en beskrivning av den "svenska krisen" såsom den speglats av 

Ekonomikommissionen i utredningen från 1993, professor Assar Lindbeck var ordförande för 

kommissionen. Arbetsmarknaden och EMU belyses i kapitel 4.4 och i kapitel 4.5 behandlas 

EMU som politiskt projekt. Stora delar av materialet i dess kapitel är hämtade från EMU-

utredningen som presenterades 1996. Professor Lars Calmfors var ordförande för utredningen. 

Utredningen syftade till att ge en sammanfattande bild över forskningsläget på för utredningen 

viktiga områden. 
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I kapitel 5 presenteras resultatet av den empiriska undersökning. Undersökningen kan sägas 

omfatta 3 större områden varav det ena är EMU och arbetslösheten, det andra är Sveriges och 

svenskars syn på samverkan och det tredje området är Sverige, EMU och omvärlden. I kapitel 6 

diskuteras slutsatserna av undersökningen. 
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3. DEN EKONOMISKA MONETÄRA UNIONEN, EMU 

Tanken på ett ekonomiskt och monetärt samarbete inom Europa är inte någon ny företeelse utan 

har funnits ända sedan 1957 då Romfördraget om den Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

EEG, undertecknades av Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederläderna och 

Luxemburg. Målet var att skapa en gemensam marknad med f r i rörlighet för varor, personer, 

tjänster och kapital. Detta fördrag innehöll inte några konkreta riktlinjer för ett närmare 

växelkurssamarbete utan endast allmänna skrivningar om att växelkurser är en fråga med 

gemensamt intresse. Valutorna inom de flesta länderna i Västeuropa upprätthölls däremot på 60-

talet inom det sk Bretten Woods-systemet vilket innebar att valutorna var knutna till dollarn, 

som i sin tur var knuten till guldet. Efter Bretten Woods-systemet sammanbrott 1972 skapades 

ett renodlat växelkurssamarbete mellan vissa länder i Europa genom den sk valutaormen, 

Sverige deltog mellan 1973 och 1977. 1979 togs nya initiativ till att etablera ett fastare 

växelkurssamarbete inom Europa med Tyskland och Frankrike som pådrivare. EMS, 

Europeiska monetära systemet, med dess växelkursmekanism ERM bildades med syfte att hålla 

växelkurserna mellan de deltagande ländernas valutor inom ett band på +-2,25 procent kring det 

sk centralkurserna4. ERM-systemet innebär att centralbankerna är skyldiga att - om så behövs -

köpa och sälja valutor för att garantera att valutorna håller sig inom sina intervall. Under 1980-

talet togs ytterligare steg mot en ekonomisk och monetär union, detta var den sk Enhetsakten 

1986 och Delorskommitténs förslag 1989 där den senare i december 1991 resulterade i det sk 

Maastrichtfordraget om en ekonomisk och monetär union (EMU). Efter ratificering av EU-

medlemmarnas parlament trädde fördraget i kraft den 1 november 1993. Utvecklingen i Europa 

hade därmed fått en konkret målsättning där arbetet delades in i olika etapper och delmål. 

Jag kommer här nedan att ange de tre centrala dokument som är avgörande för utvecklingen mot 

en gemensam union dvs Maastrichtfordraget, Konvergenskriterierna och Referensscenariot. 

Vissa delar ur den svenska EMU-utredningen kommer att lyftas fram och granskas som bl a de 

övergångsproblem som utredningen presenterat, Mundels teori om optimala valutaområden, 

Finans- och Penningpolitiska aspekter samt EMU-beredningens ställningstagande. 

3.1 Den europeiska unionen EU och dess delprojekt 

Något specifikt mål för EMU anges inte i Maastrichtfordraget5 men i fördraget anges mål för 

vad EU som helhet skall sträva efter genom införandet av den ekonomiska monetära unionen. 

"Systemet innebär att kursen mellan varje par av valutor har ett fastställt värde en sk centralkurs, och att de 
faktiska kurserna tillåts att röra sig upp och ner i förhållande till centralkurserna med +-15 %. Se SOU 1996:158. 
'Fördraget om Europeiska unionen, som består av Parisfördraget från 1951 och Kol- och stålunionen samt 
Romfördraget från 1957. Genom Romfördraget kom Europeiska ekonomiska gemenskapen, E E G , att upprättas. 
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De exempel som kan nämnas är en hög grad av konvergens, en hög nivå ifråga om 

sysselsättning och socialt skydd, att främja en harmonisk och väl avvägd utveckling av 

näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hållbar och icke inflatorisk tillväxt som tar 

hänsyn til l miljön och solidariteten mellan medlemsstaterna. 

En tidtabell fastslogs i fördraget om att den ekonomiska och monetära unionen skulle 

genomföras i tre etapper: 

Den första etappen inleddes i juli 1990 med förutsättningen att valutaregleringama i länderna 

skulle vara borttagna och kapitalrörelserna fria. Den andra etappen påbörjades den 1 januari 

1994 då det Europeiska monetära institutet EMI i detalj började att förbereda övergången till den 

tredje etappen, då en gemensam valuta ska införas. Medlemsländerna skall i och med den andra 

etappen sträva efter att inte ha alltför stora underskott i den offendiga sektorns finanser. Från 

och med etapp 2 innebär det också att staten i resp medlemsland inte tillåtas att ha någon form av 

kontokredit i centralbanken och att centralbanken inte får köpa statspapper direkt från staten allt 

för att undvika centralbanksfinansierng av offentliga budgetunderskott. Den tredje slutliga 

etappen innebär att växelkurserna mellan medlemsländerna låses oåterkalleligt och att den 

gemensamma europeiska valutan, euron, införs. 

Vid det skedet övertar den gemensamma centralbanken, ECB,6ansvaret för penningpolitiken i 

de deltagande länderna. I dagsläget, jan 1997, är det endast Grekland, Sverige och 

Storbritannien som står utanför ERM. Målet enl Maastrichtfordraget var att den tredje etappen 

skulle inledas den 1 januari 1999, vilket senare konkretiserades vid Madridmötet i december 

1995 där en detaljerad plan för övergången, det sk referensscenariot, fastställdes7.(se nedan). 

Konvergenskriterier 

Jag kommer här nedan att ange de sk Konvergenskriterierna som de finns angivna i SOU 

1996:158, Sverige och EMU. Konvergenskriterierna är den måttstock som finns för inträde i 

union och är en av de stora frågorna i EMU-debatten. 

Prisstabilitet: "En medlemsstat ska under en tid av ett år före granskningen uppvisa en hållbar 

prisutveckling och en genomsnittlig inflationstakt som inte med mer än 1,5 procentenheter 

Genom E E G togs därefter ett principbeslut om en monetär union men även om en gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik(GUSP). 
6Europeiska centralbankssysstemet, ECBS, skall ha ansvar för penningpolitiken i den monetära unionen. Den 
kommer att bestå av Europeiska centralbanken, E C B , och de nationella centralbankerna. ECBS grundläggande 
uppgifter skall vara att utforma och genomföra penningpolitiken, att genomföra operationer på valtuamarknaden, 
att förvalta valutareserven samt att främja ett väl fungerande betalningssystem. SOU 1996:158. 
7Ibid, sid 34 
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överstiger inflationstakten i de, högst tre, medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i 

fråga om prisstabilitet". 

Långa räntor: En medlemsstat ska under en tid av ett år före granskningen "ha haft en 

genomsnittlig långfristig nominell räntesats som inte med mer än två procentenheter överstiger 

motsvarande räntesats i de, högst tre, medlemsstater som har uppnått de bästa resultaten i fråga 

om prisstabilitet". 

Offentliga finanser: "Otillräcklig finanspolitik disciplin i en medlemsstat bedöms föreligga, 

om det förväntade eller faktiska underskottet i de offentliga finanserna överstiger referensvärdet 

tre procent av BNP såvida inte: 

. detta procenttal har minskat väsentligt och kontinuerlig och nått en nivå som ligger nära tre 

procent, eller 

. referensvärdet endast undantagsvis och övergående överskrids och procenttalet fortfarande 

ligger nära tre procent eller om 

. skuldsättningen i den offentliga sektorn överstiger referensvärdet 60 procent av BNP, såvida 

inte detta procenttal minskar i tillräcklig utsträckning och närmar sig 60 procent i 

tillfredsställande takt". 

Växelkursstabilitet: "Kursrörelserna för en medlemsstats valuta skall ha legat inom det 

normala fluktuationsutrymmet enligt Europeiska monetära systemets växelkursmekanism, utan 

att allvarliga spänningar har uppstått, under minst de senaste två åren före granskningen. 

Särskilt skall medlemsstaten inte på eget initiativ ha devalverat sin valutas bilaterala centralkurs i 

förhållande till någon annan medlemsstats valuta under denna period"8. 

Referensscenariot 

Referensscenariot är en detaljerad plan för övergången till en monetär union. Planen antogs vid 

Europeiska rådets möte i Madrid i december 1995 och specificerar fyra centrala tidpunkter under 

övergångsperioden. Nedan presenteras kortfattat de fyra viktiga delmålen. 

1. Omkring ett år före starten av etapp tre (vinter/vår 1998) förväntas rådet9 i dess 

sammansättning av stats- och regeringschefer besluta om vilka länder som ska ingå i den 

monetära unionen. 

8Ibid, sid 35 
'Ministerrådet - Europeiska unionens råd tillika EU: s högsta beslutande organ. Rådet består av en minister från 
vart och ett av medlemsländerna. När ekonomiska frågor behandlas består ministerrådet av ekonomi- och 
finansministrarna och kallas då Ekofin-rådet. När det ska avgöras vilka länder som ska få ingå i den monetära 
unionen består rådet av stats- och regeringschefer. 
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Efter detta beslut upprättas Europeiska centralbanken, ECB som sedan har til l uppgift att besluta 

om, pröva och införa det regelverk som ECBS behöver för att kunna utföra sina uppgifter i 

etapp tre. ECB är också den myndighet som beslutar om ett datum för utgivningen av eurosedlar 

och när tillverkningen av dessa skall ske. 

2. Etapp tre inleds den 1 januari 1999. Målsättningen är att vid den första dagen av etapp 3 

ersätta växelkurserna mellan valutorna i de deltagande medlemsländerna av oåterkalleligen låsta 

omräkningskurser. Sedlar och mynt i det egna landets valuta förblir lagliga betalningsmedel 

fram till införandet euron. Efter starten av etapp tre kommer alla penningpolitiska transaktioner 

att genomföras i euro och alla konton som ECBS motparter håller i centralbankerna kommer att 

anges i euro. ECBS uppgift är att bidra till att penningmarknaden i euro fungerar smidigt och 

tillhandahålla ett betalningssystem för en effektiv bankmarknad. Medlemsländerna kommer 

under etapp tre att göra nyemissioner av statspapper i euro och tillkännage hur övergången till 

den gemensamma valutan ska gå till i den offentliga sektorn. Under etapp tre kommer även 

medlemsländerna att sätta igång tillverkningen av mynt i euro. 

3. Senast 1 januari 2002 börjar ECBS att ge ut sedlar i euro och byta ut de nationella sedlama 

och mynten mot eurosedlar och mynt i euro och cent. Den offentliga sektorn i de länder som 

deltar i den monetära unionen kommer allmänt att använda euro i sina transaktioner senast när 

sedlar och mynt i euro införes. 

4. Senast 1 juli 2002, dvs sex månader efter första dagen för införandet av euro förlorar 

nationella sedlar och mynt sin ställning som lagliga betalningsmedel och sedlar och mynt i euro 

blir de enda lagliga betalningsmedlen. 

3.1.1 EMU ett nytt delprojekt 

Valutans roll i samhällsekonomin är att fungera som bytesmedel. I en utvecklad ekonomi byts 

varor och tjänster mot en bestämd summa pengar, valutan tjänar därmed som måttstock. Ett 

lands valuta tillmäts även ett stort värde som nationell symbol precis som flaggan och 

nationalsången gör det. De flesta stater har en egen valuta men det finns även exempel med flera 

valutaområden1 0. En ekonom vid namn Robert A Mundell har tagit upp frågan om vilka villkor 

som avgör om två eller flera länder bör ha en gemensam valuta, "teorin om optimala 

valutaområden". Diskussioner har förts om EU skulle vara ett lämpligt valutaområde eller ej. 

Jag kommer här att kortfattat beskriva Mundells teoretiska grunder där bl a, de så ofta i EMU-

1 0 I Afrika används en gemensam valuta i den västafrikanska resp centrala afrikanska monetära unionen samt i det 
sydafrikanska valutaområdet. I Västinden finns ett östkaribiskt valutaområde. SOU 1996:158, sid 43 
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sammanhang omskrivna symmetriska och asymmetriska störningarna berörs. Till viss del 

kommer även annan empirisk forskning såsom den har framställts i EMU-utredningen att 

beröras. 

Mundells utgångspunkt var att vissa störningar är gemensamma för vissa regioner eller 

branscher i olika länder. Som exempel nämns störningar på den internationella marknaden för 

skogsprodukter, vilket skulle kunna leda till störningar inom Skandinavien och Nordamerika 

och skapa obalans inom och mellan dessa länder. Ett motargument, enl Mundell, för att möta 

dessa störningar med en valutakursförändring är att då skulle olika regioner inom ett land 

behöva ha olika valutor. Mundell sätter upp ett antal villkor där något av dem bör vara uppfylld 

för att två eller flera länder kan utgöra ett valutaområde. 

1. Att länderna drabbas av gemensamma symmetriska störningar. Som exempel kan nämnas 

oljeprishöjningar, priset på stål- eller skogsprodukter. 

2. Den politiska integrationen mellan länderna skall vara stor. Det är viktigt att dessa 

regioner/nationer har gemensamma stabiliseringspolitiska mål. Genom en politisk integration 

kan det bl a vara möjligt att bygga upp transfereringssystem mellan olika länder som skulle ha 

till syfte att verka stabiliserande vid landspecifika asymmetriska störningar. 

3. Den nominella löne- och prisrörligheten är hög. 

4. Handeln mellan länderna och produktionsfaktoremas rörlighet är stor. Kan vara om en 

tillbakagång i ekonomin i ett land leder till arbetslöshet kan detta lösas genom 

arbetskraftsutvandring till ett annat land. Överhettning med brist på arbetskraft i ett land kan på 

motsvarande sätt motverkas genom invandring. 

EMU-utredningen drar den slutsatsen, utifrån Mundells teori och empiriska studier, att 

"möjligen kan en mindre grupp av länder bilda en monetär union utan allvarliga 

stabiliseringspolitiska konsekvenser"11 . Sverige och Finland undantages från denna gmpp 

eftersom dessa länder visade på låg samvariation. En viss osäkerhet kan dock skönjas i 

ställningstagandet som bygger på att Sverige och Finland har kunnat föra en självständig 

penning- och valutapolitik. 

"SOU 1996:158, sid 119 
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Övergångsproblem 

Att förändringar i ett samhälle såsom att övergå från ett valutapoUtiskt system till ett annat 

kommer att innebära en rad övergångsproblem är nära nog självskrivet. Vi har under 90-talet 

kunnat studera transition till demokrati i ett antal av våra fd östländer som exvis Polen och 

Tjeckien. Dessa länder har gått från en socialistisk planekonomi till en västeuropeisk 

marknadsekonomi. Kan det då överhuvudtaget finnas några likheter mellan en övergång till en 

europeisk monetär union. Adam Prezeworski12 ger i sin bok Democracy and the market -

Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America sin syn på vilka faktorer 

som är avgörande för en lyckad transition. Prezeworski ser både inflation och arbetslöshet som 

möjliga komplikationer. Han menar att det nya ekonomiska systemet måste vara konsekvent, att 

balansera budgeten är nödvändigt samt att försöka hålla nere inflationen. Prezeworski menar 

vidare att en regering kan välja mellan att driva förändringarna snabbt eller att söka en mer 

konsensusinriktad väg. Det slutliga utfallet kommer att vara beroende av medborgarnas 

preferenser, vilket pris dessa är villiga att betala för en transition. 

EMU-utredningen har specificerat tänkbara problem vid övergången till en europeisk monetär 

union. Jag kommer här nedan att kortfattat redogöra för dessa problem och därefter sammanfatta 

dessa i punktform. Sammanfattningen skall ses som en modell varefter vissa analyser kommer 

att göras humvida dessa farhågor existerar eller ej och hur dessa problem åtgärdas. 

Ett av övergångsproblemen kan ses som ett "tolkningsproblem", med detta avses bl a att 

tolka de sk konvergenskraven på ett rätt sätt. Ett exempel är skrivningen om prisstabilitet där 

formuleringen lyder: inflationen skall relateras till de "högst tre medlemsstater" som har lägst 

inflation. På samma sätt finns en passus om den långfristiga räntan och kriteriet för offentliga 

finanser. Är skrivningarna för oklart formulerade kan detta leda till olika tolkningar inom flera 

områden. Konvergenskriteriemas ändamålsenlighet ifrågasätts, en ekonomisk-historisk 

genomgång visar att inga liknande krav har tidigare ställts när valutaunioner har bildats. 

Konvergenskriterierna ses som mer politiskt bestämda än logiskt förankrade i ekonomin, kraven 

kan uppfattas som alltför godtyckliga, vilket skulle kunna undergräva dess trovärdighet. 

En i det närmaste avgörande politisk fömtsättning för den ekonomiska monetära unionen är om 

Tyskland kommer att delta. Ett tyskt deltagande bygger främst på den traditionellt tyska 

politiken att skapa ett politiskt integrerat Europa. Frankrikes deltagande väger också tung i 

utformningen av unionen. I Storbrittannien pågår en intensiv debatt för och emot ett deltagande, 

medan man från dansk sida redan deklarerat att man inte avser att delta. Denna osäkerhet om 

hur och när och vilka länder som skall delta ger upphov ti l l övergångsproblem. 

12Przeworski A(1993), sid 136 ff 
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Den procedur som beslutats för övergången från nationella valutor til l den gemensamma valutan 

kan under alla tre övergångsperioder, med olika styrka, utlösa spekulationer med valutor. 

Risken för spekulation efter den 1 januari 1999 anses som liten eftersom medlemsländerna 

anses ha goda möjligheter att tillsammans stå emot spekulationer. Länderna har tillsammans 

tillgång till stora valutareserver och till sedeltryckerierna. 

Beslutet om vilka valutor som skall ingå i unionen väntas tas under våren 1988, därefter 

kommer kurserna länderna emellan att bli fasta från den l:a jan 1999. "Osäkerheten om på vilka 

nivåer de slutliga växelkurserna(omräkningskurserna) kommer att låsas kan emellertid leda till 

spekulativa kapitalflöden"13.Risken för valutaoro bedöms dock som störst fram till dess att den 

monetära unionens ländersammansättning är klar. 

EMU-processens bristande trovärdighet anses kunna leda till hög arbetslöshet under 

övergångsperioden. Trovärdigheten i inflationspolitiken och sambandet mellan inflation och 

arbetslöshet är avgörande för arbetslöshetens omfattning. En viss risk kan också skönjas med 

att den europeiska centralbankens(ECB) penningpolitik till en början kan stå inför 

trovärdighetsproblem. Det är inte bara en ekonomiskt/politiskt komplicerad procedur att 

genomdriva en europeisk monetär union utan det finns även övergångsproblem av mer teknisk 

art. Detta gäller utformningen av nya sedlar och mynt, förändringar av bankomater men även 

om att skaffa legalt stöd för den nya valutan i lagstiftningen. Det handlar om hur kontrakt skall 

översättas i den nya valutan, bearbetning och anpassning av statistik och anpassning av 

nationella system för skatteuppbörd och utbetelning samt anpassning av interna 

redovisningssystem för företag och organisationer. 

Övergångsproblem kan sägas vara: 

. att konvergenskriterierna getts en för snäv tolkning 

. att själva övergångsprocessen innehåller för många osäkerhetsmoment om bl a ECB:s roll, 

ev spekulationer i valutor 

. politisk och ekonomisk turbulens i Tyskland och Frankrike som i sig leder t i l l osäkerhet om 

deltagande i de bägge länderna 

. ökad risk för arbetslöshet genom negativa efterfrågeströmmar 

. tekniska problem 

1 3 SOU 1996:158, sid 316 
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EMU-beredningens ställningstagande 

EMU-utredningen kom i sin rapport till den slutsatsen att de politiska och ekonomiska 

argumenten emot ett svenskt deltagande i första omgången 1999 är starkare än de som talar för. 

Jag kommer här att presentera de fyra huvudskälen till att utredningen gav en rekommendation 

till att Sverige inte, åtminstone från starten, skulle delta i den ekonomiska monetära unionen. 

Detta ställningstagande kommer sedan att ligga gmnd för en analys där argumenten kommer att 

synas. 

Det första argumentet som anges är den höga arbetslösheten. Utredningen ser en risk i nya 

makroekonomiska störningar som inte kan motverkas av penning- och valutapolitik vilket skulle 

leda till ytterligare arbetslöshet. 

Den statsfinansiella situationen är ett annat argument där en minskning av produktionen 

kan leda til l smärtsamma ingrepp i de offentliga utgifterna. 

Det tredje argumentet är att det krävs tid för en allsidig debatt om konsekvenserna av att 

delta eller inte deltaga i den monetära unionen. Det anses finnas en risk att beslutet inte skulle 

uppfattas som legitimt genom ett alltför snabbt beslut. 

Det fjärde och sista argumentet är osäkerheten kring vilka länder som faktiskt 

kommer att delta och om ev Storbritannien och Danmark kommer att utnyttja sina undantag. 

Detta kan därmed komma att minska effektivitetsvinsterna med ett deltagande. 

EMU-utredningen och demokratibegreppet 

EMU-utredningen presenterar vad de anser vara idealmodellen för demokrati: 

arbetsmetoden är debatt och kompromiss, offentlighet och minoritetsskydd är viktiga, tydliga 

gränslinjer mellan den offendiga och privata sfären, mellan politiker och tjänstemän, klar 

åtskillnad mellan den dömande, verkställande och lagstiftande makten. Dessutom skall den 

demokratiska staten garantera den allmänna rättssäkerheten och medborgarnas rättssäkerhet. 

Denna demokratins idealmodell betraktas många gånger just som en idealmodell. De reella 

maktförhållanden inom EU och inom nationalstaterna visar inte alltför sällan tendenser till 

elitstyre och maktkoncentration. Eftersom många ärenden blir mer och mer komplicerade finns 

det en risk för att experter skall få allt större inflytande över de politiska besluten och dess 

tillämpning. Politiker, tjänstemän och intressegrupper kan ses som huvudaktörer utan att den 

demokratiska idealmodellens krav på kontroll och insyn äger rum. Vid ett inträde i EMU torde 

den demokratiska kontrollen och legitimiteten i första hand knytas till medlemsländemas 
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parlament. Formellt skulle dock situationen kunna ändras om samarbetet övergick från ett 

mellanstatligt avtal till ett federalt system. 

Vid ett medlemskap i EMU kan kontrollen av ECB komma att bli en central demokratisk fråga. 

Idag väljs de flesta av riksbanksfullmäktiges ledamöter av riksdagen och frågor om 

ansvarsfrihet avgörs av riksdagen. ECB:s regelverk som det är skrivet idag anses ge banken en 

stor självständighet. En central fråga för svenskt vidkommande blir hur beslutsfattandet i 

penningpolitiska frågor kommer att utvecklas. Det kan därmed bli aktuellt med att nya former 

för demokratisk kontroll utvecklas. Några sådan initiativ finns, ex vis Nederländerna har en 

undantagsklausul som innebär att landets regering har rätt att i allvarliga lägen överta ansvaret 

för den nationella penningpolitiken14 . 

För att en demokratimodell skall fungera som det är tänkt kan det inte bara handla om att bereda 

medborgare insyn, kontroll och ansvarstagande. Medborgarna inom de olika medlemsländerna 

inom en union måste även vara medborgare som tar sitt ansvar och utövar de möjhgheter som 

finns vad gäller insyn och påverkan. En rapport från SNS demokratiråd konstaterar att det i 

dagsläget finns fog för oro. Medborgarna blir allt mindre engagerade i den demokratiska 

processen. Både väljarnas representanter och medborgarna uppträder mer som åskådare än som 

deltagare. Representanterna i nationella och lokala beslutsförsamlingar har också förlorat 

inflytande över den lokala politiska processen. Denna bild gäller inte bara för Sverige utan 

generellt i Europa. Den ekonomiska krisen har gjort att väljarna har visat ökad tveksamhet till 

myndigheter, politiska partier och intresseorganisationer. "Ökad politikermisstro och minskad 

partiidentifikaiton har under de senaste årtiondena försvagat partiernas ställning"15. 

Diskussioner har förts om att ordna en folkomröstning som metod för att stödja en 

legitimeringsprocess för ett medlemskap i EMU. En sådan folkomröstning skulle kunna ha en 

mobiliserande effekt på väljarna. EMU-frågan kan dock anses som så komplicerad, vilket skulle 

ställa stora krav på det informativa materialet till medborgarna. Hur skall väljarkåren beredas 

möjlighet att på bästa sätt sätta sig in i sakfrågorna? Folkomröstningen 1994 om EU-

medlemsskap visade på vilka polariserande effekter som en sådan kan ha. Resultatet visade att 

Sveriges befolkningen delades i olika grupper landsbygd-tätort och män-kvinnor med olika 

uppfattning om ett medlemsskap. En annan sådan effekt kan vara där olika partier binder upp 

sig för ett mindre antal starkt profderade alternativ. 

Inom EU:s medlemsländer finns olika politiska kulturer. Beslutsfattandet inom EU 

kännetecknas idealt av brett samförstånd där länder ofta går varandra till mötes. Politisk 

kompromiss är ännu ett nyckelord. Denna process torde ha blivit särskilt förankrad hos de 

14SOU(1996:158), Andra exempel som nämns är att låta Europaparlamentet spela en mer aktiv roll och att 
formulera en form av kontrakt mellan Ekofinrådet och E C B . Sid 263. 
15SOU(1996:158), se även Giljam & Holmberg (1993). 
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första av EU:s medlemsländer och kan medföra att svårigheterna med att nå överenskommelser 

ökar när EU:s kompetensområde vidgas och fler nationer blir medlemmar. Det är inte ovanligt 

att särintressen och kompromisser tillgodoses genom sk amendments(enskilda tillägg). En 

historisk tillbakablick på EU visar att graden av ömsesidigt förtroende på lång sikt byggs upp 

genom att tjänster och gentjänster balanseras över tiden.16. 

Vad innehåller vårt svenska ja till E U 

Bilden kompliceras ytterligare eftersom det råder en viss osäkerhet om vad det egentligen är 

som det svenska folket har sagt ja till ? Denna fråga ställer sig bl a nationalekonom Nils 

Lundgren och menar att det svenska folket har i en folkomröstning sagt jag till ett svenskt EU-

medelmskap "under förutsättning att detta ja inte också var ett ja till deltagande i valutaunionen" 
17'. Lundgren menar att den frågan skulle riksdagen (eller folket) få ta ställning til l senare men nu 

har Sverige skrivit på ett fördrag som innebär "att landet är skyldig att gå med i valutaunionen, 

så snart landet uppfyller konvergensvillkoren"18 Nu överlämnades dock en skrivelse under 

Sveriges förhandlingar med EU där meddelandet var att vi avsåg att låta vår riksdag ta ställning 

till ett ev medlemskap. Eftersom denna skrivelse mottogs utan några kommentarer anser 

Lundgren att Sverige skulle vara fria att välja att deltaga eller ej deltaga. Han anser inte att den 

sittande riksdagen har mandat att avgöra EMU-frågan utan efterlyser nyval eller folkomröstning. 

Den tidtabell som han spekulerar kring är att socialdemokraterna tar ställning i sin ordinarie 

kongress hösten 1997, men eftersom reguljärt riksdagsval infaller i september 1988 måste ett ev 

extraval tidigareläggas. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att demokratifrågorna blir centrala oavsett om vi väljer att 

stå utanför EMU eller om vi väljer att gå med. Problematiken kännetecknas generellt av ett ökat 

avstånd mellan väljare och politiker, en svårighet att bedöma medborgarnas möjligheter att utöva 

kontroll och ansvar samt Sveriges möjligheter till att utöva inflytande i EU oavsett medlemskap i 

EMU eller ej. 

16Ibid. Ett lands rykte kan påverka möjligheten att utöva varaktigt inflytande, kan gälla ett utnyttjande av 
vetorätten, viljan att efterleva överenskommelser. Se sid 276 
17LundgrenN(1996) 
18Ibid sid 108 
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3.2. Penningpolitiken 

Ett svenskt deltagande i EMU kommer att innebära olika makroekonomiska konsekvenser. En 

viktig avgörande faktor kommer att vara hur den svenska kronan värderas vid ett inträde i den 

ekonomiska monetära unionen. Ett medlemskap kommer också att innebära minskad 

självständighet vad gäller stabiliserings- och penningpolitiska åtgärder. Penningpolitiken blir 

gemensam för länderna inom unionen, vilket kan innebära att räntenivån i princip bhr densamma 

inom medlemsländerna. Motiveringen till detta är att penningplacerare fritt och utan kostnad för 

valutaväxling kan flytta tillgångar inom unionen. Följande citat är dock exempel på ett område 

där skillnad kan uppstå. "Olika låntagare kan naturligtvis p ga olika god kreditvärdighet komma 

att få betala olika höga låneräntor och det kan naturligtvis hända, att olika länder eller regioner på 

så sätt får olika höga genomsnittliga räntor"19. 

EMU-utredningen pekar på olika tidsperspektiv avseende penningpolitiska konsekvenser utifrån 

vedertagen teori och skiljer mellan penningpolitik på kort sikt och lång sikt. Jag kommer nedan 

att göra en kort redogörelse för det resonemang som har förts av utredningen i syfte att 

tydliggöra för läsaren vad olika pohtiska och ekonomiska åtgärder kan innebära vid ett 

deltagande i EMU. Finanspolitiken kan också spela en roll vad avser att stabilisera 

konjunktursvängningar i ekonomin. Jag kommer också i kapitlet att presentera och utveckla 

betydelsen och konsekvenser av olika finanspolitiska styrmedel. 

Kapitlet innehåller följande underrubriker Penningpolitik på lång sikt, penningpolitik på kort 

sikt och penningpolitik och inflation. Kapitlet innehåller även synpunkter från ett antal ledande 

Nationalekonomer däribland Nils Lundgren och Johan Torstensson. 

Penningpolitik på lång sikt 

I ett enskilt land som Sverige, med rörlig växelkurs bestämmer penningpolitiken den inhemska 

penningmängden. Penningmängden i ett land påverkar priserna på den inhemska valutan i 

förhållande till andra länders valutor(nominella valutakurser), priserna på arbetskraft(nominelk 

löner) samt den allmänna prisnivån (priset på andra varor och tjänster). EMU-utredningen finner 

det dock inte sannolikt att penningmängden har någon långsiktig betydelse för "relativpriserna 

mellan olika varor och tjänster eller reallönerna(de nominella lönerna mätta i förhållande till 

något prisindex)"20. Arbetslöshet och kapacitetsutnyttjande anses inte heller påverkas. 

Resonemanget i utredningen bygger till stor del kring tesen om pengars neutralitet. Detta 

innebär att om Riksbanken fördubblar mängden kronor i ekonomin, utan att några andra 

'Gustafsson C-H(1996), Internationell makroekonomi. Sid 97 
' SOU 1996:158 sid 93 
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förhållanden ändras, bör alla priser mätta i kronor fördubblas. Den allmänna pris- och lönenivån 

antas stiga på sikt med hundra procent och kronans värde i förhållande till andra valutor 

halveras. Produktion, sysselsättning, produktivitet och reallöner anses bH detsamma. Denna 

egenskap hos det ekonomiska systemet, tesen om pengars neutralitet, leder till en ökning av 

penningmängden i Sverige och till en värdeminskning av kronan i förhållande till andra valutor. 

Detta anses dock inte ha någon betydelse för svenska företags konkurrenskraft i förhållande till 

utländska företag eftersom kronans värdeminskning gentemot ex vis D-marken motsvaras exakt 

av höjningen av prisnivån i Sverige jämfört med i Tyskland. Enligt de teorier som utredningen 

stödjer sig på så skulle förändringen mellan två länders valutor under fem till tio år vara 

skillnaden i inflationstakt. Utredningen gör den slutsatsen att penningpolitik som inriktas på att 

den nominella växelkursen ska vara fast, inte samtidigt kan användas för att bestämma en 

nationell inflationstakt som avviker från omvärldens. 

Penningpolitik på kort sikt 

På kort sikt antas nominella löner och en del räntor vara trögrörliga, liksom nominella priser på 

många enskilda produkter. Penningpolitisk styrning dvs, förändring av valutakurser, förändrad 

räntenivå och förändringar i den allmänna prisnivån får kortsiktiga effekter på efterfrågan och 

utbud på marknaderna för varor och tjänster, arbetskraft och kapital. Om Riksbanken sänker sin 

nominella styrränta och ökar penningmängden, faller de korta realräntorna och stimulerar 

därmed investeringar och konsumtion. Lägre korta räntor innebär också att kronkursen faller, 

vilket i sin tur leder till att svenska varor blir billigare och att exporten ökar. Varaktigheten vid 

dessa effekter antas bero på hur snabbt löner och priser ändras vid förändringar i 

penningpolitiken. Slutsatsen enl ovan förda resonemang skulle vara att penningpolitiken kan ha 

betydande effekter på produktion och sysselsättning och därmed vara av största vikt vid en 

stabiliseringspolitik. Vid ett svenskt deltagande i en monetär union med oåterkalleligen fasta 

valutakurser kommer räntan på finansiella tillgångar i olika länder att vara lika. Konkret innebär 

detta att om ränteläget är högre i Sverige än i ex vis Tyskland, kan pengar lånas upp i Tyskland 

för att placeras i Sverige, till dess att utbud och efterfrågan(på kredit) i de båda länderna har 

eliminerat ränteskillnaden. När valutakursen är rörlig kan ett land via penningpolitiken påverka 

den inhemska räntan, så kan exvis Sverige föra en expansiv penningpoUtik genom att 

höja/sänka korträntorna som i sin tur leder till minskad/ökad efterfrågan på svenska värdepapper 

och en förändring av kronans kurs. Den slutsats som utredningen gör är att penningpolitisk 

självständighet kan användas för att stabilisera produktion och sysselsättning vid störningar som 

drabbar ett enskilt land. 
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Penningpolitik och inflation 

De flesta regeringar har som mål att uppnå såväl låg inflation som låg arbetslöshet, detta kan 

leda till att regering och centralbank frestas att acceptera en onödigt hög inflation. På så sätt kan 

ekonomin fastna i ett läge med snabba prisstegringar utan att sysselsättningen för den skull blir 

högre. Eftersom arbetsmarknadens parter inser att politikerna fäster stor vikt vid 

sysselsättningen kan höga löneökningar lättare drivas igenom. Sverige är historiskt sett ett 

exempel på ett land som har haft svårigheter att varaktigt upprätthålla en låg inflationstakt, såväl 

1970- som 1980-talet kännetecknas av höga pris- och lönestegringar. En förklaring til l detta tros 

vara att regering och Riksbank inte lyckats uppnå trovärdighet för den förda politiken. 

Enligt Maastrichtfordraget skall huvudmålet för den europeiska centralbanken vara prisstabilitet. 

Prisstabiliteten är ett överordnat mål och endast om detta mål uppfylls skall penningpolitiken 

syfta till att uppnå andra mål som hållbar tillväxt och hög sysselsättning. 

EMU-utredningen drar den slutsatsen att det för ett land som Sverige troligen är en bra metod, 

för att långsiktigt uppnå prisstabilitet att låta en institution som ECB sköta penning- och 

valutapolitiken. Utredningens försiktighet gmnder sig bl a på osäkerhet kring om ECB kommer 

att kunna "marknadsföra" sig, graden av oberoende för ECB, vilken grad av legitimitet som 

ECB kan uppnå samt vilken trovärdighet som ECB kan utverka. Den nackdel som utredningen 

ser med ett svenskt deltagande är att möjligheten att möta störningar som endast drabbar Sverige 

med ränte- och växelkursförändringar försvinner. Utredningen föredrar en självständig 

penningpoUtik framför ett medlemskap i den monetära unionen "Ser man därför enbart på 

avvägningen mellan låg inflation och penningpolitisk flexibilitet, vore därför en självständig 

penningpolitik att föredra framför medlemskap i den monetära unionen om vi på egen hand kan 

uppnå lika hög grad av trovärdighef'21. För att Sverige på egen hand skall kunna uppnå 

trovärdighet anses en riksbanksreform vara nödvändig, denna reform skulle radikalt öka 

Riksbankens självständighet och finanspoütiken skulle stark inriktas mot att minska den 

offendiga skuldsättningen. 

3.3. Finanspolitiken 

Genom finanspohtiken kan riksdag och regering besluta om skatter och offentliga utgifter. När 

det gäller den monetära unionen kan finanspolitiken bl a styra budgetunderskottet och 

skuldsättningen inom den offendiga sektorn. Vanligtvis har stora budgetunderskott i ekonomier 

oftast uppkommit i samband med större omfattande händelser som krig eller som genom 

2 1Ibid, sid 147 
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2 1Ibid, sid 147 
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oljekrisen på 70-talet. Statsskulden har i många av EU:s medlemsländer ökat avsevärt under 

senare delen av 1980-talet och framåt. Att ett land har ett budgetunderskott brukar ses ur olika 

perspektiv, det kan ha såväl positiva som negativa samhällsekonomiska effekter utifrån den 

situation som landet befinner sig i . Den traditionella Keynesianska synen på finanspolitiken är 

att tillåta ett budgetunderskott för att på så sätt kunna bidra till att stabilisera 

konjunktursvängningar i ekonomin22 . Det tycks dock finnas en enighet om att permanenta 

budgetunderskott skapar svåra problem. Det kan dels innebära att det sker en omfördelning 

genom tiden av underskottet och på så sätt kan den generation som skapat underskottet 

tillskansa sig ökade inkomster medan kommande generation kan komma att få betala räntorna 

och amorteringarna. Kraftiga budgetunderskott kan även ses som en konkurrent till tillgängligt 

sparande, privata investeringar kontra offentliga utgifter. Budgetunderskott kan också skapas av 

sittande regeringar i strategiska lägen för att till viss del kunna inskränka handlingsmöjligheterna 

för en ev ny regering. Det parti som sitter vid makten skulle kunna öka budgetunderskottet 

genom att prioritera viktiga egna områden och därmed vinna pohtiska poäng bland väljarna. 

Finanspolitiken skulle därmed vara ett bättre "vapen" i det länder där makten ofta växlar mellan 

partier med olika uppfattning om hur de offentiiga utgifterna skall fördelas och vad dessa får 

kosta. Maastrichtfördragets regler om de offentliga finanserna har ett värde i sig och kan komma 

att inskränka det stabiliseringspolitiska utrymmet. 

Finanspolitiken kan inte bara stabilisera ekonomin utan också orsaka störningar. "Den största 

risken är att en period av alltför expansiv finanspolitik i ett land leder till löne- och prishöjningar 

som slår ut sysselsättningstillfällen inom den utlandskonkurrerande delen av näringslivet"23. 

Bretton-Wood systemet ges som ett exempel på hur en alltför expansiv finanspoHtik och ökad 

inflation i ett land kan skapa obalans mellan länder som ingår i valutasamarbetet. 

Inom ramen för finanspolitiken förs även en diskussion om hur höga olika skatter kan vara 

inom en monetär union. Företagsbeskattning är ett sådant område, där högre bolagsskatter kan 

leda till att kapitalavkastningen blir lägre i ett enskilt land än i omvärlden, vilket kan leda till att 

investeringar läggs utomlands istället. Beskattning av konsumtion är ett annat område, där stora 

skillnader i konsumtionsskatter mellan närliggande länder kan ge upphov till snedvridande 

gränshandel. Detta kan gälla punktskatter på alkohol och tobak eller skillnader i 

mervärdesskatter2 4 . 

En ökad effekt av en monetär union kan vara att lindra effekter av makroekonomiska störningar 

genom att tillåta transfereringar mellan medlemsstater. Principen bygger på samma resonemang 

Eklund, Klas(1995), Vår Ekonomi, 
'SOU 1996:158, sid 182 
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som förs inom länder där inkomstöverföringar mellan regioner sker när dessa har drabbats av 

olika störningar. Det finns dock en uttalad risk att dylika överföringar skall kunna ge upphov till 

betydande pohtiska spänningar. Det finns risker för att vissa länder kan komma att bh 

permanenta bidragstagare, genom att helt enkelt låta bli att genomföra större svåra beslut eller att 

föra en politik som bidrar till strukturella förändringar. I EMU-utredningen dras den slutsatsen 

att ett eventuellt transfereringssystem mellan medlemsländerna förmodligen hgger mycket långt 

fram i tiden. 

När det gäller betalningsbalansen skulle resultatet av en monetär union kunna bh att 

medlemsländerna har en gemensam betalningsbalans mot omvärlden. Varje enskilt land inom 

unionen skulle därmed inte ha någon betalningsbalans varken mot resten av unionen eller mot 

världen utanför unionen. Det anses inte vara av samma intresse att mäta 

betalningsbalansströmmama för ett enskilt land inom en monetär union eftersom landet inte får 

några egna betalningsbdansrestriktioner eller någon egen valutareserv. Det finns dock de som 

hävdar att det har realekonomisk betydelse om ett land har överskott eller underskott eftersom 

ett underskott skulle innebära att det enskilda landet lever över sina tillgångar och "snyltar" på 

sina unionsbröder 2 5. Detta innebär att länderna inom unionen bör uppträda som en enhet och 

solidariskt stötta varandra. 

Det finns många förespråkare för EMU som menar att Europa är ett optimalt valutaområde och 

inte egentligen skulle behöva ställas inför ovan nämnda problematik. Skälet till detta skulle vara 

att produktionsstrukturen i de olika länderna är väl diversifierad och någorlunda likartad. Ett 

bevis för detta är att en stor andel av handeln inom EU är "inombranschhandel", dvs att export 

och import sker samtidigt av olika varianter inom en bransch. J Torstensson 2 6säger sig dock ha 

både teoretiska och empiriska skäl till att tro att olikheterna i ekonomins struktur kan komma att 

öka mellan medlemsländerna och att varje land blir mindre diversifierat. Torstensson, som är 

skeptisk mot EMU, anser att den största risken med en gemensam valuta hör ihop med 

osäkerheten vid strukturella förändringar. Vid sådana förändringar måste reallöner uttryckt i 

internationell valuta anpassas genom nominella löneförändringar och inte via 

växelkursförändringar. Forskning och handelsteori visar att lokalisering av produktion är 

beroende av närhet till stora marknader. Avancerad industriproduktion, med vissa 

stordriftsfördelar, har ofta lokaliserats till länder med närhet till stora marknader. 

Medlemsländerna i EMU skulle genom integration konkurrera om avancerad industriproduktion 

där prodvdctatveckling kan vara en avgörande faktor. Ny forskning inom geografi och handel 

visar dock att handelskostnaderna kan betyda mer när de är små. Med detta menar Torstensson 

M F0r närvarande tillämpas inom E U den sk destinationsprincipen, vilket innebär att inom varje land tillämpas 
samma skattesats på inhemska och importerade varor. Ev kan skatten i framtiden att komma att läggas på i 
tillverkningslandet istället. 
^Gustafson C-H(1996), sid 97 
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att det är en uppenbar risk för asymmetriska chocker och att det därmed skulle vara oklokt att 

avsäga sig möjligheten att växelkursanpassa när de europeiska ländemas industristruktur håller 

på att bli alltmer olik. 

Torstensson J(1996), EMU - en riskfylld historia. Skall SVERIGE ansluta sig till valutaunionen EMU?. 
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4. SAMHÄLLSVETENSKAPLIG DISKURS 

I detta kapitel, som är en del av den empiriska undersökningen, kommer jag att presentera vissa 

teoretiska utgångspunkter såsom olika demokratiteorier som de beskrivits av R Dahl, Gerard 

Delanty och A Prezeworski. Delanty sätter fokus vid nationalstatens roll i framtiden medan 

Prezeworski belyser problematiken kring transitioner. R Dahl utveklar synen på deltagande och 

proceduriell demokrati. R Putnams teorier om two-level game beaktas samt Beate Kohler-Koch 

tolkning av begreppet "governance". Finansdepartementets syn på samverkan granskas genom 

den rapport som en arbetsgrupp för den svenska statsförvaltningen har sammanställt. 

Den svenska Ekonomikommissionen har haft till uppgift att identifiera den "svenska krisen" 

samt att föreslå lämpliga vägar ut ur denna. I kapidet presenteras kommissionens argument och 

ställningstaganden. Kapitlet innehåller även Samhällsvetenskapliga analyser avseende EU/EMU 

och arbetsmarknaden samt humvida EMU är ett politiskt projekt. 

4.1 Demokratin i Europa 

Demokratifrågoma är viktiga idag inom alla nivåer, såväl nationellt, regional och lokalt likväl 

som de är det i ett globalt perspektiv. I och med Sveriges deltagande i EU har demokratifrågoma 

satts i ett nytt sammanhang. Vid ett ev ja till en ekonomisk monetär union kommer andra frågor 

om demokrati att ställas. Företrädare för ett medlemskap i EMU hävdar att historien aldrig visat 

att isolering leder till utveckling och framgång, isolering leder istället till maktmissbruk och 

stagnation. J P Oisen beskriver det som att europeisk integration är ett nytt steg i historien och 

en ny fas i den demokratiska utvecklingen "the triumph of political reason over national 

passions and selfish interests"21och "Democratic theory must free itself from the framework of 

the nation-state and stop ignoring the implications of international interdependences and 

interactions"28. Olsen m f l lägger också ett historiskt perspektiv på förändringar och menar att 

transformationer är en långsam historisk process där förändringarna kännetecknas av olika 

strukturella betingelser beroende på ""roots" and "routes" - the origins and the paths by wich 

they have arrived where they are. Structures arise and change as a result of processes of contact, 

mutual learning, imitation and diffusion. Contact results in some kind of modification"29. B 

Kohler-Koch m f l talar om att varje regering kommer i en process av "institutionalized 

learning", "collective learning" och "joint learning" där learning är det centrala begreppet30. 

2 7 Gustavsson S, L Lewin(1996), sid 273 
2 8 Ibid, sid 273 
2 9 Ibid, sid 249 
3 0 Kohler-Koch B(1996), sid 180, sid 189 i S Gustavsson och L Lewin(1996) 
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Grunden i en representativ parlamentarisk demokrati är att väljarna i fria val utser sina 

representanter. Om dessa representanter inte lever upp till förväntningarna har väljarna i nästa 

val möjhghet att inte ge dem sitt förtroende. EU och den monetära unionen vilar på ett 

mellanstatJigt fördrag. Liten erfarenhet finns idag kring frågor som rör hur ansvarsfrågor och 

frågor om demokrati kan överföras på den internationella poMtiken." Forskning och debatten om 

demokrati och politisk legitimitet på en internationell nivå befinner sig fortfarande i en tidig 

utvecklingsfas"31.1 detta kapitel kommerjag därför inledningsvis att presentera några allmänna 

demokratiska teorier utifrån Robert Dahl och Adam Prezeworski. Därefter kommer jag att 

redogöra för några tänkbara scenarier vad gäller EMU och demokratin. 

Den mycket kände amerikanske statsvetaren Robert Alan Dahl brukar räknas som den främste 

av de demokratiska revisionisterna. I sina arbeten på 50-talet framhöll Dahl skillnaden mellan 

demokratins funktionssätt och den gängse idealbilden. Han menar att valen ger visserligen 

besked om vem väljarna i första hand vill ha som styresmän, men det ger inte egentligen något 

besked om vilken politik de förordar. Demokratin innebär därför inte något majoritetsstyre i 

egentlig mening. Det innebär däremot att ledarna måste ta hänsyn till många olika minoriteter när 

de fattar sina beslut. Robert Dahl har även haft en ledande roll i utvecklingen av idéen om 

deltagande demokrati. Dessa tankar har han fört fram i boken Efter revolutionen, där han 

framhöll att ekonomiska ojämlikheter ger upphov till ojämlikhet i politiskt inflytande, och 

därmed till en avvikelse från det demokratiska idealet. Deltagande demokrati är möjhgt genom 

något som Dahl kallar för Kinesiska askar. Han menar att precis som askar har olika storlek 

och rang så finns det i våra samhällen pohtiska frågor på olika nivåer och områden. För att 

problem skall kunna lösas så måste det finnas en organisation för detta på alla nivåer. En stor 

box symboliserar en internationell nivå och en hten box en lokal kommunal nivå. All grupper i 

samhället är dock inte lika mycket representerade för att en deltagande demokrati kan anses 

fungera fullt ut. Dessa grupper är kvinnor, ungdomar och minoriteter. Hans författarskap 

handlar även om att få tillstånd en fungerande proceduriell demokrati: politisk jämlikhet, 

effektiv delaktighet och upplyst kunnande. Men Robert Dahl definierar också vad han menar 

med ett demokratiskt samhälle "ett demokratiskt samhälle är ett socialt system som inte bara har 

demokratiska politiska (sub)system utan även ett antal subsystem som har till uppgift att direkt 

eller indirekt medverka till att förstärka den demokratiska politiska processen"32. Adam 

Prezeworski utvecklar följande tankar kring ordet demokrati: Alla grupper måste kanalisera sina 

krav genom demokratiska institutioner och avsvärja sig andra taktiker, hur pressade deras 

situation än är. Fackföreningar har en naturlig roll i en demokratiseringsprocess, de kan fungera 

som drivande av olika reformer och ha en stor betydelse för framgången av dessa. Facket har en 

möjhghet att disciplinera medlemmarnas uppträdande i det kollektiva intresset. Pohtiska partier 

spelar den centrala rollen vad gäller att presentera förslag, fånga upp attityder angående 

SOU 1996:158 
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regeringar och projekt med strukturella förändringar. Prezeworski framför även han tankar 

kring den deltagande demokratin där han menar att målet är att uppnå konsensus. Detta kan nås 

genom ett brett deltagande av fackföreningar, oppositionspartier och andra organisationer. Han 

menar även att för att detta skall vara möjhgt måste demokratin bygga på kompromisser. 

Motsatsen skulle vara en mer teknokratisk modell där besluten genomförs frän en hierarkisk 

topp av eliter.33 

4.1.2 Europaintegrationen 

Olika typer av integrationsteorier har lämnat olika bidrag om vad en politisk integration mellan 

stater liknande EU och EMU kan innebära. A Östhol menar att teorier om integration har sett 

internationella förhandlingar som ett noll-summespel och därigenom haft problem att förklara 

varför stater väljer att inleda förhandlingar som ibland bhr till priset av deras eget inflytande. 

"Transaktionsanalysen bygger på föreställningen att lyckad sammansmältning av politiska 

enheter sker i takt med att interaktionen över gränser ökar"34 . Transaktionsteorin som teori 

säger däremot ingenting om hur stora territorier som kan integreras utan att risken för sönderfall 

ökar(exempelvis en utvidgning av EU österut) menar Östhol och konstaterar vidare att det är lätt 

att inse att politiska institutioner inte kan utöva politisk kontroll över hur stora områden som 

helst. Samtidigt kritiserar han transaktionsanalysen för att vara för oprecis som inte 

uppmärksammar dess begränsningar tillräcldigt tydligt. Neofunktionalismen3 5 är ytterligare 

en integrationsteori som beskriver processen mellan olika aktörer. Integrationen anses få sin 

dynamik genom att inblandade stater gör avkall på nationella intressen för att kunna uppnå 

gemensamma och långsiktiga mål. Aktörer utanför de centrala regeringarna anses spela en 

betydande roll, dessa kan vara pohtiska partier eller olika intresseorganisationer. Aktörerna 

utanför de nationella regeringarna kan vara både drivande och självständiga och därmed kan 

förhandlingarna inte framställas som något nollsummespel. Neofunktionalisterna genom Haas 

och Deutsch förklarar integrationens dynamik genom att det finns ett förändringstryck ett sk 

"spill over". Det är enl neofunktionalisterna två typer av "spill-over" som kan inträffa, 

funktionell eller politisk "spill over". "Funktionell "spill-over" inträffar när otillräcklig 

integration underminerar politikens effektivitet inom sektorer som redan är tätt integrerade och 

nära relaterade med varandra. Politisk "spill-over" inträffar när de europeiska institutionerna 

på egen hand genererar institutionalisering"36. Detta innebär att nya lojaliteter utvecklas genom 

både funktionell och politisk "spill-over" och att det sker en politisk integration eftersom beslut 

tas båda av stater samt av olika gemensamma organ inom EU. Denna teori får dock inte stå 

3 2Dahl R, (1991), sid 8 
"Prezeworski A, (1990) 
^Östhol Anders(1996), "Politisk integration och gränsöverskridande regionbildning i Europa" 
35Kohler-Koch B(1996), "The Strength of Weakness: The Transformation of Governance in The EU" i 
Gustavsson S och Lewin Leif(1996), "The Future of the Nation-State", sid 170 
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oemotsagd Alan S Milward menar att "it is inherently difficult to test such a theory other than 

by detailed historical examination."" B Kohler-Koch gör en skillnad mellan den neo-realistiska 

skolan och den neo-funktionalistiska där den neo-realistiska skolan menar att nationalstaten är 

här för att stanna. Den neo-funktionalistiska menar att det pågår en "dissemination" av makt och 

att EU-kommissionen kommer att bh en central aktör. 3 8Att blanda nationell politik med 

internationella åtagande ger effekter på olika plan i två skilda dimensioner. Hon menar att det 

påverkar också beslutandemakten mellan olika nivåer inom staten och mellan vad som är 

offentligt och privat, det förändrar också vad som är "the nature of governance" på både makro-

och mikronivå 3 9. I Kohler-Kochs tolkning är governance att koordinera flera spelare som är i 

en form av ömsesidigt beroende av varandra, detta innebär att governance blir något utöver det 

som en regering gör. Governance bhr, t i l l skillnad från governing, något som flera aktörer(inte 

bara repr för riksdag och regering) gör tillsammans inom olika områden. Begreppet har 

definierats som "governing beyond the state" och som "governance without governmenf'40. J P 

Olsen söker svaret på hur en "europeanization of the nation-state" kan ta sig uttryck och antyder 

att svaret står att finna i interaktionen mellan förändringarna mellan Europas stater och 

förändringarna inom varje stat. Han frågar sig hur viktig nationalstaten egentligen är för 

integrationen och samarbetet och konkretiserar frågan med hur viktiga är de demokratiska 

institutionerna för ett enat Europa.4'Olsen m f l ser att Europa står inför att finna en ny balans 

mellan territoriell och funktionell politik där EU och EMU kommer att bh en unik form av 

"Governance", ett mellanting mellan en superstat, en ordinär internationell organisation och en 

marknad. 

Gerard Delanty frågar sig på samma sätt som Oisen vilka implikationer som en Europeisk 

integration och en ökad internationalisering kan betyda för demokratin. Hans huvudfråga är om 

demokratin är bunden till nationalstaten? Han hävdar att postmoderna teorier har kommit fram 

till att nationalstatens intressen har kommit i skymundan och andra aktörer och maktförhållanden 

har trätt fram mellan den lokala och globala arenan. Hans slutsats är att nationalstaten inte har 

tjänat ut sitt syfte men att den genomgår en omfattande förändring. Delantys resonemang bygger 

på ett antal tendenser, varav den första är att "nationalstaten inte är i ett läge av stagnation utan 

mer under transformation. Det har skett en maktförskjutning uppifrån genom att ekonomin 

och politiska processer har blivit internationella men det sker också en förskjutning genom olika 

sociala grupper som ställer krav inom stater. Resultatet blir en komplicerad mosaik med olika 

maktcentra och aktörer som mobiliserar sig på olika nivåer både regionalt, lokalt och globalt. 

Framtiden för nationalstaten kommer att bero på hur väl som den lyckas tillmöstesgå dessa 

^Ibid sid 23, Robert D Putnam, sid 434. "Diplomacy and Domestic Politics" 
"Gustavsson S, Lewin L(1996), "The Future of the nation-State", sid 155 
38Kohler-Koch B(1996), sid 170 
3 9Ibid, sid 170 
4 0Ibid sid 188 
"'Olsen Johan P(1996), "Europeanization fand Nation-State Dynamics" 
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krav" .En av de mest fundamentala förändringarna idag är att de stora frågorna inte längre 

handlar om försvars- och utrikespohtik utan istället om hur varje land skall kunna ta 

marknadsandelar inom världsekonomin. Den nya diplomatin som har utvecklats kan sägas vara 

triangulär, dvs regeringar från olika länder förhandlar med varandra men det sker även 

förhandlingar mellan olika företag, dels genom staten men det sker även förhandlingar mellan 

olika företag, exempel på ny diplomati kan vara olika typer av franchising. Nya former av beslut 

tas, vilka en del av dem är exempel på icke institutionella beslut. Organisationer som 

Greenpeace har gett upphov till nya sociala rörelser inom olika nivåer. Regionalism, dvs olika 

regioner inom Europa kan bh en av de viktigaste aktörerna inom nya pohtiska områden. 

Chryssochoou anser att EU och EMU ger olika stater en möjhghet att återuppväcka 

nationalstaten. Hans argument är att visserhgen har nationalstaten förlorat makt när det gäller 

den internationella ekonomin men staten har istället återtagit makten över folket eftersom 

rörligheten är mycket hten bland länderna i Europa. March och Oisen utvecklar begreppet 

transformation och ser fyra olika områden varav den första är statens roll, den andra är statens 

uppträdande, den tredje är interaktionsmönster och det fjärde är vilken aktionsnivå som 

transformation sker inom. March och Oisen beskriver statens förändrade roll som från att ha 

varit en auktoritär del av samhället till att få rollen som en partner och medlare i olika former av 

nätverk. Aktörerna i olika förhandlingar köpslår med varandra, i dessa förhandlingar antas 

staten inta en roll där målet är en form av vmstmaximering. Mönstret för interaktion är mänga 

arenor där det finns en viss överlappning mellan de som förhandlar och mellan det som 

förhandlingen gäller och en form av politiskt deltagande kan förekomma på alla nivåer 4 3. 

"Political parties, courts of law, cities, regions, minority groups, buisness enterprises, trade 

unions, professional associations, churches, and universities are all part of the institutional 

configuration on which a moderna nationalstate is constituted All of them are also integrated in 

networks beyond the nation-state".44 

Delantys andra tes är "att den transformation av stater som skett i Europa genom bildandet av 

EU har skapat chanser till att utveckla olika former av liberal demokrati"45 Men det finns 

vissa komplikationer när hberal demokrati skall överföras från nationalstaten till den 

internationella arenan. En del i problematiken med dessa förhandlingar är att det som 

nationalstaten står för idag inte är ogiltigt i sig, utan att det egentligen handlar om att dessa 

frågor skall lyftas upp till en annan nivå. Våra pohtiska partier är inte rustade för att förhandla på 

internationell nivå. Ovanstående resonemang visar att demokratiska institutioner med dess 

normer och värderingar måste operera på två olika nivåer med olika strukturer. Resultatet av 

denna dubbelbindning är att vissa frågor inte har kunnat formuleras tillräckhgt tydligt på den 

42Delany Gerard(1996), "Towards a Postnational Europé" 
43Kohler-Koch B(1996), sid 190-191 
"Oisen J P(1996), sid 260 
4 5Ibid, sid 170 



29 

politiska agendan. Chryssochoou beskriver maktförskjutningen inom EU på följande sätt; "the 

main source of legitimacy for EU decisions seems to be lying more in the Council of Ministers 

representation of national government - than on the powers of the EP as the natural exponent of 

representative democracy at the regional level"46 Suveränitet är inte längre territorialt bestämt 

utan delat mellan regionala, nationella och internationella aktörer. Den traditionella modellen för 

demokrati kan inte hantera de nya fortsättningarna med fria flöden av kapital, gemensam 

gränskontroll, internationella lagar, internationella telekommunikationer osv. Kontrollen över ny 

teknologi och nya medier kommer att bilda bas för utvecklingen av vår nya demokrati. Här kan 

lokala och regionala organisationer/aktörer få en viktig roll i att balansera och lyfta fram många 

olika intressen. 

Den tredje tesen som Delanty presenterar är att "transformationen av staten har resulterat till 

en större kris för politiken som sådan. Genom att staten har frigjorts från vissa traditionella 

funktioner beroende på nationell kultur och social identitet kommer detta att ersättas av ett försök 

till att hitta vardagliga demokratiska former, vilket kan ta formen av nationalism. Europeisk 

integration kan innebära att institutionella konflikter blossar upp men att den nya demokratin kan 

lyfta perspektiv från den traditionella statscentrerade modellen"47 Delanty menar att en 

konsekvens av demokratiska blockbildningar på intemationeU nivå kan ge upphov tiU att dessa 

uppfattas som popuUsm på nationeU nivå. Habermas anser att dagens demokrati handlar om en 

social och kulturell process å ena sidan, å den andra sidan skaU olika subsystem inom ekonomi, 

politik, mititära aUianser och byråkrati inom olika nivåer mötas. Slutsatsen av detta är att vi har 

ett samhälle som saknar en kärna och en konsekvens av detta är att politiken skuUe behöva vara 

av mer universell karaktär. Enhgt Delanty finns ingen enkel lösning, att skapa konsensus i 

politiken blir allt mer problematiskt. Kristendomen, klass, nation och ras var tidigare uttryck för 

historiska skeenden och demokratiska ideal. Idag är bilden mer den att demokratin kan kolüdera 

med olika värdesystem än en kolhsion meUan staten och samhället, denna kolhsion meUan olika 

värden varierar mellan olika kulturer. 

Olika rörelser som strävar mot en Europeisk integration erbjuder möjhgheter för nya 

demokratiska institutioner. Dessa institutioner måste formas genom demokratiska kanaler annars 

kan de utgöra ett hot genom att krafter för nationalism och rasism kan ta överhand. För 

samhäUet kan därmed två typer av konflikter uppstå beroende på vilka samhäUsvärderingar som 

finns. Valet antas stå meUan att maximera den ekonomiska nyttan mot att å andra sidan 

maximera kontrollen över samhällsmedborgarna. Den europeiska integrationen får därmed drag 

av en dual demokrati. 

4 6Ibid, sid 171 
4 7Ibid, sid 181 
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En fjärde tes är att "federalism kommer att bli en nödvändig dimension när en ny politisk 

ordning decentraliseras. Men för att kunna betraktas som en genuin demokratisk norm så måste 

federalismen konstitueras till subnationella enheter likväl som till sociala. Suveränitet kan inte 

längre bygga på territoriella enheter eller på nationell konsensus"48 Delanty presenterar en 

central fråga huruvida en federation på transnationell nivå kan vara ett alternativ eftersom 

federationer historiskt sett har bildats inom en nationalstat och inte genom en federation av 

nationalstater. Med andra ord, hur kan en federation av stater konstituera sig ? De svar som 

Delanty anger är att lösningen på problemet finns i om federationen kommer att bygga på 

medborgarnas representation eller e j 4 9 . 

Diplomati och politisk integration 

Robert D Putnam och även B Kohler-Koch menar att många intemationella förhandhngar kan 

beskrivas som ett "two-level game". På nationell nivå antas detta ske genom att nationella 

grupper gör påtryckningar hos politikerna medan politikerna själva försöker att skapa någon 

form av koalition mellan sig själva och dessa grupper. På internationell nivå försöker nationella 

regeringar att maximera sin egen möjlighet till att driva igenom nationella gruppers krav. Ingen 

av dessa "två spel" kan ignoreras på central nivå så länge de förhandlande länderna är suveräna. 

Varje nationell politiker antas finnas vid båda borden. Vid det intemationeUa bordet sitter de 

utländska förhandlingsparterna, såsom rådgivare och diplomater. Komplexiteten i spelet är att 

ett rationellt "drag" vid det ena bordet kan vara ineffektivt för en och samme spelare efter som 

det vid ett annat bord kan vara ett förkastligt drag. Den pohtiska komplexiteten för spelarna kan 

därmed komma att upplevas som mycket frusterande. Vilken nyckelspelare som helst vid 

förhandlingsbordet som är missnöjd med något beslut kan komma att oroa hela utvecklingen vid 

förhandlingarna. Den förhandlare som misslyckas med att tillfredsställa sina spelare vid det 

nationella bordet riskerar att bh satt åt sidan. 

Daniel Druckman har observerat att förhandlare "attempts to build a package that will be 

acceptable both to the other side and to his bureautcracy"50. Generellt gäller för "two-level-

game" att förhandlare som representerar två organisationer möts och skall försöka att göra en 

överenskommelse som tillfredsställer båda parter. Dessa personer kan vara 

regeringsrepresentanter, partiledare, finansministrar etc . Processen antas få följande steg; 

'Ibid, sid 183 
'Ibid, 180-186 
'Putnam Robert D(1993)," Diplomacy and Domestic Politics" 
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1. "Bargaining between the negotiators, leading to a tentative agreement; call that Level 7" 

2. "Separate discussions within each group of constituent about whether to ratify the 

agreement; call that Level IF51. 

De komplikationer som kan uppstå i spelet är när en överenskommelse skall ratificeras, detta 

beror på att det inte bara är en parlamentarisk fråga utan att det kan finnas många andra 

intressenter som kan påverka frågans utgång. Detta kan vara olika intressegrupper, byråkrater, 

den allmänna opinionen eller någon social grupp i samhället. Utifrån detta faktum dras den 

slutsatsen att en överenskommelse måste ratificieras på båda nivåerna dvs Level I och Level I I . 

Putnam beskriver detta på följande sätt "in other words, final ratification must be simply voted 

up or down; any modification to the Level I agreement counts as a rejection, unless that 

modification is approved by all other parties to the agreement"52 Genom detta resonemang 

definierar Putnam vad han kallar för "the Win-set" för Level I I vilket är alla möjhga Level I 

överenskommelser som skulle kunna vinna ("Win"). Andra regler som ställs upp i spelet är att 

"lager win-sets make Level 1 agreement more likely"53, vilket betyder att en lyckad 

överenskommelse måste stämma överens med Level 2:s "Win-set". En fortsättning för att 

förhandlingen och överenskommelsen skall bh lyckad är att dessa "Win-sets" på båda nivåerna 

överlappar och liknar varandra. Ett htet "Win-set" gör att risken ökar för att förhandlingarna 

skall stranda. I förhandlingarna kan även "Volontary defection" och "Involontary defection" 

uppstå, en involontary defection uppstår när en förhandlare inte lyckas uppfylla ett löfte på 

grund av att överenskommelsen inte lyckats ratificeras. Den slutsats som dras är att om det är 

ett htet "Win-set" så ökar risken för involuntary defections. Putnam ger ytterhgare förklaringar 

till varför storleken på ett "Win-set" är viktig "the relative size of the respective Level II win-sets 

will affect the distribution of the joint gains from the international bargain " 4 . 

Det finns ett antal omständigheter som kan påverka storleken på "the win-set", för det första 

"The size of the Win-set depends on the distribution of power, preferences, and possible 

coalitions among Level II constituents"55 Putnam menar att för att kunna testa ett två-nivå spel 

för internationella förhandlingar så måste man först formulera en teori om inrikes politik och 

förhandling, vilket enl Putnam är en teori om makt och preferenser för aktörer vid Level I I . Han 

gör vidare ett antagande om att stödet för internationella förhandlingar är mindre i mer beroende 

länder med öppna ekonomier jämfört med mer självständiga länder som USA. Mer självständiga 

stater med små "Win-sets" bör göra färre internationella överenskommelser utan istället driva 

sina förhandlingar hårdare men med ett färre antal frågor. De konflikter som kan uppstå på den 

internationella arenan antas ofta vara antingen homogena eller heterogena, Putnam anser de 

5 1Ibid,sid438 
5 2Ibid,sid439 
"Ibid 
54Ibid,sid441 
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heterogena koruTikterna som mer komphcerade men intressantare. En regering som har en 

mångfacetterad pohcy har lättare att nå internationella överenskommelser än en regering som 

endast har en policy som de inte avviker från. Olika nivåer har olika betydelse för olika frågor, 

en distinktion görs mellan mellan bla ekonomiska frågor och frågor som rör intemationeU 

handel där Level I I är viktigare för förhandhngar om handel eftersom det finns fler aktörer inom 

detta område. Den ekonomiska debatt visar däremot på lägre grad av intresse på Level I I . 

Den andra faktorn som Putnam ställer upp är att "The size of the Win-set depends on the 

Level II political institutions"56 Desto större autonomi som aktörerna på intemationeU nivå kan 

få från Level II:s valmanskår dess större bUr deras "Win-set" och deras chanser tül att lyckas nå 

bra internationeUa överenskommelser ökar därmed. Många beslut kräver förändringar på 

institutioneU nivå varvid Putnam pekar på förhandlingar meUan USA och EU inom ex vis 

jordbruksfrågor där ett beslut skaU ratificieras och förankras i aUa EU.s medlemsländer bland 

ohka departement, jordbruksförbund samt andra nyckelpersoner. Dessa omständigheter menar 

Putnam manar till försiktighet vid bedömningen av logiken i "multiple-level-game". 

Den tredje faktorn som ställs upp är "The size of the Win-set depends on the strategies of the 

level I negotiators"57 Detta faktum bidrar tül att det ofta uppstår ett taktiskt düemma vid 

förhandhngar på internationell nivå. Varje förhandlare på Level I har ett otvetydigt intresse i att 

maximera den andra sidans "win-set", men med respekt till hans eget "win-set" bhr hans motiv 

en mix av både ock. Dess större hans "win-set" är dess lättare kan han genomföra ett beslut men 

detta gäller även vise versa eftersom om hans "win-set" på Level I I är svagt kommer han att få 

problem när beslutet skall ratificieras. 

I internationeUa förhandhngar är det inte ovanligt att en specieU chefsförhandlare utses som har 

högt politiskt förtroende inom sitt land vilket underlättar implementeringen. Vid en två nivå 

förhandhng blir chefsförhandlaren den formeUa länken meUan Level I och Level I I . En 

chefsförhandlare anses kunna ha olika motiv för sitt uppdrag, ett skulle vara att en viss regering 

söker stärka sin popularitet och utser en förhandlare som tros skaU kunna träffa betydelsefulla 

internationeUa avtal. Ett annat skäl antas vara att skifta makt inom Level I I , kanske kan en 

chefsförhandlare åstadkomma på en intemationeU nivå sådant som har misslyckats på nationeU 

nivå. Det tredje skälet antas vara att pröva sin egna ideer om internationellt samarbete. 

Putnam gör den slutsatsen att vi behöver koncept och teorier som kan hjälpa oss att organisera 

de empiriska observationer som görs kring internationeUa frågor och intemationeUt samarbete. 

Two-level games såsom den sammanfattas här nedan ger oss en sådan möjlighet; 

5 5Ibid,sid443 
5 6Ibidsid448 
"Ibid sid 450 
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. en distinktion görs mellan voluntary(frivilliga) and involuntary(ofrivilliga) överenskommelser 

. nationella intressen kan vara homogena eller heterogena 

. synergieffekter kan uppstå då ett strategiskt drag vi ett spelbord kan skapa en oväntad 

koalition vid det andra spelbordet 

. ett paradoxalt faktum kan uppstå där en internationell sammansättning av förhandlare, som 

är kraftfulla beslutsfattare hemma kan komma att försvaga sin ställning vid en 

internationell uppgörelse och vice versa. 

. betydelsen av att förhandlingarna inte präglas av hot, speciella erbjudanden eller andra 

faktorer varken på nationell eller internationell nivå. 

. strategisk användning av osäkerheten i inhemska politiska beslut och speciellt beslut som 

upplevs som "kinky win-sets" (gnälliga win-sets) 

. möjhghet ti l l att internationeUa påtryckningar får genomslag inom den nationella arenan. 

. många divergenta intressen mellan nationella ledare och förhandlare 5 8 . 

4.2 Finansdepartementets syn på samverkan 

En arbetsgrupp för statsförvaltningen och EU har gjort en analys av behovet av att utveckla 

regeringens samverkan med icke stattiga regionala organ, näringstiv och intresseorganisationer. 

Samverkan kan hänföras till ohka situationer, en sådan kan vara när regeringen önskar få 

synpunkter från utomstående på förslag som har behandlats av EU-kommissionen och som 

skall beslutas av rådet. I sådana faU vül regeringen finna sin position i ensküda frågor. Ett annat 

faU är när det finns ett svenskt intresse av att påverka utformningen av EU: s potitik och ett 

intresse av att vissa frågor tas upp tiU behandling inom kommissionen, detta bhr då mer en form 

av påverkan i ett tidigt skede, sk lobbying. 

Arbetsgruppen menar att det är viktigt för ett htet land som Sverige att vi har en förmåga till att 

bygga aUianser kring egna intitiativ. "Dessa allianser måste byggas såväl inom det egna landet 

som med andra länder. Den kraft som kan läggas på att driva svenska initiativ i tidiga skeden 

beror på det stöd som finns hos regionala intressen, näringslivet och andra 

intresseorganisationer i Sverige "59 Det strategiska handlaget dvs att fokusera och identifiera ett 

fåtal viktiga frågor som Sverige bör driva inom EU anses vUa på regeringskansUet och de 

nyinrättade EU-sekretariatet. Det finns en stark tiUtro tiU att Sverige ensamt eUer i altians med 

andra kan vara med och "sätta dagordningen" men detta förutsätter att vi kan identifiera det 

'Ibid sid 460 
'Finansdepartementet, "Samsyn och alliansförmåga", Ds 1995:21, sid 15 
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gemensamma nationella intresset i olika frågor. Som representanter för näringsdepartementet ger 

arbetsgmppen rådet att; för att Sverige skall kunna uppträda som en enig nation så skall inte 

regeringen begränsa den politiska debatten i landet. 

Finns det då några länder inom EU som har etablerat någon form av nationell samsyn eller 

samförstånd? Enhgt arbetsgmppen skulle det vara länder som Frankrike, England, Danmark 

och Mand som har utvecklat en nationell koordinering av offendiga och privata aktörers 

uppträdande. Den svenska förvaltningsmodellen och den kommunala självstyrelsen ses som en 

länge etablerad form för samsyn samtidigt som det bhr allt svårare att formulera en nationell 

pohcy allteftersom de nationella intressegrupperna ökar i landet. 

Fyra centrala begrepp anses viktiga för att stärka Sveriges position i EU, dessa är: samtal, 

samsyn, samförstånd och samverkan. Samtalet är den del i processen som syftar till att 

avgränsa strategiska viktiga frågor där ett agerande i EU kan öka tillväxten och välfärden i 

Sverige. I dessa samtal, som har flera nivåer och syften, kan regeringen delta. Tre olika typer av 

samtal kan urskiljas. Det ena är det dubbelriktade medborgarsamtalet där regeringen och 

andra pohtiska partier klargör sina visioner och sin viljeinriktning med medlemskapet för 

medborgarna. Samtidigt skall detta samtal fånga upp de åsikter och ideér som finns bland 

medborgarna om EU. Expertsamtalet förs av forskare, ämbetsmän och företrädare för 

intresseorganisationer, medborgarsamtalet bhr till viss del riktningsgivande. Dessa samtal kan 

vara sk "think-thanks" där en bestämd fråga dryftas under en längre tid i seminarieform. Det 

professionella samtalet är ofta flera parallella samtal om vissa sakfrågor. Målet för samsyn 

är att finna en delad syn om möjhga val, vilket föregås av en debatt om vilka för- och nackdelar 

som är förknippade med olika val. Inom ramen för detta hgger även en bedömning om vilka 

möjhgheterna är att kunna få stöd bland andra medlemsländer. Arbetsgmppen menar att det är 

viktigt att svenska regeringstjänstemän deltar mer öppet i samhällsdebatten för att utveckla dessa 

"optioner" eller handhngsalternativ och att politiska options redovisas mer öppet. Vad gäller 

samförstånd och samverkan ses regeringen som den ledande aktören, samförstånd betyder 

att regeringen når enighet med utomstående om de beslut som skall fattas och vilka initiativ som 

skall föras fram, samverkan blir en konsekvens av samförstånd om substansfrågor. 

Samverkan kan också vara ett sätt att nå ett gott resultat i implementeringsfasen av ett beslut eller 

till att säkerställa ett besluts fullbordan. 

När det gäller samsyn och samtal ser arbetsgmppen att regeringens roll inte är lika given men 

ser gärna att regeringen har en aktiv roll "det är den enda strategin som är rimlig ßr ett litet land 

att vinna inflytande"60 Det finns också en visshet om att olika intresseorganisationer och andra 

"påtryckargrupper" kommer att vilja påverka både den nationella och internationeUa politiken till 

'Ibid, sid 26 
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sin fördel. I detta sammanhang diskuteras den sk bottom-upstrategin där regeringen kan överlåta 

problemidentifiering och analys av möjhga val på utomstående intressenter. Dagens 

handlingsutrymme för myndigheter i Sverige och övriga Europa kan sägas ha skapat ett 

dilemma "Suddenly there is less money for government-for doing things, delivering services. 

But there is more demand for governance-for leading society, convincing its various interest 

groups to embrace common goals and strategies"61 Detta visar att om vi skall styra de nätverk 

som uppstår idag mellan den privata och offentliga sektorn är detta långt mer komplext än om en 

enda aktör har ansvaret för ett område. 

Den globalisering som vi idag bevittnar är en process som till stor del drivs av olika företag. 

Detta kan ses ur olika perspektiv men det kan exempelvis vara en kombination av allt kortare 

produktcykler och för varje generation av produkter ökade utvecklingskostnader. En studie från 

OECD6 2 visar att nyckeln till framgång under 90-talet kommer att vara förmågan att länka 

samman lokala och regionala nätverk av innovation och produktion med globala nätverk. 

Arbetsgmppen menar att ju mindre som den europeiska ekonomin är sammanflätad desto 

starkare kommer spänningarna inom EU att bli. En positiv integration i transeuropeiska nätverk 

kan stärka och förtäta olika typer av inomeuropeiska nätverk som i sin tur kan skapa 

fortsättning för en jämnare ekonomisk utveckling mellan medlemsländerna. I förlängningen 

kan detta medföra minskat behov av omflyttningar av arbetskraft och kapital. 

4.3 Den Svenska krisen 

Många pratar om den svenska krisen, men vad innebär den egentligen och vilken betydelse kan 

ett medlemskap i EMU få för "den svenska krisen". Ekonomikommissionen skriver i sitt 

betänkande att Sverige för närvarande genomgår den allvarligaste krisen sedan 1930-talet. Det 

poängteras dock att trots allt prat om kris är Sveriges situation fortfarande gynnsam sett utifrån 

ett globalt perspektiv, med ett starkt demokratiskt förankrat system och medborgare med många 

gemensamma framtidsvisioner. Jag kommer här att beskriva den svenska krisen utifrån den 

beskrivning som Ekonomikommisionen presenterat och därefter göra en analys av hur ett 

medlemsskap i den ekonomiska monetära unionen kan påverka det svenska ekonomiska läget. 

Kommissionens tre huvuduppgifter var för det första att identifiera grundläggande 

svagheter och föreslå förbättringar speciellt i de regelsystem och institutioner som är pohtiskt 

bestämda. Målet var att ge förslag som bidrog till ökad ekonomisk stabilitet, effektivitet och 

tillväxt. En annan uppgift var att förbättra möjhgheterna att få till stånd stabila spelregler 

och institutioner som kunde bidra t i l l en bättre ekonomisk miljö för företag och hushåll. Den 

6 1Ibid, sid 29 
S 2Ibid, sid 50 
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tredje övergripande uppgiften var att föreslå lämpliga vägar att gå från ett allvarligt 

ekonomiskt läge till en mer stabü ekonomisk situation i ett längre perspektiv. 

Stabiliseringsproblem 

De makroekonomiska problemen i Sverige under 1970- och 1980-talet beskrivs som en 

kollision mellan försöken att hålla en fast växelkurs mot en inhemsk stark inflation. Inflationen 

har gett höga produktionskostnader och produktpriser vilket har gjort att svenska företag har 

förlorat marknadsandelar. Vinsterna i företagen har därmed pressats samman och på så sätt varit 

ett hot för sysselsättningen. "Konkret betyder det att finanspolitiken ofta har varit alltför 

expansiv, med snabbt stigande offentliga utgifter och tendenser till strukturella 

budgetunderskott. Finanspolitiken har därmed drivit fram, eller accepterat, en överhettning på 

arbetsmarknaden, som gjort att lönekostoaderna ökat snabbare än i omvärlden"63 . Skulden för 

den svenska krisen läggs även på ett antal makroekonomiska problem, de stora devalveringarna 

under 1981 och 1982 och de efterföljande löneökningarna, pohtiska deklarationer som inte har 

varit trovärdiga, dramatiskt stigande offentliga utgifter och den sjunkande industriproduktionen 

med därpå följande arbetslöshet. 

Effektivitetsproblem 

De effektivitetsproblem som kommissionen ser är sådana som är orsakade av bristande 

konkurrens genom offentligt monopol vilket har hindrat privata och kooperativa initiativ. En 

integration av den svenska ekonomin med resten av Europa anses kunna öka konkurrensen på 

många varu- och tjänstemarknader i Sverige men den inhemska politiken anses ha en viktig 

självständig uppgift att fylla för att återställa konkurrensen inom Sverige. Kostnaderna inom den 

offentliga tjänsteproduktionen har funnits vara betydligt högre än i andra Europeiska länder detta 

samband sägs även gälla delvis inom den privata tjänsteproduktionen. På arbetsmarknaden 

anses lönebildningen och arbetsrättsregler som problematiska. Den gällande arbetsrätten ses 

som alltför stelbent för att passa samhällets stigande krav på flexibilitet. Kommissionen 

diskuterar även skatte- och socialförsäkringssystemet. Efter 1991 års skattereform blev 

skattetrycket högre för landets skattebetalare, kommissionen angriper inte skattesystemets 

konstruktion utan just skattetrycket. Vad gäller socialförsäkringssystemet angrips både 

systemets utformning och den allmänna nivån som anses felaktig. 

SOU 1993:16, NYA VILLKOR FÖR EKONOMI OCH POLITIK, sid 6-7. 
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Tillväxtproblem 

Kommissionen anser det som väl dokumenterat att Sveriges produktionsutveckling har varit 

svag under de senaste 20 åren, en jämförelse med OECD-ländema görs, 6 4 och resultatet visar att 

utvecklingen har gått långsammare än genomsnittet för OECD-ländema. Kommissionen söker 

därefter ge en förklaring utifrån ackumulationen av realkapital, humankapital och teknologi och 

frågar sig vilken roll som den ekonomiska pohtiken kan ha spelat. En förklaring som ges är att 

den ekonomiska pohtiken bl a har drivit upp skatterna vilket har inneburit att det privata 

sparandet har hämmats och därigenom hämmat den inhemska privata företagsamheten. Ett 

annat antagande är att den svaga produktionsutvecklingen beror på låga investeringar i 

humankapital. Kommissionen låter där antyda att en förändring av utbildningssystemets 

omfattning och organisation bör ske. Den svenska krisen kan därmed sägas utgå från tre 

grundproblem; stabilitet, effektivitet och tillväxt. 

Krisens politiska dimensioner 

Kommissionen går i sin rapport till hårt angrepp mot det svenska systemets allmänna 

funktionssätt och radar upp en mängd argument. Misstag i den ekonomiska pohtiken är endast 

en delförklaring tül den svenska krisen. Svenska pohtiska systemet har försvårat för Sverige 

som land att komma till rätta med internationeUa konjunktamedgångar exempel som nämns är 

energikrisen. Den offentiiga verksamheten, med syfte att öka medborgarnas ekonomiska 

trygghet och utjämna den materieUa levnadsstandarden kritiseras inte i sig men utredningen vül 

påskina att den offenthga verksamheten har vuxit sig aUtför stor. Slutsatsen är att den offentiiga 

sektorn därmed har hämmat effektiviteten i svensk ekonomi. Förhandlingssystemet på 

arbetsmarkaden kritiseras också och anses som föråldrat. "Det resultatlösa sökandet efter nya 

former för lönebildningen demonstrerar svagheten i det gamla systemet och svårigheten att nå 

fram till nya spelregler"65. 

Den otydliga ansvarsfördelningen och sammanblandning av olika roller i det svenska samhäUet 

anses vara ett annat stort problem. Svensk debatt karaktäriseras av att det inte görs en distinktion 

meUan stat och samhäUe, där det senare även omfattar det civila, frivilliga medborgarsamhäUet. 

Statens roU är enl utredningen att sätta ramar för det civila samhäUet och att skapa allmänt goda 

fömtsättningar för både hushållens och företagens verksamhet. Statens roU i en 

marknadsekonomi är att hantera externa effekter, exempel som nämns är utbüdning och 

forskning, miljöfrågor och frågor rörande infrastrukturen i samhället. 

6 4 SOU 1993:16, sid 11-13, NYA V I L L K O R FÖR EKONOMI OCH POLITIK. Betänkande av 
Ekonomikommissionen. Stockholm 1993. 
6 5 Ibid sid 16 
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Den svenska modellen avfärdas av kommissionen och anses vara ett hinder för fortsatt 

ekonomisk utveckling. "Den centraliserade och fredliga konfliktlösningen på arbetsmarknaden, 

den fiilla sysselsättningen , den centraliserade samhällsorganisationen och en mängd andra 

aspekter av de svenska samhället, som en gång i tiden visades upp för gästande besökare, är 

idag i gungning"66. Utredarna sammanfattar den svenska modellens kris som en 

institutionernas kris, en legitimitetskris och en styrningskris. Institutionemas kris 

anses ha flera orsaker vilken den ena är att institutionerna har ett intresse av att bevara sig själva 

trots att kanske ursprungsmotivet till att organisationen först bildades inte längre är aktuellt, 

systemet kan på detta sätt bh konserverande. Legitimitetskrisen motsvaras av att det etablerade 

maktsystemet har utmanats av nya oppositionsgrupper. Dessa grupper, ex vis miljörörelsen och 

kvinnorörelsen, kan ses som en utmaning mot teknokrati och storskalighet. Dessa nya rörelser 

har rönt framgång mycket beroende av att medborgarnas förtroende för etablerade 

organisationer och institutioner har försvagats. En styrningskris har uppstått därför att det 

pohtiska systemet inte klarar av besluten som både är svåra och många. Utredningen anser att 

makthavarnas maktlöshet blivit alltmer uppenbar samtidigt som medborgarna har fått ökad 

självständighet. Styrningskrisen anses också ha påverkats av internationaliseringen i samhäUet. 

"Styrningskrisen har skärpts av konflikten mellan ett alltmer internationaliserat ekonomiskt 

system och ett nationellt baserat politiskt system "6?. 

Utredningen ser den svenska modeUen som ett samhäUskontrakt som nu måste sägas upp. 

Situationen beskrivs som om vi vore i ett avtalslöst tillstånd eftersom många förändringar redan 

har skett. Är den svenska demokratin i ett vitalt skick kan den klara att nå fram till ett nytt 

fungerande samhällskontrakt, en fortsättning för detta är ett brett stöd över partigränserna. I ett 

vidare framtidsperspektiv förespråkar kommissionen tre grundprinciper som avgörande för 

utvecklingen och visar samtidigt målet och vägen dit. Dessa tre grundläggande principer är 

aktivt medborgarskap, pluralism och tydlig ansvarsfördelning. 

Aktivt medborgarskap v i l l utredningen åstadkomma genom att förstärka valfriheten och det 

enskilda självbestämmandet samt genom att ge möjhghet till personligt ansvarstagande. 

Pluralismen 6 8 i samhället anses ha hämmats genom att staten har ingripit på aUtför många 

samhällsområden. För att stärka pluralismen vül kommissionen omdefiniera statens roU och 

frigöra bl a marknaden och det friviUiga medborgarsamhäUet. Genom detta får staten ett klarare 

definierat ansvar, som skulle vara att hävda hela nationens gemensamma och mera långsiktiga 

intresse. Tydlig ansvarsfördelning erhålles genom att maktfördelningen klargöres meUan 

Ibid sid 18 
Ibid sid 19 
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olika aktörer. Här är den offendiga debatten av avgörande betydelse. Målet för att nå dit anses 

gå genom att lära genom sina misstag. Utländska erfarenheter anses viktiga, särskilt erfarenheter 

inom både ekonomi och politik från våra nordiska grannländer. En varning ges dock för att bara 

mekaniskt kopiera lösningar från andra länder eftersom de nationella fortsättningarna anses 

alltför olika. 

4.4 Arbetsmarknaden och EMU 

Arbetslösheten i Sverige har varit mycket låg ändå fram till början av 1990-talet. Efter 1990 har 

den öppna arbetslösheten ökat avsevärt och beräknas idag hgga på ca 10 %. Den öppna 

arbetslösheten inom EU har från 1970 och framåt varit högre än den Svenska69. Idag utgör 

arbetslösheten ett stort problem i Sverige och övriga Europa. Det innebär produktionsförluster 

likväl som det är ett socialt problem. Arbetslösheten påverkar samhällsekonomin genom att 

skatteintäkter uteblir, utgifterna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 

arbetslöshetsersättningar ökar. Arbetsmarknaden kännetecknas idag av korta otrygga 

anställningsformer och av att vissa grupper har det svårare än andra att ta sig in i arbetslivet. 

Detta gäller ofta ungdomar, invandrare och kvinnor. Jag kommer att i detta kapitel utveckla olika 

sätt att se på arbetslösheten i en händelse av ett deltagande i en ekonomisk monetär union. 

Följande frågeställningar kan sägas hgga til l gmnd för resonemanget. Kan det ex vis finnas skäl 

till att anta, att det går att föra en gemensam politik inom EU som kan förhindra att 

arbetslösheten ökar eller rentav att den kan minska eller vara oförändrad? Kommer ett 

medlemskap i EMU att innebära att den förda pohtiken bidrar till rörlighet och flexibilitet på 

arbetsmarknaden? 

I Nationalekonomisk teori utgår man ifrån att det finns en jämviktsnivå för arbetslösheten som 

ekonomin tenderar att röra sig mot. Milton Friedman kallade det för den naturliga arbetslösheten 

numera kallas den för NAIRU70.Denna nivå ansågs vara förenlig med en stabil inflationsnivå, 

när arbetslöshetsnivån hgger under denna nivå, kan inflationen stiga, när den ligger över 

densamma, sjunker inflationen tillbaka71. En allmän uppfattning är att jämviktsarbetslösheten 

beror på stmkturella förhållanden och påverkas av hur löneförhandlingar sker, ersättningsnivån 

och ersättningsperiodens längd i arbetslöshetsförsäkringen, den förda arbetsmarknadspolitiken 

och utbud och efterfrågan på arbetskraft. Traditionellt sett har struktureUa förändringar på 

arbetsmarknaden ansetts påverka jämviktsarbetslösheten däremot inte konjunkturmässiga 

6 8 Pluralism innebär att samhället baseras på många olika metoder för social samordning. I ett pluralistiskt 
samhälle kan många områden verka inom sina respektive sfärer utifrån egna regler. Exempel som nämns är 
oranisationsliv, rättskipning, religiösa samfund, universitet, kooperationen, marknaden. SOU 1993:16 sid 20. 
6 9 SOU 1996:158, sid 196, fig 8.1. 
7 0 The non accelerating inflation rate of unemployment. 
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störningar och inte stabitiseringspolitiken i någon större omfattning Arbetslösheten i Europa 

följer allt mindre ovan nämnda mönster, arbetslösheten har tenderat att stiga vid 

konjunkturnedgångar och därefter bhvit bestående. Den sk Philhpskurvan73tycks inte heller vara 

tillämphg i 1990-talets ekonomier. J Torstensson är mycket kritisk till EMU och menar att 

arbetslösheten är en fråga som berör nationer och inte europeiska regelverk. "Problemet är bara 

att den konjunkturella arbetslösheten inte är det stora problemet i Europa. I stället är det stora 

problemet att det sedan 70-talet funnits en betydande strukturarbetslöshet i Europa, en 

arbetslöshet som finns kvar även i högkonjunkturer"74. 

Orsaker till bestående arbetslöshet 

EMU-utredningen presenterar två typer av orsaker till att en konjunkturmässig uppgång i 

arbetslösheten kan bh bestående. Den ena anses vara att fackliga organisationer inte främst 

representerar de arbetslösa utan de som redan har ett arbete. Detta förklaras med att när 

arbetslösheten ökar så ökar också risken för att bli arbetslös för de som redan har ett 

arbete."Me<i detta resonemang är arbetslöshetsrisken för en enskild arbetstagare mer knuten till 

förändringar av arbetslösheten än till arbetslöshetsnivån"75. Detta innebär att lönerna kan komma 

att sättas på en nivå som innebär att de som har jobb kan behålla dem, men det finns en risk för 

att lönerna inte kommer att falla tillräckhgt för att de arbetslösa skall få ett arbete. En annan 

orsak anges vara att den som gått arbetslös under lång tid kan förlora yrkeskunskaper och 

motivationen till att söka efter arbete, de får svårare att konkurrera om de arbetetillfällen som 

finns. För att råda bot på den svenska arbetslösheten visar EMU-utredningen på ett antal 

möjligheter, exempelvis så måste lönerna på ett annat sätt spegla arbetsmarknadsläget, ett sätt 

som nämns är sänkte nivåer i arbetslöshetsförsäkringen. Andra sätt är AMS-insatser riktade 

främst mot långtidsarbetslösa och förändrat förhandlingssystem för att undvika "kapplöpning" 

mellan olika fackförbund. Undersökningar inom Europa visar att flyttningsströmmar inom EU 

har för de flesta länder varit små 7 6 . En förklaring till detta kan vara kultureUa och språkliga 

skillnader men också det faktum att det inom hela Europa är relativt hög arbetslöshet. Därmed 

kan det betraktas som osäkert om arbetskraftsmigration skulle kunna vara en 

anpassningsmekanism för störningar på arbetsmarknaden. 

En debatt har förts inom EU om det skuUe behövas en gemensam miniminivå för olika delar 

som berör arbetsmarknaden. Exempel som har diskuterats är en gemensam nivå för löner och 

arbetslöshetsersättning, en övre gräns för arbetstid och en gemensam arbetslöshetsförsäkring . 

7 1 Eklund K(1995). 
7 2 Eklund K(1995), SOU 1996:158 
7 3 Den Australienske ekonomen såg ett samband mellan hög arbetslöshet och låg inflation och vice versa. 
7 4 Torstensson J(1996), sid 181 
7 5 SOU1996:158, sid 219 
7 6 Ibid,sid 224 
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Den svenska EMU-utredningen ser dock inte något behov av att samordna sysselsättnings- och 

arbetsmarknadspolitiken inom EU, däremot ser de värdet i ett erfarenhetsutbyte77. Det finns ett 

visst antal kännetecken för arbetslösheten i Sverige och övriga Europa. Dessa är att arbetslösa 

förlorar den kunskap som det har skaffat sig, många gånger förlorar de också motivationen att 

söka ett arbete. De långtidsarbetslösa är bland det största förlorarna i samhället och vid 

konjunkturnedgångar prioriteras produktionsmål på bekostnad av mindre produktiv arbetskraft. 

För att kunna råda bot på arbetslösheten inom Europa torde en samlad strategi vara nödvändig. 

Redan idag sker många uppoffringar för att kunna bekämpa arbetslösheten med sänkt 

arbetslöshetsersättning, förändringar av ersättningsperioderna och att lönekraven får hållas 

tillbaka för att rädda jobben. Vare sig det blir ett deltagande i den ekonomiska monetära unionen 

eller ej så kommer sysselsättningspohtiska åtgärder att vara nödvändiga. 

4.5 EMU som politiskt projekt 

Vissa pohtiska farhågor kan skönjas med ett inträde i EMU. Det finns alltid en risk när det är ett 

samarbete mellan många olika medlemsländer att det bildas ett A och ett B lag. 

Konvergenskriterierna kan vara upphov til l en sådan utveckling. Potentialen för konflikter torde 

vara som störst när beslutet fattas om vilka som skall delta i den monetära unionen och vilka 

som kommer att stå utanför. Vid assymmetriska störningar skulle det kunna finnas en risk att 

det inom den monetära unionen uppstår konflikter om den gemensamma penningpohtiken, 

eftersom assymmetrisk chocker innebär att det kan påverka olika länder på olika sätt. Detta kan 

innebära att olika krav ställs från olika länder om det finanspolitiska spelrummet på nationell 

nivå. Enskilda länder kan också komma att känna behov att genomföra nominella 

lönesänkningar vid sysselsättningsstörningar. 

Upphovsmännen till både Kol- och stålunionen och EG såg en ekonomisk integration som en 

möjhghet att förhindra nya krig i Europa. Vid en ekonomisk integration skulle ett egenintresse 

kunna vändas till att skapa en ny pohtisk nyordning inom Europa. Ekonomisk integration 

ansågs som en mer framkomlig väg jämfört med utrikes- och säkerhetspolitisk integration, 

eftersom den är mer kopplad till nationell suveränitet och identitet. EMU-utredningen ger en 

beskrivning av EU som förhandlingssystem. "EU liknar varken en internationell organisation 

som t ex FN eller en renodlad överstatlig organisation. EU är en hybrid av politiska system"1*. 

EU kan därmed inte beskrivas som en förbundsstat(federation) eftersom det inte finns något 

gemensamt parlament som utser en regering. Viss överstatlighet råder emellertid, bl a inom 

jordbruksområdet och vissa områden vilar på mellanstatlig grund. 

7 7Ibid. 
7 8Ibid, sid 234 
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I detta kapitel kommer jag att beskriva olika utgångspunkter vad gäller EMU och företagandet 

samt några aspekter på vad ett medlemskap kan innebära för våra kommuner och landsting. 

E M U och företagen 

Många har hävdat att lösningen på den svenska massarbetslösheten skulle vara ett ökat 

nyföretagande och en snabbare expansion hos de mindre företagen. Småföretagarfrågorna 

skulle därmed vara av intresse för hela den svenska ekonomin. "Små och medelstora företag 

sysselsatte, inklusive företagaren själv 66 % av alla som arbetade i privata företag 1994, dvs 

dubbelt så många som företag med minst 200 anställda"79. Majoriteten av dessa småföretag 

producerar konsumentvaror och tjänster. L Ohlsson, docent i Nationalekonomi gör i sin bok 

"EMU och småföretagen" en bedömning av vad ett medlemskap i den ekonomiska unionen kan 

få för småföretagarna i Sverige. Hans utgångspunkt är EU:s "green paper on the practical 

arrangements for introducing the single currency", 1995. Genomförandeprocessen, dvs att ta 

steget fullt ut till en ekonomisk monetär union antas i ovan nämnda skrift vara både en trovärdig 

och enkel procedur. Den antas vidare kunna ske under flexibla former och kunna genomföras 

till låga kostnader. Med hänvisning till olika småföretagarorganisationer och bedömare inom 

andra EU-länder hävdar Ohlsson det motsatta, dvs att kostnaderna kan komma att bh höga vid 

en transition. EMU:s genomförandesteg jämförs med en "big-bang-reform"80 och skulle 

därigenom få höga kostnader men priset för detta skulle istället innebära högre trovärdighet och 

flexibilitet. De kostnader som skulle kunna bli högre är sådant som tillkommer för omräkning av 

priser samt prismärkning, extra kreditkostnader då likviditeten kan bh ansträngd samt framtida 

kursrörelser mellan euron och dollarn som kan vara till nackdel för Svenska företag. För små 

och medelstora företag i Sverige, som vill etablera sig utomlands, sker oftast de första 

kontakterna inom Norden. Därefter är det inte ovanligt att kontakter tas med ett land som 

Storbrittannien, då oftast av språkskäl. Ett scenario som möjligtvis kan framträda är att Sverige 

kommer att göra en hel del affärer med länder som Norge, Danmark och Storbrittannien som 

samtliga, i alla fall i dagsläget, står utanför EMU. Å andra sidan kan det finnas en hypotetisk 

möjhghet att småföretagarna betraktar hela Västeuropa som sin hemmamarknad eftersom många 

transaktioner kan komma att bh lättare med en gemensam valuta. Det grundläggande problemet 

anses dock vara vilka effekter som verkligen kan uppkomma. Risken för asymmetriska chocker 

är en faktor som ofta är föremål för diskussioner. Asymmetriska chocker, vilket tidigare 

konstaterats, innebär att stora omvärldsförändringar kan drabba Sverige hårdare än andra länder 

inom valutaområdet. Vi en sådan chock kan inte ett land inom valutaunionen använda 

förändringar i växelkursen som "hjälp" för att lindra chocken. Därmed kommer nya krav att 

ställas på näringslivet och hushållen på en snabbare omställning och krav på löne- och 

79Ohlsson Lennart(1996), sid 186, "EMU och småföretagen", i Skall SVERIGE ansluta sig till valutaunionen 
E M U ? 
8 0 L Lindström(1995). "Demokratiseringsprocessen i Polen - transition till demokrati" 
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prisanpassning, dvs nominella priser och löner måste ändras snabbare. På så sätt kan den 

nödvändiga omställningen av företag underlättas. L Ohlsson menar att förändringarna kan 

komma att bh stora, och att något liknande aldrig har inträffat i historien. "Konsekvenserna är så 

oförutsebara för företag, hushåll och experter att osäkerheten måste anses vara den mest 

fundamentala egenskapen för hela EMU-politiken att hantera"81. Ohlsson får därmed EMU att 

framstå som svårt att överbhcka och göra kalkyler kring, och om vissa kalkyler görs får dessa 

betraktas som mycket osäkra. 

Kommunerna, landstingen och Europa 

Anders Lidström och Christin Johansson vid Statsvetenskapliga Institutionen i Umeå har fått i 

uppdrag att studera olika kommunala system i Europa. Lidström och Johansson ser fyra olika 

typer av kommunsystem, det nordeuropeiska, det mellaneuropeiska, det brittiska och det 

napoleanska. Det nordeuropeiska systemet omfattar de nordiska länderna. Det är kommunerna 

och landstingen som förverkligar välfärdspolitiken och de har långtgående egna befogenheter 

med ett stort mått självstyre. Det mellaneuropeiska systemet omfattar Tyskland, Österrike och 

Schweiz. Makten i dessa länder är delad mellan en federal och en delstatlig nivå. Schweiz 

avviker på så sätt att där kan man istället tala om 26 olika kommunsystem (kantoner). Det 

brittiska systemet omfattar Storbrittannien och Irländska republiken. I det brittiska systemet 

fyller kommunerna en viktig funktion vad avser välfärdspolitiken. Storbritannien kan dock 

betraktas som avvikande när det gäller att decentralisera uppgifter till kommunerna. Den 

kommunala självstyrelsen anses vara av mindre omfattning och saknar konstitutionellt skydd. 

Kommunerna har endast rätt att bedriva verksamhet som uttryckligen anges i lag. Det 

napoleanska systemet omfattar länder som Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, 

Spanien, Portugal, Italien och Grekland. "Förvaltningssystemen byggdes ursprungligen upp 

under napoleonsk överhöghet eller under inspiration av detta system"12Kännetecknet är en stark 

centralmakt och en detaljerad kontroll av kommunemas verksamhet. Systemet har förändrats 

och många åtgärder har vidtagits för att decentralisera ansvar och befogenheter. Det är vanligt att 

det i detta system finns tre kommunala nivåer, en kommunnivå, en meUannivå och en regional 

nivå men det finns stora variationer mellan de olika länderna. Den kommunala organisationen 

kan dock sägas visa på ett mått av enhetlighet. I alla kommuner finns en fullmäktigeförsamling 

som beslutar om de övergripande kommunala frågorna. Undantag är mindre kommuner i 

Portugal, Spanien och Schweiz där direktdemokratiska former tillämpas. Den sk 

subsidaritetsprincipen innebär att beslut inom EU som endast berör en viss region eller ett visst 

land i första hand bör fattas på denna nivå och inte på högre nivå. Kommuner och landsting 

spelar en väsentlig roll i samhällsekonomin inom EU men vilka konsekvenserna av ett 

medlemskap inom EMU skulle innebär för våra kommuner och landsting är naturligtvis svårt att 

Ohlsson, L(1996), sid 193. 



44 

säga. Jag kommer här nedan att redovisa några bedömningar utifrån EMU-utredningen om vilka 

ekonomiska konsekvenser det kan få. 

1992 beräknades värdet av de offentiiga upphandlingarna i Sverige uppgå till ca 255 miljarder 

kronor. Kommunerna svarade för ca 75 miljarder, de kommunala bolagen för 50 miljarder och 

landstingen för ca 150 miljarder kronor. Med tillkomsten av lagen om offentlig upphandhng 

förväntades kommuner och landsting kunna spara stora summor pengar. En beräkning av ökad 

konkurrens vid offentlig upphandhng finns redovisad i den sk Cecchinirappporten83, de länder 

som ingick i undersökningen var Belgien, Storbrittannien, dåvarande Västtyskland, Frankrike 

och Italien. Resultatet visade att besparingen av den totala offentliga upphandlingen blev mellan 

0,3 och 0,7 procent av ländemas samlade BNP. Dessa siffror måste naturligtvis betraktas med 

försiktighet eftersom undersökningen gjordes för 10 år sedan. Två svenska utredningar84visar 

att besparingarna kan röra sig mellan 3-10 miljarder kronor årligen. TiU dessa besparingar kan 

ytterhgare besparingar läggas vid ett medlemskap i EMU, med en gemensam valuta försvinner 

kostnader för valutaväxling och valutakurssäkring vid betalningar mellan medlemsländer. När 

bedömningar gjorts kring omstäUningskostnader av olika slag för övergången tiU EMU så anser 

EMU-utredning att trots minskade transaktionskostnader så blir nettovinsten i förhållande tiU 

BNP förhållandevis liten. 

!SOU 1994:2 Kommunerna. Landstingen och Europa, sid 54 
'Ibid,sid 139 
Se SOU 1994:2, sid 140-142 
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5. SAMHÄLLSDEBATTEN 

Den empiriska delen av mitt arbete har jag valt att utforma som en form av massmedial 

bevakning av EMU-debatt med dess aktörer. Den metod som jag har använt mig av har varit att 

bevaka några större dagstidning under en begränsad tid. Det svenska materialet är hämtat från 

Dagens Nyheter och har delats in i följande områden: EMU och arbetslösheten, Synpunkter på 

samverkan och Sverige och omvärlden. De udändska tidningarna är två brittiska tidningar, The 

Times och Daily Telegraph , den tredje tidning som har bevakats är The Irish Times. De 

utländska artiklarna presenteras utan att vara kategoriserade, dessa artiklar får mer ses som en 

kort beskrivning av olika tendenser inom EU-debatten. Kapidets syfte är att belysa 

samhällsdebattens fundament där politiker och andra samhällsdebattörer ger sin syn på EMU-

frågan. Men eftersom kapitlet speglar den debatt som har förekommit i tidningar så förekommer 

det även att statsvetare/nationalekonomer finns redovisade även i detta kapitel, detta skall dock 

tolkas utifrån att dessa har gjort ett inlägg i EMU-debatten vilket senare har publicerats i en 

tidning. I detta kapitel redovisas inte några samhällsvetenskapliga teorier utan kapidet visar 

endast på vad som har skrivits i de akutella tidningarna under ett par månaders tid. 

5.1 EMU och arbetslösheten 

Johan Schuck, samhällsekonmisk krönikör skriver den 21 december 1996 att Sverige har följt 

en annan ekonomisk utveckhng under de senaste decennierna än andra länder i Europa och 

ställer sig frågan hur svenska intressen kan tillvaratas inom ramen för en valutaunion. Sverige 

har gått i otakt med länder som Tyskland och Frankrike, svensk tillverkningsindustri har följt 

andra konjunkturcykler. Han ställer sig främst frågande till den penningpolitik som kommer att 

drivas av europeiska centralbanken. I sitt resonemang refererar han till två bilagor till EMU-

utredningen85. Utifrån Janssons delrapport "Hur stor är sannolikheten att vi drabbas av 

asymmetriska chocker?" ger han två exempel på chocker som slagit asymmetriskt. Det första 

exemplet är oljeprischockerna på 70-talet som varierade mellan olika europeiska länder. Men de 

flesta chocker som drabbat Sverige anser han har kommit inifrån, den djupa ekonomiska krisen 

i början på 90-talet orsakades exempelvis av att Sverige ställde om sig från hög till låg inflation. 

Denna chock bestod då i att hushållen började att spara istället för att låna. Innebörden av detta 

blev att en efterfrågan på ca 3.5 % av BNP drogs bort från ekonomin. Ett exempel på en chock i 

stimulerande riktning var när Sverige devalverade med sammantaget ca 25 % under 1981 och 

1982. I och med detta förändrades konkurrenskraften för svenska företag vilket gav höga 

85Jansson Per(1996), Sverige och den europeiska monetära unionen: hur stor är sannolikheten att vi drabbas av 
asymmetriska chocker?. 

Hassler, John(1996). Internationell samvariation inom tillverkningsindustrin 1975-1995. 
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vinster men minskad motståndskraft i löneförhandlingar. Resultatet blev att den svenska 

inflationen var högre än den europeiska under större delen av 80-talet. Den Tyska 

återföreningen har under 1990-talet åstadkommit verkliga asymmetriska chocker genom att den 

tyska ekonomin fick ett uppsving som i sin tur drev upp inflationen. Utifrån detta drar Schück 

den slutsatsen att för Sverige med ett differentierat näringsliv så förefaUer problemet med utifrån 

kommande asymmetriska chocker vara ganska begränsat. Därmed gör han bedömningen att de 

chocker som vi själva har åstadkommit inom landet har varit den främsta förklaringen tül att 

konjunkturen har gått i otakt med övriga Europa. Däremot lämnar Schück frågan om vi skall 

delta i den ekonomiska monetära unionen relativt öppen "om vi tror oss ha bättre lösningar än 

andra länder, t ex på arbetslöshetsproblemet, kan svaret vara att vi bör ställa oss utanför EMU. 

Om vi däremot tror att de bästa lösningarna kan åstadkommas gemensamt med EU-länderna, så 

blir det naturligt att gå med i EMU.86 

Assar Lindbeck professor i Nationalekonomi menar att många tror att ny teknik och 

rationaliseringar gör att en stor del av arbetskraften inte behövs. Det är helt fel säger han, ökad 

produktivitet kan mycket väl kombineras med hög sysselsättning. Ett stort åtgärdsprogram 

skuUe kunna sänka arbetslösheten kraftigt, enstaka åtgärder har ofta inte särskilt stor verkan. 

Lindbeck vül att marknader för varor, tjänster, arbetskraft och kapital är flexibla, att pris- och 

lönerelationer tiUåts anpassa sig tül förändringar i efterfrågan och utbud. Lönebüdningen måste 

göras friare genom att förhandlingarna förs ner på företagsnivå. Ett problem ser han i det sk 

"insider-outsider" problemet som innebär att de sysselsatta har en stark stäUning på 

arbetsmarknaden i förhållande till de arbetslösa. Lönerna sätts mer till förmån för de anstäUda än 

tül förmån för de arbetslösa. Men Lindbeck ser även att det kan uppstå välkända sociala och 

pohtiska problem om man försöker att få arbetsmarknaden att fungera mera marknadsmässigt 

med sikte på att få ned arbetslösheten. En risk är att lönerna kan faUa för personer som redan 

har låga löner och under alla omständigheter kommer lönerelationerna att förändras vid en friare 

lönebüdning. Men lönespridningen anses inte bli lika stor som i USA eftersom utbildning och 

yrkeskunskaper är jämnare fördelat i Västeuropa. Vad som har inträffat i Västeuropa är att 

institutioneUa faktorer har förhindrat relativlönerna att sjunka för arbetskraft som missgynnats 

av den teknologiska utvecklingen, detta har i sin tur lett tül en ökning av arbetslösheten. 

Lindbeck tror inte på arbetsdelning och förtidspensionering utan vül istället satsa på att behålla 

eUer öka den disponibla inkomsten för de som redan har det ekonomiskt besvärligt. Följande 

citat visar vad Lindbeck avser " Faktum är att de länder som idag leder den teknologiska 

utvecklingen, och som dessutom har den längsta arbetstiden, USA och Japan, också har relativt 

låg arbetslöshef87. 

Schück J(1996), "EMUkräver att vi blir som andra". 
Lindbeck Assar(1997). "Så kan arbetslösheten sänkas" 
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Konjunkturrådets årliga rapport innehåller analyser av fem ekonomer från våra nordiska 

grannländer samt av Världsbankens chefsekonom för Sydasien. Utgångspunkten för analysen 

är den att tillväxttakten mellan 1970-1992 har fallit mer i Sverige än i omvärlden. De fem finner 

att den höga svenska arbetslösheten till viss del går att förklara av stelheter i arbetsmarknaden. 

Hela systemet anses som helt föråldrat med en lönebildning som bestäms centralt och inte 

medger löneskillnader speglade av skillnad i produktivitet och lönsamhet. Den svenska 

arbetsrätten anses vara ett hinder för rörhghet. En annan förklaring till att Sverige har fallit i 

tillväxt är att den svenska utbildningen på högskolenivå har varit skräddarsydd för den 

offentliga sektorn vilket har gjort att den privata sektorn och industrin är underförsörjd med 

teknisk kompetens. Nya Zeeland ges som exempel där lönebildningen är starkt decentraliserad 

genom att lönerna sätts ute i företagen, ofta i individuella kontrakt mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Tjeckien nämns som ett land som nästan har utrotat arbetslösheten vilket beror på 

en snabb ekonomisk tillväxt och snabba radikala ekonomiska reformer.88 

"Ekonomisk galenskap, Persson", ryter fd SCB-chefen Sten Johansson ti l l , Johansson anser att 

det är bara en dröm att EMU och den fria marknaden skall åstadkomma en sådan ekonomisk 

tillväxt att arbetslösheten halveras. För detta skulle det krävas en årlig tillväxt på 5-6 % flera år i 

rad bara för att halvera arbetslösheten i Sverige. Johanssons scenario för vad EMU ger är; låg 

inflation, låga stadiga budgetunderskott, låga nominella räntor 8 9 (men inte säkert låga nominella 

realräntor), en friare intern varamarknad för storföretagen, ett samordnat skattesystem, en 

avreglerad arbetsmarknad med försvagade fackföreningar, större löneskillnader, minskad 

anställningstrygghet och en allt mindre roll för den demokratiska staten. De fem 

konvergenskraven bygger inte på någon ekonomisk teori utan är mer en politisk ide om ett 

federalt storeuropa. "Denna ide fullföljs av Västeuropas ledande politiker med samma 

konsekvens och blindhet för offrens lidande som tidigare endast totalitära statsledningar kunnat 

uppvisa. 18 miljoner sitter i arbetslöshetens öppna fängelse, av dem hälften lång tid. Bortemot 

100 miljoner EU-medborgare lever under den nya ekonomiska otrygghetens terror mot 

familjeliv, egen försörjning och självrespekfm'Johansson är främst kritisk mot de egna i det 

socialdemokratiska leden och kan inte förstå hur regeringen kunnat göra konvergenskriterierna 

till överordnade mål, eftersom priset är permanent massarbetslöshet till bortåt år 2000 och 

snabbt ökade sociala klyftor och en ökad otrygghet. 

Johansson har sin egen förklaring till hur massarbetslösheten uppstod och skyller en stor del av 

det på den borgerhga regeringen. "Den drev riksbanken att försvara en övervärderad krona trots 

8 8 Sandberg Nils-Eric(1997) "De fem recenserar svensk ekonomi", 
Schück Johan(1997)," Sverige inåtvänd' 

8 9Med nominell ränta menas ränta som inte korrigeras med hänsyn till inflation, realräntan är däremot korrigerad 
med hänsyn till inflation. 
^Johansson, Sten(1997). "Ekonomisk galenskap, Persson". 
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att kostnadsläget och höga räntor slog ut mer än 100 000 mdustrijobb"91 Johansson syftar här 

till händelserna 1992 då Riksbanken tvingades försvara den svenska kronan med 500 % i ränta. 

Istället för att slaviskt försöka uppfylla konvergenskraven som bhvit pohtiskt och socialt 

oacceptabla både för en majoritet av befolkmngen i Sverige och i riksdagen vill Johansson att 

konvergenspolitiken läggs om till arbetslöshetsbekämpning genom samordnade 

stimulansåtgärder. Han vill tillämpa Gösta Rehns92 modell om anti-inflatorisk expansionspolitik 

som i Johanssons tolkning är att låta alla som varit arbetslösa minst tre månader ta jobb med 

bibehållen arbetslöshetsersättning hos offentlig eller privat arbetsgivare som lägger till vad som 

behövs för avtalsenlig lön och inte friställer redan anställd personal. 

5.2 Aktörers syn på samverkan 

En delrapport till EMU-utredningen kommenterades den 21 december 199693, det var bilaga 17 

till utredningen med titeln Svenskt EMU-medlemskap som proaktiv strategi och 

integrationsdilemma och är författad av professor Jan-Erik Gidlund och docent Magnus 

Jemeck. Rapporten analyserar hur de pohtiska relationer till EU: s övriga medlemsstater kommer 

att påverkas om Sverige går med i den monetära unionen. Rapporten har resulterat i två 

övergripande slutsatser eller konklusioner, inom vars ram Sveriges vägval kan analyseras. En 

första konklusion är att en förtrupp av stater fördjupar integrationen sinsemellan och bildar en 

hård inre kärna. Den andra konklusionen är att små staters möjhghet ti l l inflytande fömtsätter att 

dessa länder deltar i den gemensamma integrationsprocessen. Gidlund, Jerneck menar att 

Sveriges hållning hittills har fått landet att framstå som bromskloss till den europeiska 

integrationsprocessen och vill istället se att Sverige skall ha en ambition att vara proaktiv. "Om 

Sverige har ambitionen att vara proaktiv, dvs inta en offensiv hållning präglad av långsiktighet, 

hög handlingsberedskap, framåtsyftande ambitioner och vilja att påverka, är det viktigt att detta 

också blir omvärldens bild'94 .Utifrån ett pohtiskt perspektiv anser författarna att det är 

nödvändigt att gå med i EMU så fort som möjligt så att inte Sverige försvårar möjhgheterna tül 

inflytande även på andra områden inom EU, jordbruks- och miljöpolitiken ges som exempel. 

Efter det att Sverige beslutat att inte knyta kronan till den europeiska växelkursmekanismen 

ERM gav sig nationalekonom Carl B Hamilton ut i debatten och menade att "loppet var kört", 

Sverige kan nu inte gå med i EMU från starten. Hamüton är förbryllad över Göran Perssons 

uttalanden i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Persson formulerar sig på följande sätt " ska 

skatter och annan inkomst- och utgiftspolitik föras upp på en gemensam övernationell och 

9 1 Johansson Sten(1997) "Sverige förnedras i EU". 
9 2 Gösta Rehn förespråkade en mer valfri och flexibel fördelning av livsarbetstiden, det han kallade för anti-
inflatorisk expansionspolitik. Med detta menade han att genom omläggning av skatter och avgifter sänka 
företagens kostnader för att öka produktionen och sysselsättningen. 
93Carlbom, Mats(1996). "Utanförskap är skadligt". EMU-rapport. Varning för mindre makt". 
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politisk nivå förutsätter det, att ett reformerat EU-parlamentet ska besluta om skatter på 

europeisk nivå"95. Hamilton menar att det finns ingen som helst risk för att finanspolitiken 

flyttas upp på central EU-nivå, EU kommer inte att lägga sig i hur höga skatter eller utgifter som 

ett land har, förutsatt att landet håller sig inom de uppställda gränserna för bugetunderskottet. 

Hamilton ser Perssons utspel som en politisk taktisk manöver. 

Offentliga sektorn 

Riksbankschef Urban Bäckström säger att Riksbanken är redo att ansluta kronan så snart som 

det finns pohtisk uppbackning för ett sådant beslut. Bäckström betraktar ERM-anslutningen 

främst som ett skäl till att öka Sveriges chanser till att vinna medlemskap i EMU. Men han ser 

samtidigt ett egenvärde i att kronan ansluts till ERM, oavsett hur det går med ett medlemskap i 

EMU är en anslutning till ERM en markering av att Sverige kommer att hålla fast vid låg 

inflation och sunda offentiiga finanser. Riksbankschefen medger också att det finns vissa 

oklarheter vad gäller inträdeskraven9 6. Huvudscenariot anses vara att valutan har varit stabil 

under minst två år, oavsett om den har ingått i ERM eller ej. "Men många gör en strikt tolkning 

av Maastrichtfördragets krav på ERM-anslutning till exempel gäller det för 13 av EU-ländernas 

15 centralbankschefer''91 Nederländernas utrikesminister van Mierlo utesluter dock inte något 

land. Alla länder som uppfyUer kraven är välkommen att delta, någon kvalificering via ERM ser 

han inte9 8. 

Riksgäldskontoret är positiv tiU ett svenskt medlemskap från starten 1999 och hävdar att statens 

upplåning skulle minska eftersom den kommer att ske i euron på en stor gemensam europeisk 

marknad med flera investerare. Detta skuUe kunna skapa fömtsättning för en lägre lånekostnad. 

Det som talar emot Sverige är den stora statsskulden och landets inflationshistoria99. 

Riksbanken och Riksgäldskontoret är därmed en av de få stathga instanser som i sitt remissvar 

tiU EMU-utredningen säger ett klart ja till att Sverige bör gå med i unionen från början. De flesta 

myndigheter som har fått utredningen på remiss väljer att inte ta ställning. Remissvaren visar 

totalt sett att näringsUvet är positiv till EMU medan de stathga myndigheterna är mer 

skeptiska100. 

'Gidlund Janerik, Magnus Jerneck. "Svenskt EMU-medlemskap som proaktiv strategi och integrationsdilemma". 
'Karlsson Börje(1996) "loppet är kört Persson". 
'Schück Johan(1996). Riksbanken ligger lågt. 
Ibid, sid A 14 
'Albons B(1997). "EU:s utvidgning är oundviklig" 
"TT(1997), "Ja till EMU från Riksgäldskontoret" 
"Carlbom Mats(1997)" Näringslivet säger klart ja" 
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Medborgarna 

En stor del av de svenska hushållens disponibla inkomst går till utgifter för mathållning, kläder 

och boende. Ett dilemma för många som har egna villor har varit vilken låneform som är bäst att 

tillämpa. De senaste åren har boräntorna sjunkigt avsevärt, det gäller både den rörliga som den 

bundna räntan, men det är den rörhga räntan som har sjunkigt mest. Det råd som 

hushållsekonomer brukar ge till hushållen är att sprida sina lån med en del rörhga lån och en del 

fördelat på fasta lån två eller femåriga. Den som 1996 har tagit ett tvåårigt lån som skall omsättas 

i slutet av 1998 kan komma att få ta ett beslut under en tid med oro och ränteuppgång eftersom 

det är vid den tid som den europeiska valutaunionen skall träda i kraft. De svenska räntorna har 

närmat sig den allmänna nivån i Europa men förtroendet för den svenska ekonomin är inte så 

stort att våra svenska räntor kan hgga lägre än de övriga i Europa. En ökad inflation eUer ett 

haveri för EU: s valutaunion anses kunna få de svenska boräntorna att stiga101. De rörhga 

boräntorna som styrs av de korta marknadsräntorna kan i dagsläget styras genom riksbanken 

och den sk reproräntan(styrräntan). Bankföreningen menar att kunderna tjänar på att Sverige blir 

medlem redan från starten, då kan kunderna få lägre räntor och många låntagare kan erbjudas 

större valmöjligheter och därmed bättre frnansieringsvillkor102 

Vilket intresse har medborgarna av EMU? 

En Opinionsundersökning gjord av EU-kommissionen i Bryssel visar att svenskarna är EU:s 

mest hängivna motståndare. Det starkaste fästet för motståndet är mellersta Norrland där 60 

procent av befolkningen är emot. Undersökningen omfattar hela 65 tusen personer inom de 15 

medlemsländerna och torde kunna betraktas som rysande läsning för våra svenska politiker. De 

mest positivt inställda inom EU finns i Irland, Italien och Holland där hela 75 procent ger 

unionen sitt stöd. De medborgare som är negativt inställda fruktar mest att de små länderna skall 

förlora inflytande, britterna är rädda att förlora sin nationella identitet och tyskarna är rädda att 

förlora D-marken. Svenskarna, som i övrigt är nöjda med livet, är ängshga för 

Brysselbyråkratin och för de stora EU-ländernas makt 1 0 3. 

Hur har då intresset varit att lära sig mer om EMU bland politiskt aktiva i landet? En mindre 

undersökning(ej statistiskt säkerställt, egen anm) av ett antal socialdemokratiska distrikt och 

""Augustsson T(1996). Låg inflation ger stabilitet. Riskfaktor. Haverig för EMU kan få boräntor att stiga 
snabbt. 
102TT(1997)"Bankföreningen säger ja till EMU' 
""Holmberg, Mats(1997). "Svenskarna surast på EU". 
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ABF-avdelningar visar att intresset är i botten1 0 4.Abstraktionsnivån i ämnet anses för hög och 

något folkhgt intresse finns inte alls, diskussionerna upplevs som alltför tekniska. En annan 

förklaring till det allmänt låga intresse är att denna fråga anses ha lagts på "uppifrån" och har 

ingen fördjupning i folkdjupet. Dessutom kan EMU frågan vara belastad av den gamla EU-

debatten. I Februari konstaterar finansminister Erik Åsbrink att den svenska opinionen mot 

valutaunionen EMU inte har svängt i Sverige. Denna opinion finns både inom socialdemokratin 

och inom Sverige i stort. Det svenska ställningstagandet måste ha en stark folklig förankring, 

detta saknas för närvarande. Åsbrink menar att om Sverige går med i unionen så kommer detta 

att leda til l att grundlagen måste ändras, detta kräver i sin tur att riksdagen fattar två "ja-beslut" 

med ett mellanliggande val 1 0 5 

Politiska partierna och dess företrädare 

På ledarsidan i Dagens Nyheter den 29 december 1996 beskrivs den officiella 

socialdemokratiska hållningen som dubbeltydig. Socialdemokraterna menar att beslutet om 

EMU skall föregås av en rejäl sakdebatt men att den debatten av demokratiska skäl inte skall 

föras av några tongivande socialdemokratiska ja företrädare. I september skall den 

socialdemokratiska partikongressens ta ställning i frågan och i juni väntas partiledningen 

klargöra sin inställning. Till dess skall debatten leva sitt eget liv och inte underbyggas av 

socialdemokratiska debattörer som är aktiva ja eher nej sägare 1 0 6 . I och med detta passiva 

ställningstagande anses socialdemokraterna beröva svenska folket handlingsalternativen. 

När det gäller centerpartiet är dessa utåt sett eniga om ett nej ti l l EMU. I Europaparlamentet sitter 

dock två ledamöter, den ene känd för att vara för unionen och den andra för att vara emot den. 

Många positiva tongångar finns bland landets bönder och detta intresse återfinns även inom 

LRF(Lantbmkamas Riksförbund). Det är däremot mer tveksamhet vad gäller fördelen med ett 

medlemskap i EMU för skogsindustrin än fördelama för Lantbruket. Det är svårare att göra en 

bedömning av skogsindustrin eftersom den är helt beroende av dollarn och utvecklingen av 

denna. 

Anita Gradin Sveriges EU-kommissionär och fd socialdemokratiskt statsråd har tagit ställning 

för EMU. "För mig är EMU en byggsten i det gemensamma europeiska huset. Det är ett viktigt 

politiskt och ekonomiskt åtagande för att ytterligare fördjupa samarbetet mellan Europas länder 

och folk. En varaktig fred kan inte tas för given"101. Gradin ser inte någon verklig gemensam 

104Carlbom, Mats. (1997), "EMU-studier lockar inte" 
105Carlbom, Mats(1997), "Opinion mot EMU har inte svängt" 
,0éDagens Nyheter(1996), Tystnad övertygar ingen. Socialdemokraternas passivitet i EMU-debatten kan beröva 
oss handlingsalternativen. Ledarsidan den 29 december 1996. 
1 0 7 Gradin Anita(1997), "EMU är bra för Sverige " 



52 

marknad utan en gemensam valuta. Hon ser det minskade transaktionskostnaderna som de mest 

påtagliga fördelama med en gemensam valuta eftersom handeln med varor och tjänster ökar. 

Arbetslösheten ser hon som det allvarligaste sociala och ekonomiska problemet och tror att 

social- och sysselsättningspolitiska mål måste bäras upp av varaktigt stark och stabil ekonomi. 

De höga realräntorna och oron på valutamarknaderna är de svåraste ekonomiska hindren för 

tillväxt och ökad sysselsättning. Stabihteten i EMU kan bidra till att budgetpolitiken kan 

koncentreras till annat än räntebetalningar på statsskulden. Valutaunion eller inte så anser Gradin 

att det hade varit nödvändigt att skapa ordning i finanserna. En viss del av självrannsakan finns 

dock hos Gradin "Däremot är det en öppen fråga huruvida EMU:s tidtabell och 

medlemsländernas ansträngning att fullfölja konvergenskriterierna har påskyndat 

omstruktureringarna av ekonomierna i alltior snabb takf,10S. Gradin tror inte att EMU kommer 

att leda fram till ett mera federalistiskt Europa hon ser inte heller några farhågor i att ha en ny 

europeisk centralbank(ECB) och menar att det kommer att finnas goda möjligheter till politisk 

kontroll. Banken skall varje år redovisa sin verksamhet inför Europaparlamentet och dessutom 

kan bankens ledamöter kallas till utfrågning av Europaparlamentarikerna. Hon medger att EMU 

frågan är mycket komplex, nya frågor dyker ständigt upp. En sådan fråga är om och när 

länderna i öst- och Centraleuropa skall ges tillträde till unionen. Detta anser hon vara vår tids 

största pohtiska utmaning. 

"Makten, inte folket, räds EMU", så uttrycker sig Widar Andersson socialdemokratisk 

riksdagsledamot och menar att ett svenskt ja eller nej berör i första hand statens makt och 

ekonomi. Marknaden och dagens marknadsekonomiska system är frigjorda från enskilda staters 

regelverk. De civila samhäUet, näringslivet och tiU stor del även den offentliga sektorn står idag 

för sina egna beslut. Detta menar Andersson kommer att innebära att om euron införs i 

dominerande delar inom den europeiska ekonomin så kommer svensk ekonomi att påverkas 

oavsett om vi går med eUer ej. Nationalstaterna har försvagats i förhåUande till den nya 

ekonomin. Andersson hänvisar till tidskriften Times och en artikel av J Attali fd ledare för 

Europas investeringsbank, han skriver att den nya pohtiska ordningen i Europa innebär att den 

monetära unionen måste kompletteras med ett gemensamt finansdepartement, en högsta domstol 

och en senat där medlemsländerna fattar gemensamma beslut. En sådan utveckhng skuUe kräva 

en avveckling av en rad nationella myndigheter och departement. Andersson är positiv tiU EMU 

och tycker inte om när tveksamheten inför ett medlemsskap ofta skylls på "folkets ovüja" 1 0 9 . 

Försvarsminister Björn von Sydow menar att en gemensam penningpohtik inte förutsätter en 

gemensam finanspolitik och hänvisar tül den existerande valutaunionen metian Belgien och 

Luxemburg. I Belgien är inkomstskatterna progressiva och går upp tiU 55 procent men i 

Luxemburg är skatten max 32,5 procent. Ett annat exempel som han ger är USA där olika 

1 0 8 Ibid 
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delstater har ohka finanspolitik, från nattväktarstat i södra USA med låga skatter och inget 

socialt skyddsnät ti l l stater i norra Europa som har mer av välfärdsstatens inslag. En ekonomisk 

monetär union och kapitalets fria rörhghet kan komma att tvinga fram en harmonisering av 

skatterna mellan länderna i Europa anser von Sydow. Precis som EMU-utredningen anser han 

att en gemensam valutaunion inte behöver innebära att finanspohtiken blir gemensam. Han ser 

inte heller att risken för att Sverige skall drabbas av asymmetriska chocker är så stor att det 

skulle utesluta ett medlemskap i EMU. Detta resonemang bygger han på att skogen, stålet och 

malmen har varit viktiga exportvaror, framöver kommer andra varor att vara betydelsefulla för 

vår export. Jan-okt 1996 hade exempelvis Ericsson minst 12 procent av Sveriges totala 

export1 1 0. 

Skatteminister Thomas Östros deklarerar att ett land som har höga ambitioner att föra en 

välfärdspolitik också måste ha starka offentiiga finanser. Han anser därmed att det framtida 

skatteuttaget blir en viktig politisk fråga för framtiden inte minst med tanke på vägen mot ett 

uthålligt samhälle. Östros menar att Sverige accepterar inte mer av överstathghet i skattepolitiken 

men håller samtidigt dörren öppen för ett samarbete. Han prioriterar tre viktiga skattepolitiska 

frågor "det handlar om illojal skattekonkurrens, skatt på sparande och EU:s planer på 

förändringar av reglerna för indirekt beskattning, framför allt mervärdesskatten och 

energibeskattningen"111. De exempel på illojal konkurrens som Östros ger är sk offshore-

verksamhet, utmärkande för denna verksamhet är att investerare erbjuds i det närmaste helt 

skattebefriad miljö. Investerarna skyddas med hjälp av sträng sekretess. Vanlig verksamhet är 

bank- eller försäkringsverksamhet, intemationeU sjöfart, tjänster som utförs inom en koncern, 

finans- eller tjänsteverksamhet. Det är stor skUlnad idag på hur sparandet beskattas inom EU 

menar ministern, vissa länder har ingen skatt alls på räntan till att den läggs på toppen av en 

inkomst och beskattas med en marginalskatt. På en f r i kapitalmarknad kommer sparandet att 

söka sig tiU länder som inte beskattar sparandet. Skatteministern tror att en miniskatt på räntor i 

aUa medlemsländer skulle minska spänningarna på kapitalmarknaden. När det gäUer 

mervärdesskatten kommer EU att föreslå ett nytt momssystem men Östros har en mycket klar 

uppfattning om Sveriges roll "V? kommer inte att acceptera direktiv om maximinivåer på 

mervärdesskatten. För svensk del är därför ställningstagandet till ett förslag vars detaljer vi ännu 

inte känner i hög graden öppen fråga"112 Östros stäUer Sveriges ambitioner på välfärdsområdet 

mot ett deltagande i EMU och dess konsekvenser. Han menar att det finns de som viU se en 

federalistisk utveckling som leder till att de poUtiska processerna alltmer slutar i överstatiiga 

beslut på skatteområdet. Östros tar inte ställning i frågan om Sverige skall gå med i EMU eUer 

inte men anser att ett ansvarsfullt stäUningstagande måste också innehåUa ett ställningstagande 

109Andersson Widar(1997), "Statsrådens svepskar 
1 1 0Von Sydow, Björn(1997), "Demokratiskal mot EMU förvånande" 
"'Östros Thomas(1997), "Varning förfederalistiskt EMU' 
"2Ibid 
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till en framtida utveckling i federalistisk riktning.1 1 3Andra företrädare för den svenska 

regeringen anser att frågan om EU:s utvidgning österut är minst lika viktig som frågor kring 

E M U 1 1 4 

Det svenska näringslivet 

Jacob Wallenberg vice VD för S-E Banken bekymrar sig inte för om Sverige inte skulle gå med 

i EMU och menar att många företag kommer ändå att handla och göra sin redovisning i euro. 

Inom S-E Banken finns en beredskap för flera utfall av den kommande demokratiska processen. 

Resultaten av de internationeUa utvärderingarna av skolan vilka är mycket nedslående för 

Sverige bekymrar Wallenberg betydUgt mer. "Sverige måste satsa på förädlade produkter och 

därför behövs högre utbildningsnivå på högskolan och på alla plan"115 

Optimistiska tongångar syns också i Industriförbundets analys av hur EU:s valutaunion skuUe 

påverka svensk industri. Mindre företag beräknas kunna öka sina vinster med hela 30 procent. 

EMU anses vara viktigast för de mindre företagen genom att de shpper växhngskostnader och 

därigenom få snabbare betalt för affärer gjorda utomlands. Räntorna antas också blir lägre. 

Fördelar finns också för de stora exportföretagen men de har andra möjligheter genom att de kan 

flytta sin produktion till anläggningar i olika medlemsländer. Att möjligheten tiU devalvering 

försvinner ses som positivt, tidigare devalveringar har gynnat svensk kapitalintensiv industri 

som konkurrerar med priset nu kan det finnas en chans till att även den kunskapsintensiv 

industrin kan komma att gynnas116 Industriförbundet ser helst att Sverige går med i 

valutaunionen redan från starten och kritiserar EMU-utredningen som menar att 

arbetsmarknaden inte är redo för ett medlemskap från 19991 1 7. Genom förbundets skatteexpert 

Sven-Olof Lodin kritiseras regeringen och de höja marginalskattema dvs genom värnskatten och 

de allmänna egenavgifterna. Sverige jämförs med Tyskland där den tyska regeringen har 

aviserat en skattereform med 40 % som högsta marginalskatten. Övriga länder som jämförs är 

England där skattesatsen är 40 procent och Norge som har en skattesats på 48 procent och i 

Finland förbereds liknande reformer. Enhgt Lodin är den högsta effektiva marginalskatten i 

Sverige 59 procent inkl de allmänna egenavgifterna. Denna skatt menar Lodin erlägger hela 40 

procent av den heltidsarbetande befolkningen. När det gäller förmögenhetsskatten har Danmark 

och Tyskland helt slopat sina förmögenhetsskatter i andra länder ligger dessa betydhgt lägre än i 

Sverige. Industriförbundet menar att både vår svenska företagsekonomi och nationeUa potitik 

har blivit konkurrensutsatt. Svenska företag upplever svårigheter att konkurrera med utländska 

företag om kvalificerad arbetskraft, enl Industriförbundet får detta följder "allt fler företag 

U 3lbid 
114Carlbom Mats(1997), " Ett steg närmare makten" 
115Öhrström Lilian(1997), "Ingen katastrof stå utanför EMU" 
1 1 tidningarnas Telegrambyrå(1997), "EMU bara bra för småföretagen" 
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överväger att förlägga specialistfunktioner som forskning och utveckling och även 

huvudkontoret i länder med gynnsammare skatteklimat, där de också kommer närmare sina 

marknader och det går att rekrytera de experter som behövs"118 

Göran Tunhammar, SAF:s VD säger att visst kan vi avstå från att gå med i EMU men med vårt 

förflutna skulle detta innebära att v i förbehåller oss rätten att missköta vår ekonomi. Det skulle 

bh svårare att bygga ett stabilt förtroende för Sveriges ekonomi. Tunhammar tror att införandet 

av den ekonomiska monetära unionen kommer att innebära stora omställningar för företagen. De 

stora företagen kommer att använda euron som sin koncernvaluta. Medarbetare i internationella 

koncerner kommer att ha sina löne- och pensionsavtal i euro. Han utesluter inte heller att 

fackförbunden kommer att kräva att deras medlemmar skall få avtal i en stabil valuta. I och med 

detta kan Sverige i praktiken komma att ha tagit steg mot två valutor. En valuta som gäller för 

den svenska offentliga sektorn och en valuta som gäller för exportföretagen. Systemet kan 

komma att innebära att olika valutor får olika status och att ett färre antal kommer att vilja ha 

betalt i kronor. Tunhammar vänder perspektiven i EMU-debatten och stödjer sig på en 

Demoskop-undersökning som visar att Svenska folket svarar annorlunda i undersökningar när 

de får utveckla sitt resonemang och inte bara svara ja eller nej. När frågan ställs till svenska 

folket om deras sparande, deras roll som konsumenter, låntagare eher pensionärer svarar 37 % 

ja till EMU, 48 % svarar att euron kommer att ge den mest stabila köpkraften 1 1 9. 

LO-kollektivet har lämnat synpunkter på EMU-utredningen. LO kommer i sitt svar nära det svar 

som EMU-utredningen lämnat och konstaterar att svensk ekonomi inte är mogen för EMU på 

kort sikt men att fördelama med att delta på längre sikt sannolikt överväger de nackdelar som de 

kan innebära att inte alls deltaga. Handels Kenth Persson reserverar sig dock från detta beslut 

och menar att svensk fackföreningsrörelse inte kan ge sig in ett projekt där arbetslösheten 

riskeras att fördubblas. "Säg att vi lyckas med målet om en halvering av arbetslösheten och sen 

ger vi oss in i EMU och den fördubblas igen"120. 

5.3 Sverige, EMU och omvärlden 

Det finns en opinion emot EMU både inom Frankrike och Tyskland. Kritiken i Frankrike 

kommer inte bara från vänster och nationalistiska högern utan även från liberala ja-sägare som 

oroar sig för den sociala tillbakagången. Tysklands Helmut Schmidt kritiserar den deflatoriska 

pohtiken och menar att detta kommer att leda de europeiska samarbetet mot en djup social och 

"'Tidningarnas Telegrambyrå(1997), "Industriförbundet säger ja till EMU" 
1 ' lodin Sven-Olof/1997), "Sverige kan inte konkurrera" 
"Tunhammar, Göran(1997), "folket tror på euron" 
120Eriksson Göran(1997), "LO-fronten inte totaP' 
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politisk kris. Storbritanniens utrikesminister Malmcolm Pvifkind vill inte ha någon gemensam 

valuta, ingen gemensam statlig skattepolitik och han tror inte heller på någon gemensam 

immigrations- och asylpolitik121 Europaparlamentets studie om valutaunionens ekonomiska 

verkningar visar på ett antal fördelar med unionen som ökad tillväxt, ekonomisk stabilitet och att 

handeln underlättas mellan länderna. Studie visar emellertid även på risker och problem, en av 

dessa är risken för regionala skillnader. Detta kan, enl studien, innebära att det inom vissa 

regioner kommer att krävas betydande strukturella stödinsatser på europeisk nivå. 

Utbildningsminister Carl Tham är starkt kritisk till EMU och menar att projektet förmodligen 

kommer att genomföras i strid mot folkmajoriteten. Han anser att demokratin kommer att 

försvagas genom att, som han uttrycker det, pohtiskt ansvarstagande ersätts med mekanistiska 

system och avsättliga bankdirektörer. Han ser också farliga tendenser i Europa "Den ökade 

arbetslösheten och de sociala försämringarna ökar spänningarna mellan Europas vinnare och 

förlorare, både mellan klasser och regioner. Invandrarhatet och rasismen har inte mildrats, 

tvärtom. En nygammal nationalism eller regionalism har fått liv och i en rad länder pågår en 

tvivelaktig "identitetsjakt"122. Han ser EMU som en ödesfråga mellan krig och fred och menar 

"att det är just den sortens retorik och falska historiska analogier som fört nationer och hela 

kontinenter i olycka"123. 

Det är inte bara Sverige som har problem med att klara konvergenskraven det tyska 

budgetunderskottet hgger strax under den europeiska valutaunionens inträdeskrav1 2 4medan 

däremot Frankrike har uppfyllandet av inträdeskraven inom räckhåll. Det är OECD som har 

granskat Frankrikes ekonomi. Denna undersökning visar att Frankrike har låga räntor, i nivå 

med de tyska, detta har gjort att efterfrågan på hemmamarknaden har ökat. Det är både 

Bostadsbyggandet och exporten som har ökat, vad som däremot bekymrar OECD är den höga 

arbetslösheten. 12,5 procent av fransmännen är arbetslösa, mest beroende på struktureUa 

problem. OECD föreslår en mängd åtgärder mot den strukturella arbetslösheten, bland dessa 

ingår att lönekostnaden för den lägst utbildade delen av arbetskraften bör sänkas. Detta kan ske 

genom att staten fastställer en minimilön. Frankrikes underskott i statsbudgeten gör att OECD 

uppmanar till nedskärningar inom den offentliga sektorn. Ekonomin beräknas påfrestas 

ytterliggare framåt år 2000 eftersom den växande gruppen av pensionärer medför ett snabbt 

ökande av utgifterna. Frarikrike hgger fyra bland industriländerna efter de nordiska länderna i 

fråga om storleken på de offentliga utgifterna. När det gäller den tyska Bundesbank har denne 

tecknat en mörk bild av tysk ekonomi. Bundesbank vül bl a förbättra skatte- och 

socialförsäkringsreformerna så att tillväxten i ekonomin ökar. Tyskland har den högsta 

arbetslösheten sedan 1930-talet och många ifrågasätter nu möjligheten för dem att klara 

Santesson 01of(1997), "Britter lockar oss med sin EU-linje" 
!Tham Carl(1997)"£Mf/ ökar arbetslösheten" 
'Ibid 
'Hall, Thomas(1997), "Svårt för Tyskland klara EMU-krav" 
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valutaunionens inträdeskrav. Den inhemska konsumtionen är låg och andra problem som nämns 

är en nedgång i byggverksamheten. Det socialdemokratiska partiet som är i opposition(SPD) 

kräver att Bundesbank sänker styrräntorna för att stimulera investeringar. Det som talar för den 

tyska ekonomin i dagsläget är att löneavtalen slutits på en låg nivå, att växelkurserna är 

någorlunda stabila och att räntenivån är låg 1 2 5 

En representant för Europafacket EFS 1 2 6, uttalar sig mycket positivt för valutaunionen ur ett 

arbetarperspektiv. Han menar att det inte finns någon suveränitet i valutapolitiken idag men med 

en gemensam union kan politikerna återge stabihteten inom ekonomin. På vissa områden kan 

det komma att behövas gemensamma skatter, ett sådant område kan vara inom 

företagsbeskattningen där följden annars kan bh att företag flyttar mnt sina huvudkontor efter 

hur företagen beskattas. Ett annat område kan vara miljöskatter där dessa ev kan komma att 

driva upp priserna i vissa länder. Denne talesman för Europafacket är imponerad över de 

inflytande som Sverige hittills har haft inom EU och anser att Sverige skall gå med från starten. 

Men egentligen är det inte viktigast när vi går med, EFS utgångspunkt är istället att alla når 

målet. "Det viktiga är inte att vi startar samtidigt, utan att vi når målet samma dag"127. 

Frånvaron av demokratisk kontroll av den europeiska centralbanken är ett argument som inte 

kan viftas bort hur som helst menar Carl Lifbom, fd socialdemokratiskt statsråd. Själv anser han 

EMU-frågan så sällsynt svår och att den dessutom rymmer många olika delfrågor som inte går 

att få svar på vilket inte gör saken lättare. Sverige tvingas att ta ställning till ett färdigt projekt 

som är utomordentligt svårt att överbhcka och som vi inte har haft möjhghet att påverka 

utformningen av. Lidbom ser den europeiska centralbanken som ett inslag av federalism, 

banken är kopierad av den tyska Bundesbank. Många politiker i Tyskland, Italien och 

Beneluxländerna strävar efter en union i federalistisk riktning likväl som det finns andra som vill 

att medlemsländerna skall få behålla så mycket av sin nationella suveränitet. Lidbom är djupt 

kritisk mot den europeiska centralbanken med den utformning som den har. Han ser 

centralbanken som en institution som består av nationella bankdirektörer som var och en är 

garanterad oavsättlighet och oberoende av sin nationella regering. Det enda som går att glädja 

sig åt är att de små länderna är överrepresenterade i bankens direktion menar Lidbom 1 2 8. 

I Frankrike pågår en debatt humvida Euro-valutan kan komma att påverka maktbalansen mellan 

USA och de länder som deltar i den ekonomiska monetära unionen. I Frankrike råder av 

tradition pohtisk konsensus om vikten att skapa en stark euro i förhåUande till dollarn. Många 

fransmän frågar sig hur man skall ställa sig till USA:s poUtiska hegemoni? Fransmännens 

'Hall, Thomas(1997), "Ingen ljusning för tysk ekonomi' 
'l Europafacket finns både L O och TCO som medlemmar. 
'Carlbom Mats(1997), "EMU:s lovsång från vänsterhåll" 
'Lidbom Carl(1997), "Statsråd kan tvingas gå efter EMU-strid" 
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synsätt är en konsekvens av de spänningar som förekom under Bretten Wood systemet. "Man 

brukar förenklat säga att USA lät de andra länderna, inklusive Sverige, bekosta Vietnam-kriget 

genom att bara låta sina sedelpressar rulla. Inget annat land kunde betala sina underskott i 

betalningsbalansen, sina skulder, med vanliga papper. Det var också därför som Bretton Wood-

systemet föll'1291 Frankrike däremot råder ett samförstånd över partigränserna att Europa måste 

få kontroll över sin egen valuta. Dollarn fungerar idag som en reserwaluta, menar Jacgues 

Delors, ordf för EU-kommissionen, detta innebär att dollarn har en strukturen fördel gentemot 

andra valutor. Om den svenska kronan skrivs ner i förhållande till andra valutor måste Sverige 

betala en riskpremie i form av höjd ränta vilket får till följd att den interna tillväxten faller. Idag 

består 57 % av de internationella valutareserverna av dollarsedlar mot 15 % för den tyska D-

marken. 48 % av världsexporten är utställd i dollar, vid tillkomsten av unionen kan däremot en 

jämvikt skapas. Därtill tillkommer att EU:s bmttonationalprodukt är större än USA:s och 

Japans. Idag går större delen av EU:s export till andra länder inom EU, företrädare för EMU 

anser att Europa på så sätt kommer att kunna dra samma fördelar som USA eftersom risken för 

inflation och därmed höjda räntor kommer att minska avsevärt. En av de svenska företrädarna 

för EMU-utredningen Professor Lars Calmfors ställer sig inte bakom resonemanget om dollarn 

som ett maktmedel. Han tror att den ekonomiska vinsten med en euro som i realiteten skulle 

minska användningen av dollarn är liten. Professor Erik Dahmen menar att det inte går att mäta i 

exakta siffror vilken fördel som USA skaffat sig på grund av dollarns särställning. En 

förklaring anser han vara att USA inte har så långt gående centraliserade kollektiva beslut om 

samhällsekonomiska frågor. En annan förklaring är en flexibel arbetsmarknad(Kan vara större 

löneskillnader och lägre löner, otryggare anställningsformer, min egen anm). USA har ett 

underskott i bytesbalansen men det har de råd med anser Dahmen eftersom USA inte har lånat 

några pengar utomlands utan har istället tagit emot lån från utlandet130. 

Finlands socialdemokratiske statsminister Paavo Lipponen ger klara besked i EMU-frågan, de 

som klarar kriterierna skall vara med. Allt annat anser han vara tecken på att EU-projektet som 

sådant inte uppskattas av respektive medlemsland. För Lipponen betyder det att ett visst antal 

länder kommer att bilda en inre cirkel och i den cirkeln vill han se Finland. De erfarenheter som 

han har efter två års medlemskap i EU är att Finland har mycket större inflytande än vad som 

framgår av befolkningens storlek. Han ser ett värde i att länderna närmar sig varandra även vad 

gäller det finanspolitiska området. Han menar att det finns fördelar i att skattema harmoniseras 

på områden som miljö och kapitalskatter. Den egna valutan ser han som ett devalveringsvapen 

som använts istället för att göra nödvändiga strukturreformer. Den finska debatten är dock inte 

entydig, President Martti Ahtisaari är mer tystlåten i debatten och den socialdemokratiske 

gruppordföranden E Tuomioja vill skjuta upp EMU:s ikraftträdande. Ett troligt scenario inom de 

!9Bratt Peter(1997), "Euron utmanar USA-dollarn" 
°Ibid 
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finska partierna är att miljöpartiet, de gröna, vänsterliberalerna och kommunisterna är för EMU 

medan centerpartiet har många som är motståndare mot unionen131. 

5.3.1 Den utländska debatten 

Daily Telegraph skriver den 10 januari att opinionen har svängt i Storbritannien, om det skulle 

vara en omröstning idag så skulle 38 % rösta för att lämna EU medan 42 % skulle rösta för att 

bh kvar i unionen. Tidningen konstaterar också att Italienarna är de som är mest entusiastiska 

för en ekonomisk monetär union 1 3 2. The Irish Times beskriver Italiens vara eller icke var i EMU 

på följande sätt "If Italy and certain other European countries are in, a time bomb is ticking 

within EMU"133 Tyskarna antas arbeta förbrilt på att försöka hitta en form för att Italien inte 

skall ansluta sig i första omgången. Andra länder som också åsyftas är Spanien och Portugal, 

och i artikeln hävdas att om dessa länder kommer med från starten så får euron en "shaky start". 

Det konstateras också att Italien nu försöker göra allt för att sanera sin ekonomi för att undvika 

kommande spekulationer kring liran som i förlängningen skulle kunna leda till en devalvering. 

Om Italien inte kommer med vid första inträdet till EMU hotar premiärminister Prodi med att 

avgå. Vad de flesta däremot vet är att om detta skall vara möjhgt måste reglerna för inträde 

förändras. Det finns en tendens som tyder på att ett antal kärnländer kommer att kunna starta 

unionen efter utsedd tid. Dessa antas vara Tyskland, Frankrike, Österrike, Holland, Belgien, 

Luxemburg, Irland och möjhgen Finland. Itahen, Spanien, Portugal, Sverige och Danmark 

antas ansluta sig senare. Greklands anslutning förväntas ta ytterhgare några år. Vad gäller 

Storbritanniens inträde beskrivs detta på följande sätt "It is perfectly feasible for Britain to be in 

at the outset, or for us to wait a while, but in the long term it is sensible to be an early rather 

than a late starter. But to role ourselves out of monetary union now would be stupid and self-

destructive"134 Det finns även debattörer som tolkar ett sent inträde av länder som Portugal och 

Spanien med att detta kan försvåra när beslut skall röstas fram och tas i Bryssel. En annan 

tendens är att flertalet artiklar pekar på att fler av Europas ledande politiker, diplomater och 

andra EU-tjänstemän är delade i två läger; dels pragmatikerna som tycker att en försening är 

oundviklig eftersom flertalet av länderna har problem att uppfylla konvergenskraven å andra 

sidan de som insisterar att det inte möter något hinder att anslutningen sker i olika etapper. P 

Schwartz professor vid University of Madrid menar att ett Europa med 18 miljoner arbetslösa är 

långt ifrån en union, men den största barriären ser han i olika språk och kulturer. Detta menar 

han har betydelse för hur villig europerna är att flytta, vilket skulle vara en betydelsefull faktor 

"'Ledarsidan Dagens Nyheter "Finlands besltusamme ledare" 
l32Jones G, King A(1997), "Europe turning against Europe" 
133Agnew Paddy(1997), "Italy angry at conjecture over delayed EMU entry" 
134Haskins Christopher(1997), "Europhobia is bad for business" 
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för om EMU skall lyckas eller ej. Han beskriver EMU som ett stort farligt experiment135. 

Tyskarnas förändrade situation belyses också i flertalet artiklar, en viss oro kan skönjas 

eftersom fyra och en halv miljon tyskar var arbetslösa i januari 1997. De andra kriterierna 

beräknar tyskarna att kunna uppnå men det folkliga stödet sviktar. Den tyska 

fackföreningsrörelsen beskriver sin frustration på detta sätt "But the trade union federation can 

no longer accept that the Maastricht criteria for 1999 are fulfilled by fiscal and social measures 

which operate exclusive at the cost of employees"136 

Sammanfattningsvis präglas den europeiska debatten av osäkerhet kring om tidtabellen för EMU 

håller, osäkerhet kring vilka länder som kommer att uppfylla de sk konvergenskraven vid 

starten för EMU och osäkerhet kring den höga arbetslösheten i Tyskland och övriga Europa. 

Det finns också vissa frågetecken angående hur de politiska processerna och förhållandet mellan 

olika valutor kommer att påverkas genom att ett antal länder kan komma att stå utanför EMU, i 

alla fall till en början. Därmed finns det inget i den allmänna debatten som tyder på att unionen 

inte kommer att komma till stånd. 

1 3 5Helm Toby(1997), "Rift growing over whether to delay euro", Segall Ann(1997), "Leading European 
economist warns against joining EMU" 
136Boyes Roger(1997), "German unions urge brake on euro as unemployment rises" 
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6. DISKUSSION 

Robert D Putnam menar att olika spelteoretiska modeller som fångamas dilemma eller two level 

game är ytterst användbara för att förklara varför fullständigt rationella individer under vissa 

omständigheter kan åstadkomma resultat som inte är rationella när de betraktas ur alla 

inblandades perspektiv. Ett av mina delsyften har just varit att bedöma vilka konsekvenser som 

ett medlemskap i EMU resp ett beslut att inte delta i EMU kommer att få för Sverige. EMU-

utredningen har angett fyra huvudskäl till varför Sverige "skall vänta och se", dessa argument 

har granskats och tillsammans med de sk konvergenskriterierna och Referensscenariot hgger 

detta till gmnd för analysen. När ett systemskifte inträffar i samhäUet, såsom transition tiU 

demokrati eUer införandet av en ekonomisk monetär union, kan vissa övergångsproblem 

uppstå. De övergångsproblem som EMU-utredningen har presenterat samt MundeUs teori om 

optimala valutaområden kommer att jämföras med mitt empiriska och teoretiska material. Många 

anser att det är tyngden i det civüa samhäUet som avgör hur demokratin fungerar, men hur går 

det då med demokratin när människor i Europa skaU försöka finna lösningar på stora 

gemensamma problem som arbetslöshet och avtagande tillväxt. Demokratifrågoma är av central 

betydelse vid ett ev inträde i den monetära unionen, men kommer vi att kunna förutse hur nya 

och gamla institutioner kommer att påverkas av mötet meUan socialt, ekonomiskt och kultureUt 

olika müjöer. 

Min hypotes som jag argumenterar för är att det finns en avsevärd skiUnad och ett avstånd 

meUan den statsvetenskaptiga diskursen och den allmänna samhäUsdebatten om EMU och dess 

utformning. Detta avstånd kan få stora komplikationer vid en utvidgning av EU och bildandet av 

EMU. Jag argumenterar även för att EMU är ett så stort projekt så att konsekvenserna av ett 

medlemsskap inte går att avgöra på ett entydigt sätt eftersom de utredningar som har gjorts är för 

snävt ekonomiska i sin uppläggning. 

Resultatanalysen är upplagd på sådant sätt att centrala frågestäUningar som har utkristaUiserats 

och konkretiserats ur det teoretiska materialet kommer att presenteras och diskuteras. 

Kan konvergenskriterierna uppfyllas ? 

EMU:s tilltänkta länder däribland Sverige kämpar för att klara konvergenskraven. Oavsett hur 

det går med en anslutning tiU EMU så finns det de som vül att Sverige i alla lägen skaU ansluta 

sig tül ERM. Bland EU:s absoluta kärnländer finns det risk att Tyskland inte klarar av 

konvergenskraven för att de har för höga kostnader för de offendiga finanserna. När det gäUer 

periferiländer som Spanien, Portugal, Irland och Finland så visar dessa länder på en varierande 

tillväxt. Det framgår dock mycket tydligt att Tyskland inte vül släppa in sydländerna från 1999, 
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framför allt inte Italien. För Sveriges del känns det orealistiskt att tro att vi skall kunna uppfylla 

kraven til l 1 januari 1999. Det finns en opinion inom Sverige som anser att socialdemokraterna 

har gjort konvergenskriterierna till överordnade mål och därmed till priset av permanent 

arbetslöshet, försöken att uppfylla kraven har bhvit pohtiskt och socialt oacceptabelt. Det finns 

politiska krafter i Sverige som har en tilltro till svensk skatte- och arbetsmarknadspolitik och 

som anser att vi själva kan klara att föra en fungerande sysselsättningspolitik. Hur denna kamp 

mellan att sanera ekonomin för att uppfylla konvergenskriterierna mot att satsa medel för att 

stimulera sysselsättningen(läs ev medel till offentlig sektor) kommer att fortskrida går inte att 

uttala sig säker om. Men idagsläget tycks målet vara inställt mot att sanera ekonomin. 

Hur påverkar det sk Referensscenariot processen ? 

Processen påverkas på många olika sätt av de sk Referensscenariot, bla Tysklands försvagade 

ekonomi och Frarikrikes och Tysklands diametralt olika syn på sydländemas deltagande. 

Tilltron till EMU som projekt påverkas av att en diskussion förs om för det första vilka länder 

som kan "kvala" in, för det andra av att ett visst antal kärnländer kommer att ansluta sig först 

och för det tredje om att ev skjuta upp starten ett eller två år. För att tala med Prezeworski skulle 

valet stå mellan att driva igenom unionen relativt snabbt mot att söka en mer konsensusinriktad 

väg. Många politiska faktorerna går varken att påverka eller att förutse dessutom finns ett antal 

praktiska frågor som stör omläggningen till ett system med euron som valuta. Banker, 

försäkringsbolag och olika företag behöver en viss tid för att omställningen skall kunna fungera. 

Andra frågetecken är vad omställningen kommer att kosta, hur lång tid som den får ta och hur 

den skall finansieras och av vem. Dessa praktiska frågor kan ha olika dimension utifrån 

betraktaren, för vissa kan problemen anses små och oviktiga eftersom mycket av dagens 

betalningar sker på elektronisk väg. Medan andra har ett kortare perspektiv där det kontantlösa 

samhället har mindre utrymme. Både Riksbanken och Riksgäldskontoret är däremot positiva till 

ett svenskt medlemskap och väntar bara på ett positivt pohtiskt besked. SAF har målat upp en 

bild av att de stora företagen kommer att använda euron oavsett ett svenskt medlemskap i 

valutaunionen och att fackförbunden kan komma att kräva att deras medlemmar får sin lön i en 

stabil valuta. Inget i undersökningen talar emot detta faktum vilket i en förlängning kan innebära 

en valuta för den offenthga sektorn och en för svenska exportföretag. 

Tillhör Sverige och EU ett optimalt valutaområde? 

Mundell ställer upp ett antal kriterier för vad som bör vara uppfyllt för att två eller flera länder 

skall utgöra ett optimalt valutaområde. En av dessa faktorer är att produktionsfaktoremas 

rörlighet skall vara stor. Kapitalets rörhghet finns det ingen som tvivlar på idag, men när 

Masstrichlkriterierna formulerades i slutet av 1991 byggde de på förväntningar om en normal 
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konjunkturutveckling med ökad handel och tillväxt. I verkligheten har Europa drabbats av 

efterkrigstidens djupaste lågkonjunktur, samtidigt har en stor stmkturomvandling påverkat 

kontinenten framkallad av den skärpta konkurrensen i världen. Denna strukturomvandting har 

fördjupats genom att flyttningsströmmama inom Europa har varit små och de skäl som anges är 

språkliga och kulturella skillnader. Men vilka konsekvenser skulle det egendigen få om 18 

miljoner arbetslösa européer skulle börja att röra på sig, om man räknar med en utvidgning av 

EU blir siffran avsevärt högre. Den svenska EMU-utredningen ser dock inte något behov av att 

samordna sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken. Det finns inte heller något som tyder på 

att det finns en politisk vilja i Sverige i dag till att förorda en harmonisering gällande 

arbetslöshetsersättning och arbetslöshetsförsäkring eller att göra gemensamma satsningar mot 

arbetslösheten. För att nå målet om ett optimalt valutaområde torde dock detta vara nödvändigt. 

Min slutsats blir därför att om Sverige och övriga EU-länder skall anses utgöra ett optimalt 

valutaområde behövs en total harmonisering inom finanspolitik, penningpolitik och 

arbetsmarknadspolitik. 

Vilka övergångsproblem kan vi se ? 

Ett av huvudskälen till EMU-utredningens ställningstagande var osäkerheten kring vilka länder 

som faktiskt kommer att delta. Undersökningen visar att den farhågan alltmer blir en realitet, 

dels beroende på den ökade arbetslösheten i Tyskland och minskade tillväxten men också 

beroende på att Tyskland är tveksam till att Italien, Portugal och Spanien ansluter sig redan från 

starten 1 januari 1999. Den osäkerhet som kalkylerats med tidigare kan sägas ha ökat i och med 

osäkerheten kring ovan nämnda länder men även med länder som Grekland, Danmark och 

Storbritanniens deltagande. Med ett färre antal länder som deltar kan effektivitetsvinsterna 

minska avsevärt och hela projektet kan komma att stå inför trovärdighetsproblem. Den höga 

arbetslösheten i Sverige var ett annat argument som utredningen angav, undersökningen visar 

dock att hög arbetslöshet är ett gemensamt problem i hela Europa och som skulle kunna 

förbättras genom en gemensam penning-, valuta-, och arbetsmarknadspolitik. När det gäller 

inflation och balanserad budget är målet för inflation redan uppfyllt och den svenska ekonomin 

genomgår en hård sanering. I dagsläget finns det inget som tyder på att det skall finnas några 

speciella tolkningsproblem vad avser de uppsatta konvergenskraven, det kan däremot inte 

uteslutas att sådana problem uppstår ju längre processen framskrider. Ett övergångsproblem 

som kan uppstå är om omstruktureringarna av ekonomierna drivs i alltför snabb takt så att detta 

leder till att arbetslösheten ökar avsevärt eller att det drabbar hårt utsatta gmpper eher områden 

på ett allt för negativt sätt. Undersökningen visar att fokus fn är på den Italienska ekonomin och 

om Italienarna skall klara att sanera sin ekonomi för att undvika kommande spekulationer kring 

liran och risken till en efterföljande devalvering. Det finns inget i den allmänna debatten som 

tyder på att tron på den svenska kronan har förändrats i negativ riktning. 
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Demokratin i Europa, finns en ideal modell ? 

Robert Dahl ser den deltagande demokratin utifrån något som han beskriver som Kinesiska 

askar där han menar att precis som askar har olika storlek och rang så finns det i våra samhällen 

pohtiska frågor på olika nivåer och områden. Den massmediala debatten visar att de medborgare 

som är negativt inställda till EU är rädda att de små länderna skall förlora inflytande, detta 

stämmer väl in på Sverige. Det finns däremot inget i den samhällsvetenskapliga diskursen som 

talar för att demokratin skulle minska vid ett inträde i EMU, utan tvärtemot kommer den istället 

att öka genom att den söker sig andra former. Demokratin anses inte vara lika bunden till 

nationalstaten som den har varit, utan som Delanty beskriver det, så står nationalstaten under 

transformation. Den svenska massmediala debatten har till stor del handlat om konsekvenserna 

av symmetriska och asymmetriska chocker, detsamma gällde EMU-beredningens 

ställningstagande. Denna debatt syns till stor del vara en svensk fråga, den har inte samma 

dignitet i andra europeiska länder. Detta beror på att övriga Europa ser federalism som en 

nödvändig dimension när en ny pohtisk ordning skall decentraliseras. Inom en federation 

behöver inte olika typer av ekonomiska chocker bh någon stor fråga. Ett exempel på att en ny 

diplomati har växt fram är att företagen kommer att förhandla sinsemellan och att en del av vår 

ekonomi i Sverige kan vara handel och löner med euron som valuta, medan det i en annan del av 

ekonomin sker transaktioner i kronor. Detta visar snarare på att det inte finns någon ideal modell 

för demokrati utan och att det handlar om många olika former av att nå konsensus. Här kan vi 

istället tala om en mosaik av förhandhngar på olika nivåer mellan olika organisationer, företag 

och regeringar. Nya icke institutionella beslut kommer alltmer att fattas i takt med att nya 

nätverk skapas genom sociala rörelser och regionbyggande. I den svenska massmediala 

debatten framgår det tydligt att våra pohtiska partier har misslyckats med att engagera de 

enskilda medborgarna i debatten om EMU. Delanty skulle därmed sägas ha rätt när han påstår 

att transformationen av staten har resulterat tül en större kris för politiken som sådan. Det är 

tydligt att det har bhvit svårare att skapa konsensus i politiken, det finns inte heUer något som 

tyder på att våra partier är rustade för att förhandla på IntemationeU nivå. Delanty menar också 

att den nya diplomatin är triangulär, jag viU däremot påstå att detta inte är tiUräckUgt, den är 

mycket mer mångfacetterad än så. Den traditioneUa modeUen för demokrati kan inte längre 

handskas med de nya fortsättningarna i samhället, där olika subsystem möts, där media har en 

aUt större betydelse samt olika lokala och regionala aktörer. Neofunktionahsmen som ser att 

förändringarna ger ett visst "spül-over" skulle kunna identifiera detta både på det funktioneUa 

och pohtiska planet eftersom vi idag beskådar en politisk matthet men ett byggande av nätverk 

och institutioner genom nya lojaliteter. 
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Kan vi se den nya diplomatin som ett two-level game? 

Naturligtvis är det precis som Putnam antyder att vi behöver koncept och teorier för att kunna 

organisera våra empiriska observationer kring internationellt samarbete. EMU-debatten uppvisar 

många tecken på att förhandhngar sker vid olika bord eller nivåer. Vid det internationella bordet 

har exempelvis Storbritannien och Danmark försökt att maximera sin egen nytta och förhandlat 

till sig undantag vid tecknandet av Maastricht fördraget. Detsamma gäller för oss Svenskar som 

med all krav hävdar att vi också har ett undantag från avtalet. Komplexiteten i spelet är för 

Putnam när en överenskommelse skall ratificeras. För att detta skall lyckas måste det finnas ett, 

som Putnam uttrycker det, "Win-set" på båda nivåerna och att dessa skall överlappa och likna 

varandra. Finns det då ett starkt "Win-set" i Sverige för en anslutning till EMU inom de båda 

nivåerna, dvs den internationella och nationella arenan? Frågan måste besvaras med ett nej, det 

finns det inte om vi ser till hela befolkningen. Medborgarna är allmänt tveksamma, våra 

folkvalda undviker att ta ställning och ekonomer och statsvetare är oense om konsekvenserna. 

Ett starkt stöd finns däremot bland företagarna. Följden av detta blir att Sveriges representanter 

inom EU därmed skulle ha mindre autonomi att förhandla på internationell nivå. Arbetslösheten 

är en annan faktor som kan sägas bidra till att inte skapa goda "Win-sets". Spänningen har ökat 

mellan Europas vinnare och förlorare, både mellan klasser och regioner. Invandrarhat och 

rasism förekommer runt om i Europa det är därför av största vikt att våra nya institutioner 

formas genom demokratiska kanaler så att inte krafter för nationalism och rasism tar överhand. 

På samma sätt som Sverige saknar ett "Win-set" så saknar Italien, Spanien, Portugal och 

Grekland det på internationell nivå medan det finns ett stöd på nationell nivå. Putnam gör även 

den bedömningen att stödet vid internationeUa förhandlingar är mindre i mer beroende länder 

med öppna ekonomier jämfört med mer självständiga länder som USA. Detta skuUe innebära, 

om vi följde Putnam, att Sverige inte skulle gå med i EMU eftersom han menar att stater med 

små "Win-sets" bör göra färre internationeUa överenskommelser utan istäUet driva hårdare 

förhandlingar med mindre antal frågor. Enhgt Putnams teori kan en speciell chefsförhandlare 

underlätta implementeringen av beslut och kanske kunna åstadkomma på en intemationeU nivå 

sådant som har misslyckats på nationeU nivå. Den massmediala debatten i de udändska 

tidningarna visar dock att det inte finns några sådana person i Sverige just nu, överhuvudtaget 

skrivs det mycket lite om Sverige och den debatt som försiggår om EMU. 

Är EMU-beredningens ställningstagande berättigat? 

EMU-beredningen har fyra huvudargument till varför Sverige inte skall delta i EMU från starten 

i den ekonomiska monetära unionen. Det första argumentet var den höga arbetslösheten, det 

andra var Sveriges statsfinansiella situation, det tredje var att det har funnits för hte tid för 

allsidig debatt och det fjärde var osäkerheten kring vilka länder som faktiskt kommer att delta. I 
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såväl den udändska som den svenska debatten finns det inget som idag tyder på att 

ställningstagandet i sig inte skulle vara berättigat. Det är fortfarande hög arbetslöshet i Sverige 

och resten av Europa, det finns en mer omfattande osäkerhet kring vilka länder som faktiskt 

kommer att delta, den finansiella situationen är bättre men fortfarande allvarlig och den allsidiga 

debatten kommer inte riktigt igång. Gör vi en samlad bedömning utifrån dessa fyra kriterier så 

blir svaret att ja bedömningen är berättigad. Ser vi däremot frågan ur ett vidare perspektiv så blir 

svaret nej. Detta nej motiveras med att Sverige redan är medlem i EU och har därmed i princip 

sagt ja till ett Europa där mänga frågor löses tillsammans på en internationell arena. För att 

återigen tala med Putnam så bör Sveriges regering i dessa förhandhngar ha en mångfacetterad 

policy istället för att ha en enda som de inte avviker från. Det är lättare att nå konsensus på en 

internationell arena om förhandlaren har en viss autonomi och inte är låst till en enda 

ståndpunkt. Putnam beskriver det som att vi måste formulera en teori om inrikes politik och 

förhandling som är en strategi om makt och preferenser för aktörer på intemationeU nivå. Idag 

har Sverige som land inte något enat "Win-set", därigenom kan vi inte bortse ifrån att det 

kommer att uppstå komplikationer vid förhandhngar och när olika överenskommelser skall 

ratificeras. 

Vad gäller arbetslösheten så är den ett stort problem i hela Europa. AUa försök att finna en 

gemensam samlad strategi måste välkomnas. En harmonisering av bl arbetslöshetsersättningen 

och företagsbeskattningen är nödvändig för att undvika maktkoncentration och att vissa 

områden har en hög tillväxt medan andra stagnerar. Det finns en enighet i Sverige och övriga 

Europa om att arbetslösheten är struktureUt betingad. Frankrike som har underskott i 

statsbudgeten och en hög arbetslöshet har av OECD uppmanats till nedskärningar genom bl a 

sänkta lönekostnader för den lägst utbildade delen av arbetskraften. För svenskt vidkommande 

vil l Lindbeck att marknaden för varor, tjänster, arbetskraft och kapital är flexibla, att pris- och 

lönerelationer tillåts anpassa sig tiU förändringar i efterfrågan och utbud. Lindbeck efterlyser ett 

stort åtgärdsprogram samtidigt som han insiktsfuUt säger att detta kommer att leda tül 

"välkända" sociala och politiska problem(underförstått välfärdsstatens berättigande). 

Konjunkturrådets rapport kritiserar starkt hela svenska arbetsmarknadssystemet, det anses vara 

helt föråldrat med en lönebüdning som bestäms centralt och som inte medger löneskillnader som 

speglar produktivitet och lönsamhet. Den svenska utbüdningen på högskolenivå anses ha varit 

skräddarsydd för offentlig förvaltning och därmed har den privata sektorn och industrin bhvit 

underförsörjd. Detta är gigantiska problem som bara tiU en viss del är svenska, stora delar av 

frågorna är gemensamma för hela Europa. Sverige som enskilt land har försökt att lösa dessa 

problem under 90-talet genom ohka satsningar men faktum kvarstår, vi klarar inte att lösa 

arbetslösheten. Om vi tror på det Europa som vi har sagt ja tül och om vi ser att vissa frågor är 

gemensamma och att det finns en gemensam lösning då skaU vi inte vänta och se utan gå med 

direkt men detta kräver att Sverige har en "proaktiv strategi", att vi visar att vi är eniga om att 

tiUhöra de länder ska vara med från början och forma det nya Europa. 
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Är samverkan mellan regeringen, näringslivet och intresseorganisationer 

tillräcklig för att stärka Sveriges position i EU ? 

Undersökningen visar att det dubbelriktade medborgarsamtalet som den av Finansdepartementet 

tillsatta arbetsgmppen förordar aldrig har kommit tillstånd. Den sittande regeringen har inte klart 

och tydligt klargjort sina visioner och vüjeinriktning med ett ev medlemskap i EMU. Eftersom 

regeringstjänstemännen inte har deltagit öppet i debatten så torde möjligheten att utveckla 

"svenska optioner" avsevärt minskat. Debatten har varit mycket begränsad och har mer varit en 

form av professionella samtal mellan välinformerade ämbetsmän, forskare och företrädare för 

intresseorganisationer. Det visar sig mycket tydligt att den process som vi bevittnar idag har hte 

att göra med det som var tänkt som en uppgift för det nyinrättade EU-sekretariatet, dvs att 

fokusera och identifiera ett fåtal viktiga frågor som Sverige bör driva inom EU. För svenskt 

vidkommande kommer vi att få en position mellan, för att tala med Kohler-Koch, den neo-

realistiska och den neo-funktionalistiska skolan där neorealisterna har ett statscentrerat 

perspektiv och menar att nationalstaten är här för att stanna. Den process som pågår i dag i 

Europa sätter den svenska välfärdsstaten i ett nytt ljus, det kommer att vara en oenighet mellan 

de som ser regeringen som den ledande aktören och mellan dem som ser många aktörer som 

samverkar och där nationalstaten har en allt mindre betydelse. Sverige har inte lyckats "sätta 

dagordningen" för europafrågorna och under tiden fortlöper den process som redan har 

igångsatts med att bygga nätverk på olika nivåer med eller utan kontroll och deltagande av 

regeringen. 

Löser EMU den svenska krisen? 

Ekonomikommissionen hade i sitt uppdrag tre huvuduppgifter, den första var att identifiera 

grundläggande svagheter och föreslå förbättringar i de regelsystem och institutioner som är 

politiskt bestämda. För det andra var det att förbättra möjhgheterna att få tillstånd stabüa 

spelregler och institutioner. Till sist skulle kommissionen föreslå lämpliga vägar ut ur det 

ekonomiskt svåra läget. De grundläggande svagheter som kommissionen fann var ett antal 

problemområden som: stora devalveringar under 80-talet, hög inflation som gett höga 

produktionskostnader och höga priser. Offentligt monopol sågs som ett hinder för privata 

intitiativ och på arbetsmarknaden fann man lönebildningen och arbetsrättsreglerna som 

problematiska. Skattesystemet angreps så tillvida att skattetrycket ansågs för högt och när det 

gällde socialförsäkringssystemet så kritiserades systemets utformning och den allmänna nivån 

fann kommissionen också vara felaktig. 

När det gäller den politiska dimensionen av den svenska krisen är det den svenska modellen 

som får skulden och den avfärdas av kommissionen. Den svenska modellen sägs ha skapat en 
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institutionernas kris, en legitimitetskris och en styrningskris. Dessa kriser karakteriseras genom 

en otydlig ansvarsfördelningen och sammanblandning mellan stat och samhälle dvs det civila 

samhället och det frivilliga medborgarsamhället. Internationaliseringen har gett till följd att det 

har uppstått en stymingskris och legitimitetskrisen motsvaras av att nya oppositionsgmpper 

ställer nya krav. Lösningen enl ekonomikommissionen är aktivt medborgarskap, pluralism och 

tydlig ansvarsfördelningen. 

Vilka incitament har vi då för att EMU kan lösa den svenska krisen?. Den enklaste frågan att 

besvara är om pluralismen kommer att kunna stärkas genom att marknaden och det frivilliga 

medborgarsamhället får en större frihet. Där blir svaret utan tvekan jakande eftersom samhället 

kommer att formas av en mångfald av lösningar. Det aktiva medborgarskapet har hittills saknats 

vad gäller frågan om EMU, vilket naturligtvis innebär en risk för projektet som sådant. Vad 

gäller att åstadkomma en tydlig ansvarsfördelning kommer ett deltagande i EMU att innebära en 

annorlunda ansvarsfördelningen men det går inte att avgöra om den blir tydligare. Jag skulle 

därmed vilja påstå att det går inte att avgöra humvida EMU kan lösa den svenska krisen, 

däremot finns det inget som talar för att den inte skulle göra det. 

Det finns en avsevärd skillnad och ett avstånd mellan den statsvetenskapliga 

diskursen och den allmänna samhällsdebatten om EMU. 

Den samhällsvetenskapliga debatten kan karakteriseras av att den inte innehåller några teorier 

om att länder skall mötas i ett vidgat samarbete utan accepterar snarare det faktum att detta är 

en självklarhet eftersom det har skett och sker förändringar i de ekonomiska och politiska 

processerna. Den massmedia debatten både i Sverige och Europa präglas av spekulationer om 

unionen kommer till stånd och i sådana fall när och med vilka. Den svenska debatten kan sägas 

ha ett nationalistiskt förtecken, främst genom EMU-beredningens ställningstagande, genom en 

starkare tilltro till att vi både kan och bör ha en viss frihet att själva besluta om sådant som 

finans-, arbetsmarknads- och skattepolitik Massmediala debatten i Europa visar inte lika tydliga 

tecken på detta men Storbritanniens och Danmarks undantagsklausul kan dock betraktas som ett 

sådant argument. Bland EU:s ursprungsländer har redan en ny form av diplomati utvecklats och 

kommer i och med EMU att fördjupas. I Sverige svarar våra politiska representanter med att i 

princip inte alls vara med i debatten, samhällsvetare ser det som en pohtisk kris medan politiker 

själva ser det som en möjlighet till en allsidig objektiv debatt utan förtecken. Ett tydhgt avstånd 

kan skönjas mellan statsvetenskapen och den svenska debatten bland politiker och andra aktörer 

så tillvida att federalism ses som en nödvändig dimension av statsvetare medan det finns en 

tveksamhet inför detta bland svenska aktörer. Detta kan i sin tur leda till en rad komplikationer 

när olika överenskommelser inom skilda områden och nivåer skall ratificeras. V i saknar idag det 

"Win-set" som Putnam talar om och som vi skulle behöva för att lyckas i våra förhandlingar. 
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Oavsett ett ja eller nej till EMU så kommer den process som har startat med att bygga nätverk 

inom olika områden att fortgå eftersom det idag finns områden där många politiker/aktörer 

upplever sig ha likartade problem eller möjhgheter. Det gäller dels byggande av 

regioner(geografiska områden) med samarbete på lokal och regional nivå men även andra 

nätverk som byggs mellan näringslivet och Högskolor/Universitet. Med ett ja till en valutaunion 

kan dessa regioner komma att få en betydande uppgift i att vara en sammanhållande faktor för 

en god ekonomi och en motor för arbetskraftens rörlighet. På kommunal nivå gäller det att nå 

konsensus mellan länder som Sverige som vill driva en långt gående välfärdspolitik och de som 

ser en mer hberal demokrati i Europa. (Se Delanty). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att statsvetenskaplig teoribildning ser EMU som ett projekt 

som är ett helt naturhgt steg i det nya Europa där begrepp som suveränitet och nationalstat har 

allt mindre betydelse. Ett federalistiskt Europa anses vara en nödvändighet för att på bästa sätt 

tillmötesgå de krav som ställs. Den svenska debatten präglas mer av en debatt humvida Sverige 

som enskilt land kan påverka ekonomin respektive inte påverka. Främst gäller detta tillväxten 

och arbetslösheten. Den europeiska debatten är riktad mot andra frågor som vilka länder som 

kommer att delta i unionen och om unionen kommer att starta enligt planerna. 
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7. SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns ett avstånd mellan den statsvetenskapliga 

diskursen och den samhällsvetenskapliga debatten i frågan om Sveriges medlemskap i EU och 

ev inträde i EMU. Om det fanns ett avstånd ville jag även undersöka om detta kunde leda till 

komplikationer för det fortsatta EU-samarbetet. Ett annat syfte var att analysera den faktiska 

utvecklingen av EMU-debatten i Sverige och omvärlden. För att kunna belysa situationen har ett 

antal frågestäUningar varit speciellt intressanta att följa, den ena var vilken betydelse som de sk 

Konvergenskriterierna och Referensscenariot har för utvecklingen. Den andra frågestäUningen 

var hur EMU-utredningens argument och ställningstagande om att Sverige inte skall gå med i 

Unionen från den 1 januari 1999 har påverkat processen. Min utgångspunkt var att EMU är ett 

stort projekt och att konsekvenserna av ett medlemsskap inte går att bedöma på ett entydigt sätt 

eftersom ett ja eller nej ti l l EMU inte bara är en fråga för Europa utan svaret måste ses utifrån ett 

globalt perspektiv. Det är inte heller helt och hållet en ekonomisk fråga utan det innebär ett 

samarbete inom många olika områden. Den metod som jag har använt mig av har varit att 

studera olika utredningar som har gjorts inom området och där både statsvetare och 

nationalekonomer har ingått. Jag har även studerat ett antal kända statsvetenskapliga forskare 

inom demokratiteori, intregrationsteori och spelteori. Den empiriska delen har genomförts 

genom studier av vad som rapporterats i Dagens Nyheter, The Times, The Sunday Times, The 

Irish Times och Daily Telegraph under 2-3 månader. Den samhällsvetenskapliga diskursen har 

delats in i olika områden såsom "demokratin i Europa", "Europaintegrationen", 

"Finansdepartementets syn på samverkan", "arbetsmarknaden och EMU", "EMU som pohtiskt 

projekt" och "den svenska krisen". Den samhällsdebatt som förekom var inom följande 

områden, "EMU och arbetslösheten", "Sveriges syn på samverkan" "Den utländska debatten" 

och "Sverige, EMU och omvärlden". Genom att studera teorin om "two-Ievel-game" har jag 

funnit att det är ett komplext spel om makt som försiggår på olika nivåer mellan nationella 

regeringar och nationella och internationeUa grupper, detta spel är beroende på förmågan att 

skapa rätta "Win-sets" t i l l varje tülfäUe. Resultatet visar att det finns en osäkerhet avseende hur 

många länder som kommer att klara de sk konvergenskriterierna, bland dessa länder finns 

Sverige. Det finns kritiska röster i Sverige som menar att socialdemokraterna har gjort 

konvergenskriterierna tül överordnade mål till priset av stagnation och arbetslöshet. 

Referensscenariot påverkar också processen så tiUvida att Tysklands ekonomin visar en viss 

försvagningen, detta skapar i sin tur en rad spekulationer om Tysklands deltagande. Det framgår 

dock klart av undersökningen att utan Tyskland skuUe ett EMU bti mycket försvagat om aUs 

möjtigt att genomföra. Det finns även spekulationer kring den Italienska ekonomin och liran. 

Italien viU ansluta sig till EMU redan under etapp 1 men däremot är inte den inre kärnan av EU-

länderna som exempelvis Frarikrike intresserade av att Itatien skuUe ansluta sig redan från 

början. Tül gmnd för EMU-beredningens stäUningstagande har bla MundeUs teori om optimalt 
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valutaområde legat, enligt denna teori tillhör inte Sverige eher Finland något sådant område. 

Undersökningen visar att om Sverige och övriga EU-länder skall anses utgöra ett optimalt 

valutaområde behövs en total harmonisering inom finanspolitik, penningpolitik och 

arbetsmarknadspohtik. Arbetslösheten är det största gemensamma problemet i dag i Europa, där 

hela 18 miljoner europeer står utan arbete. Europa har drabbats av efterkrigstidens djupaste 

lågkonjunktur, samtidigt har en stor strukturomvandling påverkat kontinenten framkallad av den 

skärpta konkurrensen i världen. Denna strukturomvandling har fördjupats genom att 

flyttningsströmmama inom Europa har varit små och de skäl som anges är språkliga och 

kulturella skillnader. Inom samhällsdebatten har ofta farhågor hysts humvida demokratin kan 

komma att försvagas vid ett inträde i EMU. Undersökningen visar däremot det motsatta 

förhållandet, att demokratin kan komma att förstärkas och att den kommer att hitta andra former. 

Demokratin kommer därmed inte att vara lika bunden till nationalstaten som den har varit. En ny 

diplomati har växt fram där företag och institutioner både nationellt och internationellt kommer 

att förhandla sinsemellan, dessa förhandlingar kan komma att ske utan att ländemas regeringar 

blir inkopplade. Den traditionella modellen för demokrati kan inte längre handskas med de nya 

fortsättningarna i samhället, där olika subsystem möts, där media har en allt större betydelse 

och där olika lokala och regionala aktörer bygger nätverk. Den nya formen av demokrati och 

diplomatin kan ses som ett "two-level game". Komplexiteten i spelet är när en 

överenskommelse skall ratificeras, om detta skall lyckas måste det finnas ett starkt "Win-set" 

inom olika arenor och nivåer. Den svenska EMU-beredningens ställningstagande var att Sverige 

inte skulle gå med i valutaunionen direkt från start utan att vi skulle vänta och se. 

Undersökningen visar att om vi tror på det Europa som vi har sagt ja till och om vi ser att vissa 

frågor är gemensamma och att det finns en gemensam lösning på dessa frågor, då skall vi inte 

vänta och se utan gå med direkt. Men detta kräver i sin tur att Sverige har en "proaktiv strategi", 

att vi visar att vi är eniga om att tillhöra de länder ska vara med från början och forma det nya 

Europa. Det finns däremot inget som entydigt visar på att ett medlemskap i EMU kan lösa "den 

svenska krisen" såsom den presenterats av Ekonomikommissionen dvs som 

stabiliseringsproblem, effektivitetsproblem samt tillväxtproblem, men det finns inte heller något 

som talar för att den inte skulle göra det. Resultatet visar också att debatten inom Sverige har 

varit begränsad, det finns ett starkt motstånd mot att gå med i unionen, många svenskar värderar 

Sveriges möjhghet till att bedriva en självständig politik som högt.. Detta innebär att v i i 

Sverige har vi hamnat i en position mellan den neo-realistiska och den neo-funktionalistiska 

skolan där neorealisterna har ett statscentrerat perspektiv och menar att nationalstaten är här för 

att stanna. Den neo-funktionalistiska skolan menar däremot att det pågår en "dissemination" 

av makt och att EU-kommissionen kommer att bli en central aktör. 

Det finns en avsevärd skillnad och ett avstånd mellan den statsvetenskapliga diskursen och den 

allmänna samhällsdebatten om EMU. Denna skillnad visar sig i att den svenska debatten har ett 

nationalistiskt förtecken medan den statsvetenskapliga diskursen mer ser Europa som en helhet. 
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Ett tydligt avstånd kan skönjas mellan statsvetenskapen och den svenska debatten bland politiker 

och andra aktörer så tillvida att federalism ses som en nödvändig dimension inom den 

statsvetenskapliga diskursen medan det finns en tveksamhet inför detta bland svenska aktörer. 

Detta kan leda till en rad komplikationer när olika överenskommelser inom skilda områden och 

nivåer skall ratificeras. Sammanfattningsvis kan konstateras att statsvetenskaplig teoribildning 

ser EMU som ett projekt som är ett helt naturligt steg i det nya Europa där begrepp som 

suveränitet och nationalstat har allt mindre betydelse. Den svenska debatten präglas mer av en 

debatt huruvida Sverige som enskilt land kan påverka ekonomin respektive inte påverka, främst 

gäller detta tillväxten och arbetslösheten. Den europeiska debatten är riktad mot andra frågor 

som vilka länder som kommer att delta i unionen och om unionen kommer att starta enhgt 

planerna och där ett federalistiskt Europa anses vara en nödvändighet för att på bästa sätt 

tillmötesgå de nya krav som ställs på samhället. 
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