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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att analysera effekterna av en skandinavisk valutaunion ur ett 

handelsperspektiv med fokus på intern- och externhandel för regionen. För att göra detta 

användes teorier och tidigare forskning av gemensamma valutaområden samt empiri för det 

aktuella området. För bedömning av handelsförutsättningarna har Jonungs kriterier som berör 

handel granskats och resultatet tyder på att Danmark och Sverige uppfyller kriterierna för ett 

optimalt valutaområde medan Norge på vissa punkter avviker. Detta gör att Norge kan anses 

som en mindre lämpad kandidat sett till ett optimalt valutaområde men med detta sagt inte en 

olämplig kandidat i ett skandinaviskt valutasamarbete. 

För att beräkna effekterna på handeln vid ett skandinaviskt valutasamarbete skapades ett 

intervall baserat på resultat från tidigare forskning anpassat efter de skandinaviska 

förhållandena. Resultatet är att den interna handeln kommer att öka med 50 % - 90 % med 

bakgrund av tidigare beräknade effekter på EMU-området och andra monetära unioner.  

Gällande den externa handeln påvisades inget entydigt resultat. Slutsatsen om ett monetärt 

samarbete leder till ökat ekonomiskt inflytande i världen eller till en mer stängd region är svår 

att dra. 
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1. Inledning 

Sverige, Norge och Danmark har under historiens gång haft flera politiska och ekonomiska 

samarbeten som Kalmarunionen1 och den svensk-norska Unionen2, men också konflikter och 

skiftande landsgränser som har präglat de skandinaviska ländernas förhållanden3.  

De skandinaviska länderna bildade 1873 en valutaunion som först bestod av Sverige och 

Danmark men sedan också av Norge som anslöt sig 1875.4 Länderna skapade den 

skandinaviska kronan och följde den internationella trend som rådde med att knyta valutan till 

guldmyntfoten. Eftersom den skandinaviska valutan var knuten med ett fast värde till guldet så 

växlades den enkelt mellan länderna vilket förbättrade förutsättningarna för handel mellan 

länderna inom valutaunionen.5 Kronunionen som upphörde vid första världskrigets utbrott 

1914 var det första konkreta ekonomiska samarbetet mellan de skandinaviska länderna. 

Sedan dess så har ytterligare åtgärder vidtagits med avsikt att förbättra förutsättningarna för en 

integrerad ekonomi mellan Norge, Danmark och Sverige. På 1950-talet tog länderna, inklusive 

Finland bort de interna gränskontrollerna vilket gjorde det möjligt för invånarna att röra sig 

fritt i regionen utan pass. Detta skapade bland annat bättre förhållanden för en större mobilitet 

i arbetskraften mellan länderna.6  

Ländernas starka geografiska och historiska band har lett till att de styrande regeringarna har 

sett möjligheter till att samarbeta och tillsammans skapa förutsättningar för att i synergi kunna 

utveckla länderna. Åtgärderna som har vidtagits har genomförts för att stärka 

konkurrenskraften och för att utnyttja den kompetens som finns att tillgå i de skandinaviska 

länderna och tillsammans få en större inverkan på den globala marknaden.7  

1.1 Problemformulering 

De skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige är alla tre i nuläget små öppna 

ekonomier i världshandeln och ingår inte i någon monetär union. Samtidigt är handelsutbytet 

                                                
1 Larsson, (2017) 
2 Norborg, (2017)  
3 Larsson, (2017)  
4 Hultkrantz & Tson Söderström, (2014)  
5 Hultkrantz & Tson Söderström, (2014)  
6 Nordiska Ministerrådet, (2017) 
7 Nordiska Ministerrådet, (2014) 
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mellan länderna stort både gällande export och import8. Handeln och således ländernas 

ekonomier skulle kunna dra nytta av sänkta transaktionskostnader med en gemensam valuta9. 

Dessutom skulle regionens inflytande på världsmarknaden stärkas och länderna skulle gå från 

att vara tre mindre ekonomier till en större aktör på världshandelsmarknaden. I en tid som 

domineras av globalisering så kan en valutaunion vara ett verktyg för att genom regionalt 

samarbete stärka de skandinaviska välfärdssamhällena och ländernas marknadsmakt. 

Regionens gemensamma intressen av att importera de andras exportprodukter är av betydelse 

för att analysera hur effektiv en skandinavisk valutaunion är. Att ha samma valuta skapar 

stabilitet i handeln och bidrar till att ländernas konjunkturer följer varandra bättre10. 

För svensk del saknades stödet från allmänheten gällande införandet av Euron vid 

folkomröstningen 200211. Detta berodde främst på allmänhetens höga stöd till kronan, rädsla 

för minskad monetär inrikespolitik samt eventuella problem med gemensamt risktagande med 

länder från en annan ekonomikultur. Danmark står utanför eurosamarbetet efter ett nationellt 

undantag vid signeringen av Maastrichtfördraget 1993 och för Norges del är medverkan i 

eurosamarbetet inte aktuellt eftersom de inte är med i Europeiska Unionen, EU12. En monetär 

union bestående av de skandinaviska länderna med Kronan som valuta skulle kunna väga upp 

de negativa effekterna som ansågs bli följderna av eurosamarbetet. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera effekterna av en skandinavisk valutaunion ur ett 

handelsperspektiv med fokus på intern- och externhandel för regionen.  

- Utvärdera Jonungs kriterier som berör handel för en optimal valutaunion tillämpat på 

den skandinaviska regionen.  

- Analysera handeln mellan de skandinaviska länderna vid en valutaunion. 
- Analysera handelsförhållanden med utomstående handelspartners som en följd av 

valutaunionen. 

                                                
8 Observatory of Economic Complexity, (2015) 
9 Mankiw & Taylor, (2014)  
10 SCB, (2016) 
11 EU-Upplysningen, (2016) 
12 EU-Upplysningen, (2016) 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte diskutera andra faktorer som är aktuella vid gemensamma 

valutaområden. Detta innefattar arbetskraftsmobilitet, ränteeffekter och politiska aspekter som 

är nödvändiga för att kunna gå vidare med en valutaunion. 

Analysen görs över området Skandinavien och inte Norden eftersom Finland redan befinner 

sig i ett valutasamarbete samt att Island avviker från flera av de gemensamma mönster vi hittat 

inom den skandinaviska handeln. Inkluderat Island skulle en total kronunion vara möjlig, men 

till följd av att Island exkluderas blir det en analys av en skandinavisk valutaunion.13  

1.4 Metod 

För att besvara syftet gör vi en studie där vi använder oss av tidigare forskning, empiri och 

litteratur. Vi använder nationalekonomisk teori för valutaunioner och analyserar det 

tillsammans med ekonomiska handelsteorier för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

Utöver grundläggande teori har vi använt oss av mer avancerad forskning på ämnet som t.ex. 

Roses gravitationsmodell, Mundells teori om hur en optimal valutaunion ser ut, Jonung och 

Sjöholms utveckling av Mundells teori där de resonerar kring det optimala valutaområdet för 

Sverige samt Hausmann och Hidalgos teori om ekonomisk komplexitet och hur det påverkar 

landets handelssituation på världsmarknaden. I analysen binder vi samman teorierna om 

valutaområden och handel för att estimera effekterna på handeln av en skandinavisk 

valutaunion. 

1.5 Etik 

Föreliggande uppsats behandlar inte befolkningsgrupper utan enbart de geografiska områden 

som utgörs av Sverige, Norge och Danmark. Studier och fakta som används i uppsatsen har 

inte visat tecken på att vara oetiska.  

  

                                                
13 I dag använder Sverige, Norge, Danmark och Island en egen variant av valutan krona. 
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2. Bakgrund 

De skandinaviska ländernas roll i eurosamarbetet är idag helt olika varandras. Danmark har 

sedan starten av eurosamarbetet 1999 haft sin Krona låst mot Euron vilket har gjort att de under 

arton års tid haft begränsat inflytande över sin egen penningpolitik och skulle vid en 

skandinavisk valutaunion ha mest erfarenhet då de är väl införstådda av en begränsad 

penningpolitik14. Sverige valde sedan starten 1999 att stå utanför såväl valutasamarbetet som 

att låsa sin valuta och har inte på samma sätt som Danmark kunnat dra fördelar i handeln av de 

direkta kostnadssänkningarna som danska exporterande småföretag upplevde med de sänkta 

transaktionskostnaderna15.  

Sverige hamnade i ett läge där lagar och produktionsmängd var tvunget att anpassas till EU:s 

lagstiftning samtidigt som handeln inte kunde dra nytta av de ökade handelsfördelarna som de 

med bunden växelkurs kunde göra. Kombinationen placerade Sverige i ett läge olikt alla andra 

medlemsstater i EU, där en expandering bland mindre exportföretag inte förändrades på samma 

sätt som för länderna med bunden växelkurs eller gemensam valuta16. Norge kunde fortsätta 

sin produktion som vanligt utan att anpassa sig till EU:s lagar och regler om produktion 

eftersom de inte var medlemmar när eurosamarbetet startade17. 

Från EU:s sida är målet att alla medlemmar ska delta i den monetära unionen för att genom 

ekonomisk politik skapa ett större internationellt inflytande för EU, vilket blir resultatet av fler 

användare dagligen18. Denna teori applicerad på den skandinaviska valutaunionen kan tänkas 

ha samma effekter, med skillnaden att samarbete med svagare risk-ekonomier inte ingår i 

samarbetet som t.ex. Grekland visat sig vara i eurosamarbetet.  

Den europeiska valutan Euro är idag den näst mest använda och handlade i världen efter den 

amerikanska dollarn19. Sådana proportioner är inte aktuella för den skandinaviska valutan, men 

visar att ekonomier som arbetar tillsammans får större internationellt handelsinflytande.  

  

                                                
14 Fölster & Wallén, (2013)  
15 Fölster & Wallén, (2013)  
16 Fölster & Wallén, (2013)   
17 Norge har dock ett frihandelsavtal med EU-länderna som säger att EES länderna vilket Norge är en del av, 
ska behandlas som EU-länderna, gällande handel. 
18 Europeiska Unionen, (2017) 
19 Europeiska Unionen, (2017) 
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3. Teori 

Teoridelen består av förklaringar och sammanvävningar av teorier kring optimala 

valutaunioner och handelsteorier. 1961 skapade Robert Mundell en teori om hur ett optimalt 

valutaområde borde se ut. Teorin blev för första gången praktiskt aktuell när Europrojektet 

startade i början av 1990-talet.20 En version av Mundells teori anpassad efter Sverige skapades 

av Lars Jonung och Fredrik Sjöholm 1997. Teorin innehåller kriterier som används i analysen 

av handelseffekter i Skandinavien. För att analysera de faktorer som främst påverkar handeln 

vid valutaunioner används resonemang om för- och nackdelar med monetära samarbeten21.  

Teorier om optimalt valutaområde kopplas samman med teorier gällande handel. 

Gravitationsteorin är ett mått på handelsinteraktioner mellan länder och den finns i flera 

versioner. Teorier om handel återfinns också med hjälp av värden som Economic Complexity 

Index, ECI. Vilket visar hur komplex ett lands exportsektor är och kan förklara hur väl landet 

lämpar sig för ökad handel med länder som har liknande produktionsstruktur. Teorin 

utvecklades av Ricardo Hausmann och César Hidalgo, 2011. Composite Leading Indicator, 

CLI används för att se samband i ländernas konjunkturcykler.  

3.1 För- och nackdelar med valutaunioner 

Det finns en rad olika faktorer både positiva och negativa som kan påverka handeln vid en 

valutaunion. Dessa för- och nackdelar har i studerad litteratur applicerats på industrialiserade 

länder och kan således användas som för- och nackdelar för en skandinavisk valutaunion. 

En direkt fördel med en valutaunion är att transaktionskostnaderna som uppstår vid handel 

minskas, med minskade transaktionskostnader så förbättras förutsättningarna för vidare handel 

och ett mer utvecklat samarbete. Vid handel med olika valutor så behöver det ske en växling 

av pengar genom banksystemet, detta är en transaktionskostnad som leder till deadweight loss 

och till att handeln mellan länder blir mer komplicerad då detta är en kostnad som företagen 

inte får något i retur för. 22 

En annan fördel med en valutaunion är att den prisdiskriminering som uppstår vid handel 

mellan två länder med olika valutor anses vara mer påtaglig gentemot handel inom en 

                                                
20 Crona & Vasi, (2012) 
21 Mankiw & Taylor, (2014)  
22 Mankiw & Taylor, (2014)  
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valutaunion då det finns en tydligare transparens i handeln. Transparensen leder till att 

konsumenter kan göra mer informerade val vilket skapar ytterligare förutsättningar för en 

marknad med fullständig konkurrens.23  

Ytterligare en fördel som skapas av valutaunioner är att det blir mindre volatilitet i 

växelkurserna. Mer stabila växelkurser leder till ökad trygghet för handeln mellan länder då 

företagen inte behöver oroa sig över eventuella förändringar i växelkursen som kan leda till 

ökade handelskostnader. Denna fördel skulle också uppstå genom att ha en fast växelkurs mot 

exempelvis Euron som Danmark har24. Minskade kostnader från växelkurssvängningar gynnar 

mindre företag med upp till tio anställda som står och väger om de ska utöka sin verksamhet 

till exportproduktion25. Att således ha samma valuta som sin handelspartner är av stor vikt för 

företag av denna storlek, en fördel som Danmark kunnat utnyttja i arton år. 

Vid fluktuerande växelkurser så kan osäkerheten avskräcka företag från att importera eller 

exportera produkter och på så sätt gå miste om potentiell ekonomisk vinning då företagen 

istället måste fokuserar på inhemska produkter. En mer komplicerad process går att tillämpa 

för att underlätta handeln mellan länder med olika valutor. Genom banksystemet så går det att 

med kontrakt överlåta de eventuella fluktueringarna till banken, men detta leder till deadweight 

loss då det återigen blir en kostnad för företagen som de inte får tillbaka något av.26 En 

gemensam valuta bidrar till mer stabila handelsförhållanden vilket ger näringsidkare en bättre 

möjlighet till att planera sina framtida investeringsdrag med mindre osäkerhet och ökade 

investeringar som leder till ökad ekonomisk tillväxt.27  

En nackdel som medförs av en valutaunion är att landet ger upp kontrollen av sin egen 

penningpolitik och därmed möjligheten till att använda räntan eller ett inflationsmål som ett 

verktyg för att dämpa svängningar i växelkursen.28 Vid asymmetriska efterfråge- och 

utbudsstörningar som påverkar länderna olika så blir det svårt att tackla problemet gemensamt 

då det ena alternativet är rätt för det ena landet men fel för det andra landet.29 En ytterligare 

nackdel är att länderna till viss del förlorar kontrollen över den inhemska finanspolitiken då 

                                                
23 Mankiw & Taylor, (2014)  
24 Fölster & Wallén, (2013)  
25 Fölster & Wallén, (2013)  
26 Mankiw & Taylor, (2014) 
27 Mankiw & Taylor, (2014) 
28 Riksbanken, (2011) 
29 Mankiw & Taylor, (2014) 
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länder i valutaunioner måste koordinera sin finanspolitik. Detta eftersom varje enskilt land 

också behöver väga in den finanspolitiska åtgärdens följder i de andra staterna. 30 

Nackdelarna som tas upp ger olika effekter på valutaunionen beroende på hur området ser ut 

sett till produktionsstruktur och handelsmönster. Att ha liknande produktionsstruktur och 

handelsmönster i regionen kan göra att de nämnda nackdelarna med en valutaunion blir så små 

som möjligt.  

3.2 Optimalt valutaområde 

Ett valutaområde är ett geografiskt område där en och samma valuta råder inom regionen.31 

Det optimala valutaområde skapas när ekonomier har en högt integrerad handel med varandra 

och hög arbetsfaktorsmobilitet.32 Teorin innehåller ett antal kriterier för vad som anses vara ett 

optimalt valutaområde och om dessa är uppfyllda borde en valutaunion bildas. Det ”optimala” 

uppstår när fördelarna överträffar nackdelarna och kostnaderna.33 Robert Mundell 

introducerade denna teori 1961 men sedan dess har den utvecklats och Lars Jonung och Fredrik 

Sjöholm har bland annat skapat kriterier för vad som skulle innebära ett optimalt valutaområde 

för Sverige utifrån Mundells teori.   

Mundell utformade teorin om optimala valutaområden genom att diskutera länders fördelar 

med att ha en fast växelkurs gentemot varandra. Han argumenterar för att ett optimalt 

valutaområde kan vara ett regionalt område och behöver nödvändigtvis inte begränsas till 

landsgränser. 34 Mundell anser att det måste råda hög arbetskraftsmobilitet och kapitalmobilitet 

inom men också mellan länderna för att ett valutaområde ska vara lämpligt, det innebär alltså 

att det ska vara enkelt för produktionsfaktorer att röra sig inom det tänkta området. En annan 

förutsättning för att området ska fungera som ett optimalt valutaområde är att länderna sedan 

tidigare har en integrerad handel35.  

3.2.1 Jonungs kriterier 

Lars Jonung och Fredrik Sjöholm tillämpade 1997 Mundells teori för optimala valutaområden 

för att kartlägga ett optimalt område för ett svenskt valutasamarbete. När Jonung genomförde 

                                                
30 Mankiw & Taylor, (2014) 
31 Mankiw & Taylor, (2014) 
32 Krugman, Obstfeld & Melitz, (2011) 
33 Mankiw & Taylor, (2014) 
34 Mundell, (1961)  
35 Krugman, Obstfeld & Melitz, (2011) 
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sin studie 1997 blev resultatet att Finland var det land som var mest lämpat som 

valutaunionspartner där en av anledningarna till resultatet var ländernas stora skogsindustri 

som var en stor del av exportsektorn36. Under de senaste tjugo åren har den teknologiska 

utvecklingen varit stor vilket pressat ner den procentuella delen av skogsindustriexport. Det 

gör att studiens resultat inte längre behöver vara aktuellt. De kriterierna som de ansåg var mest 

väsentliga för att beskriva ett optimalt valutaområde sammanfattas nedan i tabell 1.  

 

Tabell 1 

Landspecifika kriterier Unionsspecifika kriterier 

Hög grad av pris- och löneflexibilitet inom 
landet 

Hög grad av faktorrörlighet inom unionen 

Hög grad av produktdiversifiering inom 
landet 

Stor likhet i produktionsstruktur inom 
unionen 

 Stor likhet i konjunkturmönster inom 
unionen 

 Stor likhet i penningpolitik inom unionen 
 Stor likhet i finanspolitik inom unionen 
 Stor likhet i politiska och ”övriga” faktorer 

inom unionen 
Källa: Jonung & Sjöholm, (1997)  

Av kriterierna för ett optimalt valutaområde kommer uppsatsen inrikta sig på kriterierna ”Hög 

grad av produktdiversifiering inom landet” och ”Stor likhet i produktionsstruktur inom 

unionen” då de dessa främst berör handel. I tillägg är ”Stor likhet i konjunkturmönster inom 

unionen” relevant då det sammanfaller med hur ett lands produktionsstruktur ser ut eftersom 

ett lands produktion påverkas av den rådande konjunkturen. 

Hög grad av produktdiversifiering innebär att landet har en bred bas av olika varor som 

produceras och inte enbart fokuserar på få specifika produkter. En individuell sektor kan vid 

hög grad av produktdiversifiering inte påverka det sammanlagda ekonomiska läget till så stor 

grad om det internationella ekonomiska läget för den produkten ändras.37  

Stor likhet i produktionsstruktur inom unionen bygger på variation i industrin mellan länderna. 

Om medlemsländernas produktion och industrier ser likartade ut kommer de påverkas på 

                                                
36 Jonung & Sjöholm, (1997) 
37 Jonung & Sjöholm, (1997) 
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liknande sätt vid olika ekonomiska störningar, kallat asymmetriska störningar.38 Att drabbas 

liknande av störningar gör att det blir lättare att genomföra lämpliga åtgärder för centralbanken 

som passar hela unionen.39 

En grundpelare i ett monetärt samarbete är att de medverkande ländernas konjunkturer måste 

vara i fas. Om detta inte är uppfyllt så blir det svårt för den gemensamma centralbanken att 

föra en penningpolitik som passar alla länderna.40 Centralbanken behöver ta hänsyn till alla 

länders ekonomiska situation när ett nytt beslut om reporäntan ska fattas. För att detta ska 

kunna ske så behöver ekonomiska strukturer vara likartade i unionens medlemsstater.41 Om 

länderna i en monetär union istället skulle välja att fokusera sin produktion på det de producerar 

mest effektivt skulle de kunna utnyttja de komparativa fördelar som en sådan 

produktionsinriktning skulle innebära för regionen. Detta kan leda till att konjunkturmönstren 

istället går åt motsatta håll för medlemsstaterna42.  

3.3 Economic Complexity Index 

För att ta reda på hur komplex ett lands exportsektor är granskas ländernas ECI. Denna teori 

går att använda för att analysera ett lands produktionsstruktur och hur produktdiversifiering i 

landet ser ut. Teorin om ekonomisk komplexitet togs fram av Ricardo Hausmann och César 

Hidalgo 2009 som en metod för att mäta ekonomisk utveckling och framtidsutsikter för 

världens ekonomier. Värdet räknas fram genom de två olika måtten Diversity och Ubiquity. 

Det första måttet, diversity är ett resultat av hur många produkter ett land är sammankopplat 

med43. Ett land som har ett högt mått av diversity tenderar att ha en stor produktion av tekniskt 

avancerade produkter som går till export. Det andra måttet, ubiquity visar hur många länder en 

specifik produkt kan kopplas till44. Produkter som är mer avancerade kan ofta kopplas till fler 

länder samtidigt som enklare produkter oftast kopplas till färre eftersom flera länder kan 

producera dem. Länder med ett högt mått av komplexitet har goda ekonomiska framtidsutsikter 

eftersom de har en bred produktionsstruktur samtidigt som resterande delar av världen är 

beroende av dess industri och produktion. 

                                                
38 Jonung & Sjöholm, (1997) 
39 Jonung & Sjöholm, (1997) 
40 Crona & Vasi, (2012) 
41 Crona & Vasi, (2012) 
42 Rose, (2001) 
43 Hausmann & Hidalgo, (2009) 
44 Hausmann & Hidalgo, (2009) 
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ECI mäter således ett lands industriella mångfald i förhållande till hur allmänt förekommande 

dess produkter är världen över. Ett land med export av många avancerade produkter som når 

över hela världen har ett högt ECI.45  

3.4 Composite Leading Indicator 

CLI är ett mätinstrument utvecklat av OECD som mäter signaler i ekonomin med hjälp av 

prognoser för 6–9 månader framåt i tiden gällande handel och produktion.46 Indikatorn visar 

de förväntade kortsiktiga förflyttningar i ekonomin med hjälp av en långsiktsprognos baserat 

på förändrade handels- eller produktionsmönster för landets företag och industrier. Denna teori 

kommer tillämpas i ett diagram för att se hur de skandinaviska ländernas prognoser korrelerar 

med varandra.  

Ländernas linjer i ett CLI-diagram visar hur handels- och produktionsmönstret förväntas ändras 

under den studerade tidsperioden och således när antingen expansiva eller restriktiva 

penningpolitiska instrument behövts sättas in.47 Om linjerna för de granskade länderna har 

liknande mönster över tid tyder det på att de befinner sig på samma plats i konjunkturcykeln 

samtidigt och att samma monetära åtgärd skulle fungera för alla länderna.  

Nedan visar figur 1 hur ett CLI-diagram ser ut när det råder korrelation mellan tre stater över 

tid. En sådan korrelation är önskvärd för en valutaunion. I motsats till figur 1, visar figur 2 hur 

ländernas CLI-mått inte bör förhålla sig till varandra för att vara optimala kandidater i en 

valutaunion.  

Figur 1 

 

Källa: Egen figur 

                                                
45 The Atlas of Economic Complexity, (2014) 
46 OECD, (2017) 
47 OECD, (2017) 
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Figur 2 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen figur 

3.5 Gravitationsteorin  

Gravitationsmodellen används för att förklara handelsinteraktionen mellan två länder. Namnet 

har teorin fått från Newtons gravitationslag som visar på att gravitationen som uppstår mellan 

två objekt är proportionerligt till dess massa och att den avtar med distans. Den bilaterala 

handeln är proportionerligt till ett lands BNP och minskar i takt med att distansen mellan 

länderna ökar. 48 Det är en enkel modell som är ovanligt konsekvent för att vara en ekonomisk 

teori. Detta har lett till att den har använts flitigt och framgångsrikt.  

Formel för gravitationsteorin:  

 𝑇"# = 𝐴 ∙ 	𝑌" 	 ∙ 	
)*
+,*
	  Ekvation 1 

Källa: Krugman, Obstfeld & Melitz, (2011) 

- Tij är storleken på den bilaterala handeln mellan två länder. 

- A är en konstant 

- Yi är land i:s BNP 

- Yj är land j:s BNP 

- Dij är cirkelavstånd mellan ländernas huvudstäder 

De olika ekonomiernas storlek (BNP) och det fysiska avståndet mellan två ekonomier används 

som förklaringsvariabler för att förklara storleken på handeln som pågår mellan länderna. Det 

                                                
48 Krugman, Obstfeld & Melitz, (2011) 
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grundläggande utfallet är att ju större ett lands ekonomi är och desto mindre avståndet mellan 

ekonomierna är leder till att mer handel förekommer. 49 

  

                                                
49 Krugman, Obstfeld & Melitz, (2011) 
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4. Tidigare forskning 

Det har utförts en del forskning av vilka effekter valutaunioner har på handeln. 

Gravitationsteorin ligger som grund för mycket av den forskningen och det är vanligen en mer 

avancerad modell av den teorin som appliceras. Nedan så summeras den mest betydande delen 

av den forskning som har gjorts. Runt år 2000 så gjordes en stor del av forskningen på grund 

av att Ekonomiska och monetära unionen, EMU bildades. Ingen forskning har tidigare studerat 

handelseffekten av en skandinavisk valutaunion.  

4.1 Roses modell 

Andrew K. Rose har gjort ett antal studier på effekterna av en gemensam valuta på handeln 

mellan länder. Med utgångspunkt i den ursprungliga gravitationsteorin så skapar Rose en mer 

avancerad gravitationsmodell i sin artikel ”One Market, One Currency: Estimating the Effect 

of Commmon Currencies on Trade”. Den mer avancerade modellen som Rose har skapat 

inkluderar fler variabler som antas påverka mängden handel mellan två länder. Dessa variabler 

är exempelvis; om länderna har gemensam landsgräns, om det finns något handelsavtal, om de 

har ett gemensamt språk samt om de har en gemensam valuta. I modellen är dessa variabler 

dummyvariabler som antar binära värden.50  

Rose studerar ett paneldataset som inkluderar 186 länder från 1970 till 1990 där han med fem 

års intervall studerar över etthundra bilaterala handelsmönster, där några länder har gemensam 

valuta. Genom att tillämpa denna mer avancerade version av gravitationsmodellen så har han 

kommit fram till att länder med en gemensam valuta tenderar att handla ungefär tre gånger så 

mycket med varandra, detta resultat presenterades år 200051. Studien har fått utstå en del kritik 

eftersom många ansåg att resultatet var överdrivet. Den främsta kritiken som Rose har fått listas 

nedan: 

1. Studien har kausalitetsproblem vilket betyder att relationen mellan variablerna inte har 

en klar riktning för åt vilket håll effekten går. Det grundläggande antagande som Rose 

gör är att det är valutaunionen som gynnar handeln och inte att det redan är goda 

handelsförutsättningar som skapar möjligheter för att skapa en valutaunion. 

 

                                                
50 Rose, (2000)  
51 Rose, (2000) 



 14 

2. Det finns även ett problem med icke-observerbara faktorer. Kritikerna hävdar att det 

finns faktorer som inte går att observera som leder till att Rose studie överskattar 

effekten av en valutaunion. 

 

3. Ytterligare kritik mot Rose är att hans studie har problem med icke-linjäritet, alltså att 

sambandet mellan variablerna inte förändras linjärt. I studien råder det systematiska 

skillnader mellan länder som har en valutaunion och länder som har en nationell valuta. 

Eftersom dessa skillnader finns så går det enligt de som har kritiserat Rose inte att göra 

en allmän tillämpning av hans resultat.  

 

4. Vissa kritiker har även hävdat att studien har en bristande relevans som hade kunnat 

besvaras med en tidserieanalys. Eftersom Rose endast använt sig av paneldata i sin 

studie så beskriver den inte effekterna på handelsflödena vid skapandet eller avförandet 

av en valutaunion.52 

Det finns också anledning att notera urvalet av länder och territorier som Rose inkluderat i sin 

data. Datasetet innehåller många mindre stater där delar av urvalet var fattiga ekonomier. 

Materialet består även av länder som tidigare varit stängda och som senare öppnat upp för 

internationell handel vilket kan ha påverkat det höga resultatet i studien.53  

Trots kritiken mot studien så är resultaten fortsatt statistiskt signifikanta och studien har även 

fått stöd från många håll. Rose har även genomfört sökningar efter utelämnade relevanta 

variabler utan att hitta något specifikt, men skriver att det aldrig går att utesluta54. Han har även 

undersökt kausalitetsproblemet men menar på att det inte kan förklara det resultatet som han 

har nått då beslutet att gå med i en valutaunion främst är ett politiskt beslut och inte ett 

ekonomiskt beslut. Trots detta finner han ett samband att ju större handel det finns desto större 

sannolikhet att ett land ansluter till en valutaunion.55 Han har även själv uppmuntrat till 

kommentarer och feedback på sin studie och har själv fortsatt studera effekterna på handeln av 

                                                
52 Nordgren, (2003)  
53 Rose datamaterial (2000) innehåller bl.a. länder som tidigare ingått i Sovjetunionen. 
54 Rose, (2000)  
55 Rose, (2000)  
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en valutaunion56. Rose gjorde 2002 en meta-analys av 24 artiklar på ämnen där han finner 

ytterligare bevis som stärker hans tes om att en valutaunion har en positiv effekt på handeln.57 

De slutsatser som Rose drar är, som tidigare nämnt att länder i en valutaunion tenderar att 

handla ungefär tre gånger så mycket med varandra. Han bekräftar också ursprungsteorin från 

gravitationsmodellen att ju större ett avstånd är mellan länderna, desto mindre tenderar de att 

handla. Rose beräkningar tyder också på att rikare länder och länder med delad landsgräns har 

benägenhet för att handla mer med varandra. 58 Många av de som har kritiserat Rose har själva 

försökt att göra beräkningar på effekterna där de har tagit hänsyn till de olika problem som de 

anser att Rose har i sin modell. Dock så har flertalet av dessa studier visat på en positiv effekt 

på handeln, vilket beskrivs utförligare i avsnitt 4.6.59 

4.2 Anderson & van Wincoop (2003) 

James Andersson och Eric van Wincoop har gjort en vidare studie på John McCallums version 

av gravitationsmodellen från 1995 där han analyserade hur kanadensiska statsgränser 

påverkade handeln. Anderson & van Wincoop har i sin studie tittat på hur landsgränser 

påverkar handeln mellan två länder. Deras utvecklade teori skiljer sig från den av McCallum 

då Anderson & van Wincoop har räknat fram värden som är konsistenta och effektiva estimat 

av gravitationsekvationen samt precisa beräkningar på handelsfriktionens effekt. I sin 

forskning har de kommit fram till att handeln mellan USA och Kanada är 44 % mindre än den 

potentiella handeln till följd av handelshindren som gränsen mellan länderna skapar. De har 

också tagit fram ett generellt värde för industrialiserade länder där de menar att handeln skulle 

öka med 30 % utan gränser.  

Anderson & Van Wincoop talar om Kanada som en liten öppen ekonomi som handlar mycket 

med omvärlden och framförallt med sitt enda grannland, USA60. Efter att ha tagit fram en 

modell för effekterna av landsgränsen mellan USA och Kanada utvecklade de modellen så den 

kunde användas för att mäta handelseffekter mellan två randomiserade industriella länder. I 

deras urval av 20 industrialiserade stater ingår alla tre som denna uppsats analyserar, Danmark, 

Norge och Sverige. Deras resultat visade att gränser mellan två sådana stater gjorde att handeln 

                                                
56 Rose, (2000) 
57 Rose, (2002)  
58 Rose & van Wincoop, (2001) 
59 Nordgren, (2003) 
60 Anderson & van Wincoop, (2003) 
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blev 17 % mindre än vad den skulle varit mellan dessa två länder utan gränsens närvarande61. 

Faktorer som kan få handeln mellan länderna att avvika från deras beräknade procentsats är 

befintliga handelsförhållanden och hur stor del av bruttonationalprodukten som spenderas på 

utrikeshandel. Däremot kan den handelsökning som sker inom regionen med samma valuta 

leda till en minskning i handeln med andra länder62. 

Andersons & van Wincoops metod har enligt Rose flera fördelar eftersom den inte är låst till 

specifika stater, inkluderar länder som inte tidigare ingått i ett monetärt samarbete och saknar 

data av sådana effekter. Dessutom har deras forskning mer klara resultat av handelseffekterna 

av att ingå i en valutaunion även om de inte är landspecifika och att det finns individuella 

faktorer hos varje kombination av länder som kommer öka eller minska deras framtagna 

resultat.63  

4.3 Rose angående Sverige och EMU (2001) 

Rose har även beräknat effekten för den svenska handeln vid ett inträde i EMU och den gjordes 

2001 på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Studien baseras till stor del på den tidigare nämnda 

forskningen som Rose har gjort och i denna studie återanvänder han samma data.  

Här förklarar Rose att det finns en skillnad mellan växelkursvolatilitet och en gemensam valuta, 

där han beskriver en gemensam valuta som ett mycket större engagemang vilket leder till att 

samarbetet är mer seriöst och långvarigt. Rose menar på att den största fördelen med den 

gemensamma valutan är den låga kostnaden för att kurssäkra valutarisken för små öppna 

ekonomier, som t.ex. Sverige. Han påpekar även att valutaunionen skulle skapa större 

förutsättningar för ekonomisk integration.64    

Rose skriver att 40 % av Sveriges export går till länder inom euroområdet och att Sverige 

importerar 50 % av sin totala import från samma länder. I och med att det redan råder en starkt 

integrerad handel med detta område så menar Rose att Sverige har mycket att vinna på ett 

medlemskap i EMU.65  

                                                
61 Anderson & van Wincoop, (2003) 
62 Rose & van Wincoop, (2001) 
63 Rose & van Wincoop, (2001) 
64 Rose, (2001) 
65 Rose, (2001) 
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Vid Roses beräkningar så estimerar han att Sveriges handel med länderna inom EMU skulle 

kunna öka med så mycket som tre gånger vid ett inträde i den valutaunionen. Han gör också 

beräkningar på hur mycket Sveriges BNP skulle öka och han beräknar det till en 24 % ökning 

på lång sikt. Detta görs med hjälp av skattningar som Rose tidigare kommit fram till 

tillsammans med Jeffrey Frankel i en artikel där de undersöker handelns effekt på ett lands 

BNP66. Trots att Rose skriver att dessa beräkningar inte ska tas på alltför stort allvar på grund 

av att det finns en stor osäkerhet kring siffrorna, menar han att det är i den riktning som 

förändringarna kommer att gå. Denna ekonometriska modell som Rose har använt sig av har 

stabila robusta t-värden på förklaringsvariablerna, ett R2-värde som förklarar ungefär två 

tredjedelar av sambandet vilket innebär att modellen har statistiskt signifikanta effekter på 

handeln.67 

Vidare så använder Rose den tidigare nämnda modellen av Andersson & van Wincoop men 

han tillämpar deras modell på effekterna gällande svensk handel vid ett inträde i EMU. Rose 

understryker att deras modell går att använda på vilka länder som helst, även vid en teoretisk 

valutaunion med länder som aldrig deltagit i ett valutasamarbete. Modellen ger även ett mått 

på den ökade välfärden som uppstår på grund av handeln. Effekten på välfärd mäts som den 

genomsnittliga förändringen i procent på konsumentindexet. Genom att applicera den data som 

Rose har fått fram av sina tidigare skattningar och med några ändringar i datamaterialet är 

koefficienten för en valutaunion fortfarande stor och tyder på en ökning av handeln, dock en 

mer modest ökning än vid hans tidigare version av gravitationsmodellen. Slutsatsen som Rose 

drar med hjälp av Anderson och van Wincoops formel är att handeln skulle uppleva en ökning 

på 53 % och att välfärdsökningen skulle bli 11,8 % av ett svenskt inträde i EMU.68  

4.4 Rose och van Wincoop (2001) 

Vid ytterligare en artikel, National Money as a Barrier to International Trade: The Real Case 

for Currency Union, som har författats av Rose och van Wincoop tillsammans, förklarar de en 

teori som de har skapat. Att ju mer integrerat handelsflödet var mellan länderna innan 

valutaunionen, desto mindre blir effekten av den gemensamma valutan på handeln. Dock så 

finner de också att ju mer länderna har handlat med varandra innan valutasamarbetet desto 

                                                
66 Frankel & Rose, (2001) 
67 Rose, (2001) 
68 Rose, (2001) 
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större blir effekterna på välfärden. Detta beror på att färre resurser slösas bort på 

handelskostnader som till exempel valutaväxling.69 

4.5 Glick och Rose (2002 & 2016) 

2002 så gjorde Reuven Glick och Rose en tidserieanalys där de undersöker effekterna på handel 

av en valutaunion, till skillnad från exempelvis de skattningar som Rose gjorde 2000 då de var 

baserade på paneldata. I datasetet som innehåller 217 länder och territorier som täcker åren 

1948 till 1997 så analyserar de hur handeln har påverkats av länder som har lämnat och anslutit 

sig till valutaunioner under tidsperioden. Resultatet var att länder som lämnade en valutaunion 

upplevde en halvering i handeln, och länder som gick med i ett valutasamarbete erfor en 

dubblering av handeln. Den beräknade effekten på handeln är statistiskt signifikant och den är 

också stor. Rose & Glick upplyser dock om att detta resultat inte är optimalt att tillämpa på 

EMU-området då många av länderna i datamaterialet var små och hade ett mindre BNP än 

länderna i EMU-området. 70 Det är också värt att observera att datamaterialet sträcker sig över 

ett långt tidsspann och att andra faktorer så som globaliseringen kan ha påverkat den 

internationella handeln. 

Glick & Rose har fortsatt med sin forskning och år 2016 gjorde de en ny studie där de använde 

data som inkluderar EMU, de studerade tidsperioden 1948 till 2013. Denna studie gjordes för 

att utvärdera resultatet från studien 2002 och för att utreda eventuella skillnaderna när små 

länder och ekonomier ansluter till en valutaunion jämfört med de stora ekonomierna och 

industriella länderna som anslutit sig till EMU.  

Slutsatserna som de drar av sina beräkningar är att EMU skiljer sig en del jämfört med andra 

valutasamarbeten och att alla valutaunioner inte har exakt samma effekter på handeln samt att 

valet av ekonometrisk modell påverkar det slutgiltiga resultatet. Ändock tyder deras slutsats på 

att EMU har ökat den bilaterala handeln med ungefär 50 % när de använder den ekonometriska 

modell som de anser lämpar sig bäst.71  

4.6 Meta-summering av tidigare forsknings effekt av en gemensam valuta 

Utöver den forskning som presenterats ovan så finns även andra presenterade 

forskningsresultat som har kommit fram till flera olika värden på effekten av en gemensam 

                                                
69 Rose & van Wincoop, (2001) 
70 Rose & Glick, (2001)  
71 Rose & Glick, (2016) 
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valuta. Informationen i tabell 2 kommer från en sammanställning av Svenskt Näringsliv som 

gjordes år 2003, där författaren summerade den forskning som gjorts på handelseffekter av en 

gemensam valuta. I tillägg har denna uppsats lagt till resultat från ovan beskriven tidigare 

forskning som inte var inkluderad i Svenskt Näringslivs sammanställning.  

Sammanställningen är gjord för att skapa en bredare bild av tidigare forskningsresultat utöver 

den forskning som Rose har bidragit med då han har varit ledande inom undersökningar av 

valutaområden. Utvärdering av metod och data i de tillagda forskningarna har inte genomförts. 

Den fetmarkerade texten i tabell 2 visar den forskning som inkluderats ovan.  

Tabell 2  

Författare Ökning i handel 

Rose (2000) 200 % 

Glick & Rose (2002) 100 % 

Glick & Rose (2016) 50 % 

Rose & van Wincoop (2001) 60 % 

Anderson & van Wincoop (2003) 30 % 

Rose (2001)  53 % 

Rose & Engel (2001) 200 % 

Frankel & Rose (2002) 200 % 

Tenreyro (2001) 100 % 

López-Córdova & Meissner (2001) 100 % 

Nitsch (2002) 100 % 

Yeyati (2001) 65 % 

Mélitz (2001) 100 % 

Pakko & Wall (2001) 0 % (Inga funna effekter) 

Persson (2001) 65 % 

Micco, Stein & Ordonez (2003) 20 % 

Genomsnittlig ökning av handel baserad 

på genomsnittet av tidigare forskning 

90,2 % 

(Median 82,5 %) 

Källa: Nordgren (2003) & Ovan nämnd forskning.  

De procentuella värdena har summerats i tabell 2 och utifrån detta har ett medelvärde som 

förklarar en valutaunions effekt på handeln beräknats. Av den forskning som Svenskt 
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Näringsliv har sammanställt har vi inkluderat de studier där det fanns ett tydligt resultat. Det 

beräknade medelvärdet blev 90,2 %.  
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5. Empiri 

Kapitlet redovisar deskriptiv statistik angående ländernas handelsförhållanden, 

produktionsstrukturer och konjunkturläge med hjälp av insamlad data som redovisas i grafer. 

Dessa visar likheter och skillnader mellan de skandinaviska länderna sätt till export, import, 

handelspartners, ECI-ranking och CLI.   

5.1 Export & Import 

Jonungs tidigare forskning tyder på att det kan vara gynnsamt om en valutaunion har liknande 

produktionsstrukturer om det leder till ett liknande konjunkturmönster. Det är även tänkbart att 

kompletterande handelsstrukturer kan leda till ökad internhandel inom regionen då de 

minskade transaktionskostnaderna gör handeln mindre komplicerad mellan unionsländerna72. 

Därför är det av intresse att undersöka om medlemsländernas exporter matchar de andras 

importer och ifall något samband går att uttyda.  

Figurerna 3–5 bygger på att de fem största export- och importkategorierna för varje enskilt land 

valts ut och sedan sammanställts i stapeldiagram. För export användes åtta olika kategorier, där 

det som inte inkluderas i någon av dessa kategorier är placerats i övrigt. För import var de fem 

största kategorierna samma i alla tre länderna även om de skiljde sig i storlek och kategorin 

övrigt fick stor variation mellan länderna73.  

För varje kategori visas staplarna i ordningen Sverige, Danmark och Norge74. I figur 3 sticker 

Norges oljeexport ut då den utgör 60 % av den norska exporten. Danmark och Sverige har en 

bred variation på exporten där elektronik och maskineri är den största kategorin för båda 

länderna. Att kategorin övrigt är stor kan tyda på en bred exportstruktur. 

 

 

 

 

                                                
72 Mankiw & Taylor, (2014) 
73 Kategorin övrigt är en sammanslagning av landets resterande export utöver de redovisade.  
74 Noteras att staplarna visar kategorier där exempelvis fordon inkluderar alla typer av fordon som bilar, båtar 
och traktorer. Danmark har således fordonsexport utan att producera personbilar. 
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Figur 3 

 

Källa: The Atlas of Economic Complexity (2014) 

 

I figur 4 hade alla länderna samma fem kategorier som sina största. Metoden att göra ett sådant 

urval ledde till att alla länderna fick stor del av sin import i övrigt kategorin. Samtidigt har alla 

tre länderna överlag liknande importstrukturer sätt till procentuell mängd av den totala 

importen för alla fem kategorierna.  

Figur 4 

 

Källa: The Atlas of Economic Complexity (2014) 
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Figur 5 visar nettohandeln vilket är export minus import i procent av den totala export och 

importen för var och en av de fem kategorierna som återfanns i både figur 3 och 4. De 

kategorierna som endast återfanns i en utav dem förflyttades till kategorin övrigt. Av intresse 

är att Sverige och Danmarks staplar inte avviker mer än 10 % från nettolinjen, samtidigt som 

Norge gör det i nästintill alla kategorierna. 

Figur 5 

 

Källa: The Atlas of Economic Complexity (2014)  

För att visa vilken storlek på handeln de skandinaviska länderna har sätt till andra ekonomier i 

världen visar tabell 3 de skandinaviska ländernas position på världsmarknaden gällande export 

och import75. Av de tre länderna är Sverige den största ekonomin men sett till alla världens 

länder rangordnat får Sverige, Danmark och Norge ses som lika sett till del av världshandeln 

baserat på deras placeringar.  

Tabell 3 

 Export Import 

Sverige 33 32 
Danmark 37 34 
Norge 34 35 

 

Källa: Observatory of Economic Complexity (2015) 

                                                
75 Observatory of Economic Complexity, (2015) 
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I de skandinaviska ländernas export och import finns tydliga likheter mellan den danska och 

svenska exporten såväl som importen. Handeln består av produktion från liknande branscher, 

främst fabricerade varor. Att ha likheter i produktionsstrukturen länderna emellan är som 

tidigare nämnt en fördel vid en gemensam valuta. Dessa förhållanden skulle enligt Jonungs 

teori om optimala valutaområden göra att länderna kan dra nytta av liknande 

konjunktursvängningar eftersom de ekonomiska chockerna skulle kunna bemötas med samma 

penningpolitiska verktyg samtidigt.  

Den norska handeln skiljer sig däremot från den danska och svenska. Med anledning av deras 

stora naturtillgångar går majoriteten av fyndigheterna till export eftersom landet inte har behov 

för de befintliga mängder som finns tillgängliga. Samtidigt finns det en efterfrågan på olja och 

naturgas i omvärlden. Däremot följer den norska importstrukturen som en linje mellan den 

danska och den svenska, vilket gör att ländernas importstrukturer som helhet går att kalla lika.  

Endast Norge har en produkt som kan ses som den dominerande exportvaran, vilket kan vara 

en fara för ett litet öppet lands ekonomi att förlita sig på. Ett land med fokus på endast en 

exportvara löper risk att drabbas av Dutch Disease, vilket är minskad konkurrenskraft i ett lands 

övriga exportsektorer efter satsning på en specifik produkt som lett till real appreciering av 

landets valuta. När denna produkt kommer i gungning på världsmarknaden är landets ekonomi 

illa ute, ofta kopplat till naturresurser som olja, naturgas eller mineraler.76 En valutaunion kan 

minska Norges effekter av ett sådant problem vid framtida oljekriser, vilket kan vara gynnsamt 

för landet eftersom oljans framtida roll på världsmarknaden är oviss.  

Däremot är sannolikheten att ett demokratiskt välutvecklat land skulle drabbas av Dutch 

Disease relativt liten. Dels eftersom syndromet är en följd av hög politisk styrning av 

produktionen, vilket inte stämmer överens med teorin om marknadsekonomier som Norge 

tillhör. I tillägg är den norska hanteringen av överskottet från naturfyndigheter unik. Vinsterna 

från oljeexporten används inte till annat än sparande, endast avkastningen används som 

välfärdsmedel77 vilket inte påverkar upprätthållandet av välfärdssamhället på kort sikt även om 

det kan leda till varsel av arbetskraften inom branschen. Som en följd får skiftningar i 

världsmarknadspriset på oljan små kortsiktiga effekter på den norska ekonomin i sin helhet. 

Även fast den norska exporten av råolja och naturgas överstiger en majoritet av värdet på den 

                                                
76 Frankel. J, (2011) 
77 Regjeringen.no, (2017) 
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sammanlagda exporten så är det inte en övervägande majoritet. Detta är en klar skillnad mot 

de stater som använder årets produktionsintäkter till nästa års socialskydd och varuförseelser.  

5.1.1 Export & Import i dagsläget 

2014 exporterade den skandinaviska regionen till ett värde av 333 miljarder $US och 

importerade till ett värde av 295 miljarder $US. Alla länderna har idag nettoöverskott i handeln 

och tillsammans var handelsöverskottet år 2014 ett värde på 38 miljarder $US.78 Om regionen 

skulle gå samman som en gemensam part på den globala handelsmarknaden och med en 

gemensam valuta exportera och importera till samma värden som tabell 4 visar, så skulle det 

göra regionen till den artonde största exportören i världen79. Resonemanget bör tolkas med 

försiktighet eftersom värdet på handeln med en valutaunion inte skulle generera samma siffror 

som det gör i dagsläget utan troligtvis högre nivåer av export och import. I tillägg är 

jämförelsen gjord mot andra enskilda stater, oberoende om de ingår i någon form av 

valutaunion. Det kan ge en överestimering av den skandinaviska placeringen på listan eftersom 

vi betraktar unionen som en ”stat” mot de andra individuellt rankade länderna på listan.  

Tabell 4 

		 Export	 Import	
Sverige	 136	 129	
Danmark	 85,5	 85,2	
Norge	 112	 80,9	
∑	 333,3	 295,1	

Källa: Observatory of Economic Complexity (2015) 

Mängden handel ger för regionen en följande fördelning i procent som redovisas nedan i figur 

6. Sverige är regionens största ekonomi och det land som både exporterar och importerar mest. 

 

 

 

 

 

                                                
78 Observatory of Economic Complexity, (2015) 
79 World Atlas, (2017) 
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Figur 6 

Källa: Observatory of Economic Complexity (2015) 

5.2 Unionens handelspartners   

Tabell 5 visar hur handelsförhållandena ser ut mellan regionens medlemmar för export och 

import under 2015. Både Norge och Danmark hamnar högt gällande handel med Sverige. Ur 

ett danskt perspektiv ligger Sverige en bit över Norge men båda är högt upp på såväl export- 

som importlistan. Norge exporterar främst till andra handelspartners, men har de skandinaviska 

länderna strax därefter. Gällande import så är Sverige den största handelspartnern för Norge. 

 Tabell 5 

Källa: Observatory of Economic Complexity (2015) 

Tabell 5 visar att unionens medlemsländer i nuläget har hög handelsintegrering med varandra. 

Sammantaget går 17 % av den svenska exporten till de andra skandinaviska länderna och för 

den svenska importen från regionen så är siffran 16 %80. För Danmarks del är handeln med de 

                                                
80 Eurostat, (2016) 
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skandinaviska länderna 18 % av den totala exporten såväl som importen81. Att Tyskland är 

överst i båda kategorierna för både Danmark och Sverige förklaras genom landets dominerande 

handelsställning i Europa, dess geografiska läge i förhållande till våra undersökta länder och 

faktumet att det är Europas mest ekonomiskt komplexa stat82. 

5.3 Economic Complexity Index 

Tabellen nedan visar rankinglistan för världens länder sett till ekonomisk komplexitet. För de 

skandinaviska länderna sticker Sverige ut med det fjärde högsta måttet i världen, Danmark har 

plats 17 och Norge plats 33. Hausmann och Ricardo som skapat teorin har också delat in 

länderna efter regioner där alla tre länder som denna uppsats granskar tillhör regionen 

Västeuropa. Resultatet visas i mittenkolumnen där det går att se att Sverige är Västeuropas 

tredje mest komplexa ekonomi samtidigt som Norge är regionens tredje minst komplexa 

ekonomi. Sett till ranking i ett världsperspektiv räknas Norges plats 33 som högt vilket gör att 

den skandinaviska regionen som helhet har hög ranking. Skaparna av teorin har genom en rad 

kriterier dragit slutsatsen att endast 128 länder lämpar sig för analys av ECI.83 

Tabell 6 

ECI 
Ranking 

Regional 
ECI- 
Ranking 

Land 

1 1/16 Japan 
2 1/16 Tyskland 
3 2/16 Schweiz 
4 3/16 Sverige 
5 4/16 Österrike 
17 9/16 Danmark 
33 14/16 Norge 

Källa: The Atlas of Economic Complexity (2011) 

5.4 Composite Leading Indicator 

CLI används för att granska likheten i de skandinaviska ländernas konjunkturmönster. Enligt 

data från OECD som sammanställts med siffror från januari varje år 2004–2017 ger det figur 

                                                
81 Eurostat, (2016)  
82 Hausmann & Hidalgo, (2011) 
83 De utgick från alla länder som hade information om BNP och Export, tog bort länder med befolkning som 
understeg 1,2 miljoner. Inkluderade endast länder med handel som översteg 1 miljard dollar årligen. De hade då 
131 länder men uteslöt ytterligare tre som de ansåg inte hade tillförlitliga data. 
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7 nedan. På Y-axeln visas den långsiktiga jämviktsprognosen, ett genomsnittsvärde för 

ekonomin i länderna, där neutralt ekonomiskt läge är 100 och X-axeln visar tid.  

Figur 7 visar att ländernas konjunkturer strukturellt sätt följer varandra väl under den senaste 

trettonårsperioden. Endast olika brantare eller flackare skiftningar går att se. Linjerna följer i 

stort sätt samma mönster men skiljer sig aningen sett till det neutrala läget i ekonomin vid de 

olika tidpunkterna.  

Figur 7 

 

Källa: OECD (2017) 

5.5 Bruttonationalprodukt i världen 2015 

Genom att studera ländernas BNP visas att Sverige, Norge och Danmark är någorlunda 

jämnstora ekonomier. BNP är det mått som används i gravitationsmodellen för att beräkna 

ländernas värde på handeln och enligt Rose uträkningar tenderar länder som är rikare att handla 

mer med varandra. De skandinaviska länderna ligger emellan plats 22–33 i ett universellt index 

som rankar BNP för alla länder i 2015 års amerikanska dollar. Diagrammet tyder på att Sverige, 

Norge och Danmark individuellt sätt till dess totala BNP är små men sett till den världsliga 

placeringen är alla deras BNP i den översta femtedelen, och tillhör de rikare länderna i världen. 

Sätt till storleken på de skandinaviska ekonomierna är deras procentuella del av världshandeln 

liten. 
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Tabell 7 

Placering Land $US miljoner 2015 
1 U.S.A 18 036 648 
2 Kina 11 064 655 
3 Japan 4 363 076 
4 Tyskland 3 363 447 
5 Storbritannien 2 861 091 
22 Sverige 495 694 
27 Norge 386 578 
33 Danmark 301 308 

Källa: The Worldbank (2015) 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit vid granskning av empiri och tidigare 

forskning sätt till hur handeln påverkas av ett valutasamarbete i Skandinavien. Först presenteras 

resultatet av Jonungs handelskriterier och sedan redovisas den beräknade effekten på handeln 

som framkommit av denna studie.   

6.1 Jonungs kriterier 

En sammanställning av hur väl de skandinaviska länderna uppfyller de kriterierna som Jonung 

har för ett optimalt valutaområde som berör handel visas i tabell 8. Med empiri som bakgrund 

delas länderna in i skalan: uppfyller, osäkert och ej uppfyllt för de tre kriterierna. Resultatet är 

att Sverige och Danmark uppfyller alla tre kriterier samtidigt som det råder visst tvivel om 

Norge har en tillräckligt hög grad av produktdiversifiering. Dessutom tyder empirin på att 

Norges produktionsstruktur avviker från den svenska och danska, vilket således betyder att det 

kriteriet inte är uppfyllt.  

Tabell 8 

Kriterier Land Uppfyller Osäkert Ej Uppfyllt 
Hög grad av 
produktdiversifiering 
inom landet 

SE X   
NO  X  
DK X   

Stor likhet i 
produktionsstruktur 
inom unionen 

SE X   
NO   X 
DK X   

Stor likhet i 
konjunkturmönstret 
inom unionen 

SE X   
NO X   
DK X   

Källa: Egen tabell. 

6.1.1 Hög grad av produktdiversifiering 

För att avläsa graden av produktdiversifiering i de skandinaviska länderna har ECI använts som 

ett mått på hur omfattande och komplex ländernas individuella produktionsstrukturer är. Tabell 

6 visar världens högst rankade länder sett till ECI, där Sverige finns med i toppen samtidigt 

som Danmark och Norge befinner sig på den övre fjärdedelen av rankingen. Detta tyder på att 

Sverige har en väldigt hög grad av produktdiversifiering samtidigt som Norges och Danmarks 

placering visar att även dem har en hög grad av produktdiversifiering jämfört med omvärlden. 

Däremot så är Norge bland de lägst rankade i Västeuropa till följd av deras mer ensidiga 

exportmarknad.   
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6.1.2 Stor grad av likhet i produktionsstruktur inom unionen 

Teorin om att länder med gemensam valuta bör ha sammanfallande produktionsstrukturer gör 

att de vid störningar i ekonomin påverkas på ett liknande sätt och att en gemensam 

penningpolitisk åtgärd kan bidra till ekonomisk stabilitet i hela regionen. Granskningen av 

regionens produktionsstrukturer baseras på varukategorier som exporteras och åsidosätter de 

varor som konsumeras inom landets gränser. Figur 3 visar hur åtta olika varukategorier är 

fördelade procentuellt av den totala exporten för de tre granskade länderna. Figuren visar att 

det finns vissa likheter mellan två av länderna i varje kategori, även om dessa skiljer sig åt för 

de olika varugrupperna. Viktigt att nämna är att två länder kan ha samma mängd av en kategori 

men produkterna i densamma kan vara helt olika. Exempelvis kategorin för fisk & 

köttprodukter, där nästintill hela Danmarks stapel består av fläskkött samtidigt som hela Norges 

består av fiskprodukter. Att förbise detta kan leda till det ser ut som att länderna inte har nytta 

av ett handelsutbyte i de olika kategorierna, vilket de egentligen har.  

Anmärkningsvärt i figur 3 är att Norges olje- & naturgasexport är hela 60 % av den totala 

exporten, vilket leder till att deras staplar i de andra kategorierna blir mindre än vad Sveriges 

och Danmarks är, även om de har produktion i samtliga kategorier. För att tolka vad länderna 

inte kan eller på grund av lönsamhet inte producerar själva används figur 4 där det går att se 

att importstrukturerna för länderna är lika.  

Tabell 5 visar vilka handelspartners som medlemmarna i unionen handlar mest med, vilket är 

av intresse för att se den befintliga handeln som ligger till grund för det som i en monetär union 

blir internhandel. För Sveriges del är Norge och Danmark bland de fyra främsta gällande både 

export och import. För Danmark är Sverige den näst främsta och Norge den femte främsta 

handelspartnern i båda kategorierna. I Norges fall är båda unionsmedlemmarna topp åtta 

gällande export och topp fem gällande import, varav Sverige är det främsta importlandet. 

Sammantaget visar detta att länderna idag handlar mycket med varandra och kan därför dra 

nytta av de skillnader som finns i produktionsstrukturerna vid förenklade handelsförhållanden.  

6.1.3 Stor likhet i konjunkturmönster inom unionen 

För att granska ländernas konjunkturer över tid har CLI studerats i figur 7.  Från grafen går det 

att tolka att de skandinaviska ländernas produktionsprognos följer samma mönster och därmed 

befinner sig på samma plats i konjunkturcykeln. Detta medför att produktionsstrukturen i 

uppsatsens granskade område påverkas lika vid störningar i världsekonomin. Från grafen går 

det att tolka att med en gemensam centralbank för de skandinaviska länderna så skulle samma 
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penningpolitiska åtgärd lämpa sig för alla tre länderna. Eftersom de granskade ländernas 

konjunkturer följer varandra väl blir de tidigare diskuterade nackdelarna med gemensam 

penningpolitik mindre då samma åtgärder kan användas.   

6.2 Beräknade effekten av den gemensamma valutan 

Den tidigare forskning som inkluderats i uppsatsen har nått olika slutsatser för hur stora 

förändringarna kommer att vara på handeln vid ett monetärt samarbete. Rose har i sin studie 

från år 2000 konstaterat att länder med en gemensam valuta tenderar att handla tre gånger så 

mycket med varandra. Samtidigt blev Rose slutsatser när han studerade ett svenskt inträde i 

EMU att den bilaterala handeln skulle uppleva en ökning på 53 %. Anderson och van Wincoop 

beräknade ett generellt värde för effekten på handeln om inte de gränser som skapar 

handelshindren existerade mellan länderna. I sin studie och kom de fram till att 

industrialiserade länder skulle få en ökning på den bilaterala handeln med 30 % utan gränser. 

Sammantaget så tenderar de flesta undersökningarna att skatta en gemensam valuta som en 

positiv faktor för den bilaterala handeln och även om storleken på handelseffekten varierar så 

är det ett entydigt resultat.  

Meta-summeringen i tabell 2 gav ett medelvärde på ungefär 90 % handelsökning vid en 

gemensam valuta. Resultatet bör tolkas med försiktighet eftersom det råder stor variation i hur 

studierna är utförda och vilka resultat som forskarna kommit fram till. Därför är det rimligt att 

inte fullt förlita sig på endast ett resultat, utan istället använda ett genomsnittligt värde av den 

beräknade effekten på handel som den tidigare forskningen har nått.  

Enligt gravitationsteorin har den skandinaviska unionen i nuläget bra förutsättningar för handel 

även utan en gemensam valuta då de tre länderna har höga BNP och ligger nära geografiskt. 

Efter att ha studerat den tidigare forskningen på ämnet så tyder det mesta på att en gemensam 

valuta kommer att ha en positiv effekt på handeln mellan länderna. Den tänkta effekten som 

tidigare forskning kommit fram till multipliceras med resultatet av den ursprungliga 

gravitationsmodellen och visar således effekten på handeln av den gemensamma valutan. I 

ekvation 2 nedan visas detta, där EGV är variabeln för effekten av den gemensamma valutan.  

 𝑇"# = 𝐴 ∙ 	𝑌" 	 ∙ 	
)*
+,*
∙ (𝐸𝐺𝑉)  Ekvation 2 
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Övriga variabler är desamma som i ekvation 1 där Tij är storleken på den bilaterala handeln 

mellan två länder, A är en konstant, Dij är avståndet mellan ländernas huvudstäder och Yij är 

respektive lands BNP.  

Den tänkta effekten på handeln vid en gemensam valuta har varierat mycket i tidigare forskning 

och till följd av detta har vi skapat ett intervall anpassat för den skandinaviska regionen för att 

uppskatta en mer sannolik effekt. Sammantaget ligger detta intervall mellan ungefär 50 % - 90 

% och den gemensamma valutan skulle öka handeln i regionen med ett värde inom detta 

intervall. Detta innebär att variabeln EGV skulle anta ett värde mellan 1,5–1,9 i den andra 

ekvationen av gravitationsmodellen. 84 

Den nedre gränsen sattes till 50 % eftersom uppsatsen kommit fram till att de skandinaviska 

länderna har bättre förutsättningar för ökad handel än EMU-området sett till konjunkturer och 

strukturer. Till följd av detta bör effekterna som lägst bli ungefär lika stora som den för EMU 

beräknade effekten och sattes till 50 %. Å andra sidan kan inte de högst uppmätta 

handelseffekterna som presenterats i uppsatsen förväntas. Detta eftersom de studier som nådde 

resultat på 100 % - 200 % hade inkluderat många stater som avvek från de skandinaviska 

ländernas förutsättningar gällande öppenhet, storlek och handelsintegration. För att inte 

överskatta effekterna av en gemensam valuta förlitade vi oss inte enbart på de höga resultaten 

utan sammanställde ett genomsnitt av tidigare forskning vilket sattes till den övre gränsen, 90 

%.  

 

                                                
84 Ekvation 2 
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7. Analys 

Med hjälp av resultatet presenteras här en diskussion för hur väl den betänkta valutaunionen 

uppfyller handelskriterierna som Jonung har tagit fram och en analys av handelseffekterna 

internt och externt.  

7.1 Handelskriterier 

Att de skandinaviska länderna totalt sätt är högt ECI-rankade tyder på att det råder hög grad av 

produktdifferentiering i alla tre länder vilket går i linje med Jonungs handelskriterium gällande 

produktdifferentiering. På grund av detta kan de anses som bra kandidater för att ingå i ett 

monetärt samarbete, framförallt Sverige sett till deras höga placering på ECI-rankingen. Att ha 

en bred produktion leder till en mer stabil ekonomi där chocker i en sektor inte får lika stor 

effekt eftersom den sektorn inte är så stor del av den totala ekonomin.  

Det som talar emot ett skandinaviskt valutasamarbete på landspecifik nivå är Norges höga 

andel av oljehandel sett till den totala mängden handel. Fördelen med hög diversifiering är att 

det minskar riskerna för stora effekter vid ekonomiska chocker, vilket en stor produktionssektor 

som Norges olja skulle kunna innebära för Sverige och Danmark vid en gemensam valuta. Att 

vara beroende av en stor exportsektor som olja kan leda till Dutch Disease och lägre 

konkurrenskraft på den egna marknaden. Problemet som detta skulle innebära för 

valutaunionen minimeras av Norges genomtänkta hantering och ekonomiska plan för 

oljehandeln, då de endast använder avkastningen från oljepengarna. 

Att döma av ländernas exporter så finns det likheter i produktionsstrukturen, men generellt för 

de olika kategorierna och framförallt för de skillnader som finns i varje kategori så går det inte 

att se något enhetligt mönster i exporten. Att producera olika varor behöver inte vara en nackdel 

i en valutaunion om länderna kan handla dem av varandra som i exemplet med det danska 

fläskköttet och den norska fisken. Skadan av att ha skilda produktionsstrukturer kan bli mindre 

om produkterna som produceras är varor som de andra länderna vill importera och kommer 

importera mer av vid förenklade handelsförhållanden. Ett exempel skulle kunna vara ökad 

import av danskt kött istället för irländskt till den svenska marknaden vilket skulle öka den 

interna handeln.  

Ur ett handelsperspektiv gynnar det producenterna om de kan planera sin produktion på lång 

sikt och lita på att penningpolitiken och konjunkturen kommer föras och hållas så stabil som 

möjligt. På så sätt är det bra att ligga i fas i konjunkturen och ha liknande mönster i CLI-
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diagrammet, vilket länderna har. Det som talar emot att det skulle vara en fördel att ligga i fas 

är att inget av de andra länderna kan hjälpa de andra om det skulle uppstå en djup lågkonjunktur 

i något av medlemsländerna. Den i dagsläget integrerade handeln mellan länderna är en av 

anledningarna till att deras konjunkturer ligger närmare varandra. För de analyserade länderna 

skulle en ökad internhandel vid gemensam valuta göra att konjunkturerna kommer närma 

varandra ytterligare. 

7.2 En skandinavisk valutaunions effekt på intern- och externhandeln 

De flesta studier som har gjorts angående ett svenskt valutamedlemskap har varit inriktade på 

EMU. Studierna baseras inte på samma förutsättningar som det skandinaviska 

valutasamarbetet sett till likheter mellan medlemsländer och dess handelsstrukturer. I den 

forskningen som Rose genomfört använder han sig av variabler som t.ex. delad landsgräns, 

befintliga handelsavtal och samma språk. Dessa variabler har en positiv påverkan på hur 

mycket handeln inom regionen skulle förändras. I det skandinaviska fallet skulle många av 

dessa binära variabler anta värdet ett och på så sätt bidra med positiva effekter på handeln. 

Enligt tabell 7 har de skandinaviska länderna relativt stora BNP och har kort distans mellan 

varandra samt delar landsgräns. Länderna har därför en större benägenhet att handla mer med 

varandra.  

Rose hävdar att den största fördelen för att gå med i EMU är att Sverige som land behöver 

betala en låg kostnad för att kurrsäkra valutarisken. Detta skulle gälla alla tre länder i 

Skandinavien eftersom Sverige, Norge och Danmark är små öppna ekonomier som alla skulle 

tjäna på en mindre valutarisk vilket skulle förbättra förutsättningarna för internhandeln. Att 

länder redan har ett integrerat handelsflöde när de träder in i ett monetärt samarbete gav en 

mindre effekt på handeln enligt en studie av Rose & van Wincoop. I sin forskning kom de även 

fram till att de redan handelsintegrerade länderna skulle få positiva effekter på välfärden 

eftersom färre resurser försakas vid valutaväxlingar och handelshinder. Vilket i sin tur också 

kan ha gynnsamma effekter på handel och konsumtionsbeteende. Medlemsländerna i den 

skandinaviska unionen är i dagsläget redan är högt integrerade. Därför kommer den förväntade 

effekten på handeln av en valutaunion vara mindre än för andra stater som inte handlar lika 

mycket med varandra innan det eventuella inträdet.  

Vid en valutaunion finns det tendenser till att den ökade handeln mellan medlemsländerna leder 

till att alternativkostnaden för att handla med övriga länder ökar. Det gör att varor som 

produceras av ett annat land inom regionen kommer att prioriteras högre än liknande 
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utomregionala produkter till följd av de minskade transaktionskostnaderna. Den ökade 

regionala handeln gör att valutaunionens handelsförbindelser med övriga länder endast blir 

aktuell där varor inte kan produceras effektivt bland medlemsländerna. Valutaunionen kommer 

således att medföra nya handelsmönster på marknaden. Den ökade öppenheten inom regionen 

som den gemensamma valutan ger upphov till kan göra att regionen uppfattats som mer stängd 

mot omvärlden.85  

Även om det skapas nya handelsmönster internt och externt för regionen vid en gemensam 

valuta kommer troligen de största handelspartnerna vara Tyskland, Storbritannien och 

Nederländerna som enligt tabell 5 i dagsläget är de utomregionalt största handelspartnerna. 

Den externa handeln kommer ske med det geografiska område som ligger närmast regionen 

vilket sker i kombination med att de tre ovan nämnda länderna är tre av världens största 

ekonomier.  

Under de senaste två decennierna har den teknologiska utvecklingen gått starkt framåt vilket 

för Skandinavien främst syns i exportstrukturerna för Sverige och Danmark. Ländernas höga 

produktion av avancerade produkter har gjort andra länder mer beroende av den skandinaviska 

teknologiindustrin. Att ländernas exportstrukturer blivit mer avancerade samtidigt som de 

producerar varor som stora delar av omvärlden har intresse för har bidragit till den höga ECI-

rankingen som länderna har. Detta leder också till att Jonungs resultat att Finland skulle vara 

en optimal kandidat för Sverige att bilda valutaunion med inte längre behöver vara aktuellt.  

Om länder med högt ECI har samma valuta blir större del av världsmarknaden beroende av 

denna valuta. Den skandinaviska valutan får på så sätt ett större inflytande i världsekonomin 

eftersom strävan efter teknologisk utveckling är stor och de skandinaviska länderna är väldigt 

teknologiskt inriktade. Länderna som importerar från de högt positionerade på ECI-listan får 

ökade incitament till att handla mer med unionen som helhet eftersom den tillbytta valutan kan 

användas till import från alla länder inom unionen. Den ökade handeln med vår valutaunion 

till följd av de komplexa produktion- och exportstrukturer som länderna har kommer stärka 

den skandinaviska ekonomin och ytterligare öka unionens handel. 

Under hela uppsatsen har det noterats att Sverige och Danmark är mer lika sett till handel och 

produktionsstruktur än vad Norge är vilket är värt att diskutera. Främst är det Norges 

framställning av olja och naturgas som skiljer dem åt. Eftersom att en gemensam valutaunion 

                                                
85 Rose, (2001). Anderson & van Wincoop, (2003) 
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är ett långsiktigt projekt är det av intresse att ta upp oljans framtid och Norges framtida 

ekonomiska situation. Oljan som är en ändlig resurs kommer inte finnas i all framtid samtidigt 

som världen börjat ställa om sin energianvändning. Eftersom 60 % av Norges export idag är 

olja och naturgas så kommer detta i framtiden leda till stora förändringar i landets 

produktionsstruktur. Hur detta skulle påverka ett valutasamarbete är svårt att uttala sig om 

eftersom tidsspannet är svårt att fastställa. Således skulle Norge kunna säkra sin framtida 

ekonomi genom att gå med i en gemensam valutaunion inom en snar framtid även om det för 

de andra medlemsländerna innebär en risk innan problemet är löst.  

7.3 Effekt på handeln av en gemensam valuta  

Effekten av en gemensam valuta har i tidigare forskning presenterats i många olika storlekar. I 

meta-summeringen som visas i tabell 2 varierar resultaten mellan 0 % -200 % vilket är ett stort 

spann. Gemensamt för alla är att ingen tidigare forskning har presenterat negativa effekter. 

Vissa resultat har varit mer aktuella än Rose studie från år 2000 där han använder sig av många 

små och fattiga länder för att nå slutsatsen att handeln skulle tredubblas. Det resultatet skulle 

inte vara aktuellt för den skandinaviska regionen eftersom det är rika länder med en hög 

handelsintegrering. Som en följd läggs därför inte all tyngd på de högsta resultaten utan istället 

bör studier gjorda med förhållanden mer lika de skandinaviska vägas in när effekterna av en 

valutaunion skattas. 

Forskningen som berör ett svenskt inträde i EMU är därför mer tillämpbar för att uppskatta 

effekterna av ett valutasamarbete för de skandinaviska länderna. Resultatet på 53 % ökad 

bilateral handel för Sverige kan vara i underkant eftersom att Jonungs unionsspecifika 

handelskriterier uppfylls bättre för den skandinaviska unionen jämfört med Sverige och EMU. 

Exempelvis prediktioner av konjunkturen som figur 7 visar att de skandinaviska länderna följer 

varandra väl. En likadan graf innehållandes EMU-länderna Tyskland, Grekland och Spanien 

skulle visa att så inte var fallet för dem. En graf innehållandes dessa länder skulle istället likna 

figur 2.  

Med hjälp av empiri och den tidigare forskningen så antas ett intervall för effekterna av ett 

valutasamarbete som är tänkbart ur ett skandinaviskt perspektiv. Den övre gränsen baseras på 

att de skandinaviska länderna inte kan få de högsta uppmätta effekterna från forskningen 

eftersom de i nuläget redan är öppna ekonomier med hög integrerad handel i regionen och 

externt. Detta skiljer Skandinavien från de länder som har betydligt lägre grad av öppenhet och 
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externhandel som inkluderats i de studier som har beräknat de största effekterna. Det långa 

tidsspannet som en del av de inkluderade studierna har kan i sig skapat andra faktorer som 

påverkat resultatet, t.ex. globalisering. Som en följd av de eventuella överestimeringarna samt 

att de skandinaviska förhållandena kan anses ge högre värden än de lägst uppmätta resultaten 

används genomsnittet som framkommit av meta-summeringen som presenterats i tabell 2 som 

mått för den skandinaviska handelseffekten. 
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8. Slutsats 

Föreliggande uppsats syfte har varit att analysera effekterna av en skandinavisk valutaunion ur 

ett handelsperspektiv med fokus på intern- och externhandel för regionen. Vi har undersökt 

regionens förutsättningar utifrån Jonungs kriterier för handel och enligt dessa nått resultat om 

hur väl länderna uppfyller dessa. Sverige och Danmark har haft liknande resultat samtidigt som 

Norge i två av de tre kriterierna för ett optimalt valutaområde inte nått resultatet ”uppfyllt”. 

Detta gör att Norge enligt Jonungs kriterier kan anses som en mindre lämpad kandidat i ett 

skandinaviskt valutasamarbete. Den bakomliggande orsaken till Norges avvikande resultat är 

framställningen av olja och naturgas som leder till olikheter i landets produktionsstruktur och 

diversifiering jämtemot Danmark och Sverige. Trots detta kan Norge inte anses som en 

olämplig kandidat i en skandinavisk valutaunion även om kraven för en optimal kandidat inte 

uppfylls. 

Det har tidigare inte genomförts forskning på handelseffekter gällande det skandinaviska 

området vilket har föranlett det intervall som presenterats. Intervallet visar hur stora effekter 

som kan förväntas på handeln baserat på hur den skandinaviska regionen förhåller sig till de 

studier och skattningar som tidigare forskning av gemensam valuta kommit fram till. Intervallet 

sattes till 50 % - 90 % ökning av den interna handeln i regionen vid ett valutasamarbete.  

Det finns inget entydigt resultat av effekterna på den externa handeln vid ett skandinaviskt 

valutasamarbete. Tolkning av teorier och tidigare forskning tyder på att den externa handeln 

både kan minska, öka eller förbli oförändrad. De tolkningar som vi har gjort är att de 

skandinaviska ländernas avancerade produktionsstrukturer vid en gemensam valuta kan stärka 

ländernas positioner på världsmarknaden och på så sätt nå ökad extern handel. Ändock kan den 

ökade öppenheten inom regionen göra att området uppfattas som mer stängd mot omvärlden.  

8.1 Vidare forskning  

Vid en diskussion om hur trolig en skandinavisk valutaunion är så måste fler vinklar än 

uppsatsens handelsperspektiv tas upp. Detta till följd av att en valutaunion är ett långsiktigt 

projekt som påverkar staters styrning och ekonomi. För att en valutaunion ska vara möjlig krävs 

politiska beslut, vilja och enighet samtidigt i de berörda länderna. Att utvärdera kriterier och 

teorier som berör resterande faktorer som påverkar ett skandinaviskt valutasamarbete är av 

intresse. Detta är t.ex. arbetsmarknadsförhållanden, ränteeffekter och politiska konsekvenser. 
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Till följd av uppsatsens tidsram genomfördes inte några fullständiga beräkningar av 

gravitationsmodellen. Sådana beräkningar skulle vara av intresse för att få fram en specifik 

siffra på handelseffekterna istället för ett intervall.  
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