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Sammanfattning 
Abstract 
This essay presents an alternative approach to the predominant democratic analysis of the 
European Monetary Union. As the Treaties stipulate the political conduct within Monetary Union 
and put certain restrictions on the European politicians they are to some extent constitutional in 
their character. 
 
Essential for constitutional theory is the concept of precommitment; according to which a decision 
is made in t1 purposing to obstruct certain actions in t2. In light of this the aim of this essay is to 
investigate whether or not delegating monetary responsibility to the ECB can be seen as an 
example of constitutional precommitment and if so, if this constitutional perspective can add 
something to the predominant democratic analysis of the EMU. 
 
According to the author the EMU is by and large a form of precommitment as the leading 
politicians in Europe figuratively have tied their hands from intervening in the common monetary 
policy. The author is also of the opinion that a constitutional approach can add something to the 
incomplete democratic analysis of the EMU. If a treaty has a constitutional character one cannot 
expect it to be changed using ordinary political means. Since it is instituted to safeguard certain 
values the amendment process has to be complex. This complexity does not however entail that it 
is impossible to change the mandate of the ECB. The European Union furthermore has a confederal 
character and the member states can thus, as a last resort, withdraw their membership, still making 
them the ”Masters of the Treaties” 
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SAMMANFATTNING 

 

En av de frågor som debatterades flitigast inför den gångna höstens EMU-folkomröstning, 

och som säkert kom att få betydelse för valutgången, var uppfattningen att den monetära 

unionen är behäftad med vissa demokratiska brister. Då den europeiska centralbankens 

ledning är tillsatt utifrån professionella kriterier och svårligen kan avsättas och då ECB:s 

uppdrag är inskrivet i Romfördraget ansåg stora delar av väljar- och politikerkåren, att en 

avpolitisering av penningpolitiken ägt rum. Dessa åsikter förekommer även inom den 

akademiska världen och när EMU har analyserats statsvetenskapligt har ofta en 

demokratiteoretisk analys varit den förhärskande. Det faktum, att vad som stipuleras i 

fördragen ofta ges en privilegierad ställning före nationell rätt och då en fördragsändring 

enbart kan komma till stånd efter att ha ratificerats av samtliga medlemsländers nationella 

parlament, gör att fördragen har en närmast konstitutionell karaktär. Centralt för 

konstitutionell teori är begreppet ”precomittment” – eller självbindning. Med detta hänsyftas 

att en politisk organisation/församling tar ett beslut vid en given tidpunkt t1 som, av endera 

anledningen, skall förhindra ett visst beteende vid en senare tidpunkt t2. Utifrån ovanstående 

diskussion syftar föreliggande uppsats till att utreda vad som är centralt för begreppet 

konstitutionell självbindning och undersöka om överförandet av penningpolitiskt ansvar till 

ECB kan ses som ett exempel härpå. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka vad detta 

konstitutionella perspektiv kan tillföra den gängse demokratiteoretiska analysen av EMU.  

 

Jag hävdar, att EMU utgör ett exempel på självbindning, då medlemsländerna i den monetära 

unionen, på enskild basis, svårligen kan ändra den gemensamma penningpolitiken. Då 

ordinära författningar med varierande lätthet kan förändras av de nationella parlamenten utgör 

EMU en situation, där Europas ledande politiker bildligt talat har bakbundit sina händer från 

att kunna intervenera i den monetära politik som bedrivs av den Europeiska Centralbanken.  

 

Jag hävdar vidare, att ett konstitutionellt perspektiv kan tillföra något till den, i min mening, 

ofullständiga demokratiteoretiska analysen av EMU. Om en rättskälla – i detta fall ett fördrag 

– har en konstitutionell karaktär kan det inte förväntas, att den skall kunna upphävas med 

ordinära politiska medel. Då den är satt för att måna om en viss politik, som tillerkänns ett 

extraordinärt värde, bör det krävas en högre grad av konsensus för att förändringar skall ske. 

Så är också fallet med EMU. Förändringar av den monetära politiken är inte omöjliga, men de 

   



 

kräver enighet för att de skall kunna genomdrivas, liksom alla fördragsändringar gör. Till 

detta bör nämnas, att den Europeiska Unionen i dagsläget, utgör ett förbund av stater – ett 

statsförbund. Detta medför att varje medlemsstat besitter rätten, att som sista åtgärd dra 

tillbaka sitt medlemskap i den Europeiska Unionen och därmed den monetära unionen. 

Således är de enskilda medlemsländerna fortfarande ”fördragens herrar” och den 

penningpolitiska makt som ECB besitter är därmed delegerad snarare än alienerad.  
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Inledning 

 

…ni skola mig binda först med de starkaste rep, invid masten stående upprätt,  

så  att jag ej  kan röra mig.  Lossa  ej  tågen från masten, och  om  jag  sedan  

befaller och  ber, att ni  må  mig  befria, skola  ni endast  med  ännu  fler  tåg  

mig hårdare binda. (ur Odysséen, 1965)  

 

Detta citat av Homeros ter sig vid en första anblick något malplacerat i en statsvetenskaplig 

uppsats, men kan vid en närmare granskning vara av intresse vid konstitutionell analys av 

politiska skeenden och företeelser. Vad Odysseus genom sitt fastbindande vid masten 

uppnådde var förhindrandet av ett icke önskvärt handlande – att låta sig förföras av sirenerna. 

Ett liknande agerande förekommer när länder ger vissa lagar högre dignitet i form av 

grundlagsstatus. Genom att göra lagändringsförfarandet mer komplext sökes vissa värden 

skyddas från kortsiktiga politiska infall. Som en följd härav förekommer det även att 

ansvarsområden delegeras till fristående organ vars uppgift det är att genomföra en politik 

utan att ta hänsyn till skiftande opinionslägen. Det kanske vanligaste exemplet härpå är 

penningpolitik. Instiftandet av oberoende centralbanker syftar till att uppnå långsiktig monetär 

politik, som inte tar hänsyn till vilket parti som innehar regeringsmakten. Den Europeiska 

Monetära Unionen och den Europeiska Centralbanken utgör i mångt och mycket exempel på 

just detta och med en hög grad av självständighet gentemot övriga EU-institutioner har ECB 

till uppgift att utforma och implementera den för unionen gemensamma penningpolitiken. 

Ovanstående förfarande har dock gett upphov till viss kontrovers och många av de 

statsvetenskapliga studier som har publicerats om EMU har undersökt den brist på 

demokratisk förankring som den monetära unionen påstås lida av. Genom att överföra den 

penningpolitiska makten till ECB:s råd och direktion har en, i många hänseenden,  befogad 

oro uppstått kring aspekter som brist på insyn i centralbankens verksamhet, ett ökat inslag av 

professionalisering av politiken, samt svårigheter att utkräva ansvar. (Calmfors m.fl., 1996, 

kap. 10) Sverker Gustavsson menar vidare, att då EMU uppställer vissa krav på de offentliga 

finanserna kan Europas politiker tvingas agera på ett sätt som inte har något som helst stöd 

hos de nationella väljarkårerna (Dagens Nyheter 030531). Detta demokratiska perspektiv är 

dock inte det enda som är möjligt vid analysen av EMU. Som ovan nämnts har instiftandet av 

EMU vissa konstitutionella drag.  
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Med konstitutionalism avser uppsalastatsvetaren Karl-Göran Algotsson primärt tre saker: 

statens lagbundenhet, statsmaktens begränsning samt maktdelning. För föreliggande uppsats 

är den tredje aspekten av störst intresse, dvs. maktdelning. Vad maktdelning anbelangar kan 

en distinktion göras mellan horisontell och vertikal maktdelning. Det första begreppet avser 

när den lagstiftande, verkställande och dömande makten skiljs ifrån varandra så att en ”check 

and balance” situation uppstår.  USA kan här nämnas som ett klassiskt exempel. Med vertikal 

maktdelning hänsyftas vad som av tradition förekommer i federala stater. I dessa delegeras 

delstaterna en varierande grad av självständighet gentemot centralmakten och har ofta hög 

autonomi inom områden som beskattning, sjukvård, skola etc. Likaså här utgör den federala 

staten USA ett gott exempel – där är i konstitutionen grundlagsfäst, att all makt som inte 

delegeras till den federala staten skall reserveras delstaterna, om det inte uttryckligen förbjuds 

dem. (Algotsson, 2001, s. 12-13 se även USA:s konstitution tillägg X) Algotsson hävdar, att 

ytterligare en distinktion måste göras vad gäller maktdelning utöver ovanstående två. Utöver 

dessa former av maktdelning förekommer det även att beslutsbefogenheter delegeras till 

samhällsorgan som inte har något demokratiskt mandat utan som snarare är tillsatta utifrån 

professionella kriterier. Här kan fristående centralbanker ses som ett typexempel; de politiskt 

valda representanterna har härmed överfört ett beslutsområde, penningpolitik, till ett organ 

som inte demokratiskt kan ställas till svars för sitt agerande. (ibid., s. 13) Grunden till detta 

förfarande är föreställningen, att hög inflation1 hämmar ekonomisk utveckling – en 

uppfattning som vunnit stöd hos de flesta länders regeringar (Calmfors m.fl.,1996, s. 121). 

Om så verkligen är fallet – om det råder en närmast paradigmatisk uppfattning visavi 

effekterna av för hög inflation – varför har det då för många länder, inklusive Sverige, varit 

svårt att stävja inflationsutveckling? Lars Calmfors med flera nämner som en förklaring vad 

som kallas politiska konjunkturer. För att förbättra ett sviktande politiskt förtroende kan en 

regering stimulera efterfrågan och därmed påverka produktionen positivt, samtidigt som 

denna stimulans på lite längre sikt ökar inflationen på ett ogynnsamt sätt. Vidare kan det hos 

regeringar förekomma en målkonflikt mellan låg inflation och låg arbetslöshet. Vid en 

ekonomisk nedgång finns därmed risken att regeringen överstimulerar ekonomin genom att 

sänka styrräntor, vilket förvisso minskar arbetslösheten, men ofta på bekostnad av en stigande 

inflation.  (ibid., s. 122-125)   

 

Om det penningpolitiska ansvaret å andra sidan överlåtes till en fristående centralbank vars 

mandat regleras i lagen, eller till och med konstitutionen, uppstår en situation i vilken 
                                                           
1 En förklaring av inflation och de problem det medför presenteras i Lipsey m.fl, 1999, kapitel 30 
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politikerna i varierande utsträckning har ”bakbundit sina händer” från att kunna intervenera i 

den dagliga driften av penningpolitik. (ibid., s. 126) Politikerkåren har således tagit ett beslut 

vid en given tidpunkt som förhindrar den att ta politiska beslut inom ett givet område – i detta 

fall penningpolitik – vid en senare tidpunkt. Detta förfarande kallas i konstitutionella 

sammanhang för ”precommitment”, eller självbindning, såtillvida att en politisk församling 

genom ett åtagande påverkar de handlingsmöjligheter som står den till buds vid ett senare 

tillfälle. (se bl.a. Waldron, 2001, s. 274-276) Då detta görs för att uppnå ett visst handlande 

medför det även vissa predikament, då överförandet av ansvarsområden till icke-politiska 

organ kan vara problematiskt ur demokratisk synpunkt, något som påpekas av Gustavsson 

ovan.   
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Studiens Genomförande  

Utifrån ovanstående problematik får föreliggande uppsats ett tudelat syfte. Uppsatsen syftar 

dels till att utreda vad som är centralt för begreppet konstitutionell självbindning och 

undersöka om överförandet av penningpolitiskt ansvar till ECB kan ses som ett exempel 

härpå. Vidare är syftet att undersöka vad detta konstitutionella perspektiv kan tillföra den 

gängse demokratiteoretiska analysen av EMU.  

 

Jag kommer följaktligen, utifrån konstitutionell teori, att granska EMU:s ”konstitution” såsom 

denna gestaltar sig i form av Romfördraget, samt det till detta tillhörande protokoll som 

reglerar det Europeiska Centralbankssystemet, även kallat ECBS-stadgan. Då den Europeiska 

Unionen ännu inte har någon enhetlig konstitution utgör fördragen det närmaste det går att 

komma härvidlag. De teorier som jag begagnar mig av är normativa, då konstitutionell teori 

liksom demokratiteori söker besvara frågan, hur den politiska makten i ett samhälle bör 

gestalta sig och fördelas (Lundström, 2000:1, s. 85) Perspektivet är vidare idéanalytiskt, då 

jag dels söker utröna vad som är centralt för begrepp som konstitutionalism och 

konstitutionell självbindning samt utifrån denna analys undersöker, om EMU kan ses som ett 

exempel det samma. Olof Petersson skriver kring idéanalys: 

 

”Även idéanalys har sin givna plats i undersökningar av konstitutionella 

förändringar…Tankearbetet bakom konstitutionella förändringar kan ge ett viktigt 

material för att förstå samspelet mellan filosofiska doktriner, politiska ideologier och 

rättsteoretiska föreställningar.” (Petersson, 2002, s. 496) 

 

Genom att skärskåda de idéer som motiverar inskränkningar på den demokratiska processen 

nås förhoppningsvis en större kunskap kring hur politiska system gestaltar sig; i föreliggande 

fall det europeiska politiska systemet. Vad metod beträffar utgör teorikapitlet och de 

analyskriterier som detta utmynnar i de primära verktygen för uppsatsens analys, såtillvida att 

jag undersöker, huruvida en specifik teoribildning är applicerbar, och har ett förklaringsvärde, 

på fenomenet EMU och i så fall i vilken utsträckning.  Då ämnet förvisso har förlorat sin 

aktualitet något sedan EMU-folkomröstningen den 14 september, då det svenska folket med 

en klar majoritet sade nej till den monetära unionen, är den grundläggande problematiken 

fortfarande av intresse; dvs. vad motiverar att politiska åtgärder vidtas för att uppnå, 

alternativt förhindra, ett visst handlande och under vilka förutsättningar kan dessa åtgärder 

legitimeras?  
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Då den demokratiteoretiska analysen av EMU i mångt och mycket har kommit att bli den 

dominerande inom svensk statsvetenskaplig forskning söker jag genom denna uppsats 

presentera ett kompletterande synsätt. Detta då konstitutionalism och demokrati i många 

hänseenden är komplementära fenomen – två sidor av samma mynt. Då konstitutionalism 

förvisso kan fortleva utan demokrati, såtillvida att en autokratisk stat kan styras utifrån en 

författning kan näppeligen inte en representativ demokrati förekomma utan någon form av 

författning som utgör demokratins spelregler. Av denna anledning kommer jag att delge 

läsaren en del av den demokratiteoretiska forskning som har bedrivits i Sverige visavi EU och 

EMU. Detta delvis för att uppmärksamma befintlig forskning inom området, men kanske 

främst för att presentera en bakgrund och ett diskussionsunderlag till den konstitutionella 

ansats som föreliggande uppsats har. Vilka ekonomiska konsekvenser som EMU får och 

huruvida unionen kan försvaras utifrån ekonomiska premisser kommer inte att behandlas. Det 

är snarare en nationalekonomisk fråga och om än intressant så är den inte primärt 

statsvetenskaplig i sin natur och faller därmed utanför uppsatsens syfte.  

 

Den teoretiska diskussionen kommer till stor del att föras utifrån de tankar som statsvetaren 

Jon Elster presenterar i Ulysses and the Sirens – Studies in Rationality and Irrationality. 

Elster utreder häri vilka åtgärder personer kan vidta för att binda sig till ett visst handlande 

och ställer upp ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att denna självbindning kan 

anses vara uppfylld. Vad empiriskt material anbelangar så kommer som redan nämnts 

Romfördraget med tillhörande ECBS-stadga att utgöra kärnan av empirin. Till detta kommer 

litteratur att täckas som ger en bakgrund till EMU-samarbetets uppkomst, samt litteratur som 

berör om och under vilka förutsättningar EU och EMU kan förändras. På grund av uppsatsens 

teoretiska prägel bör det dock framhållas, att det empiriska materialet är relativt fokuserat och 

begränsat i sin omfattning.  

 

Disposition 

I nästkommande kapitel presenteras den demokratiteoretiska bakgrund som skall utgöra 

diskussionsunderlag till återstoden av uppsatsen. En del av de synpunkter som har förts fram 

på såväl EU i sin helhet som EMU skärskådas häri.  

 

Det tredje kapitlet kommer att utgöra teoridelen och därmed kärnan i uppsatsen. Jag 

presenterar här det konstitutionella perspektivet och utöver att beskriva vad som är 
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karaktäristiskt för konstitutionell självbindning och hur denna kan legitimeras presenteras 

även ståndpunkten att konstitutionalism inte alls är oförenlig med demokrati.  

 

Empirikapitlet beskriver kortfattat hur EMU uppstod och vilka mål som ECB står inför, samt 

vilka medel som står till centralbankens förfogande. Kapitlet behandlar även, hur det mandat 

som ECB verkar utifrån kan ändras och huruvida en medlemsstat kan lämna valutasamarbetet.   

 

Därpå följer analyskapitlet i vilket jag utifrån den teoretiska diskussionen och den empiri som 

uppsatsen bygger på söker besvara huruvida EMU de facto utgör ett exempel konstitutionell 

självbindning och om så är fallet, hur denna bindning kan legitimeras och eventuellt 

upphävas. Jag kommer här att återknyta till de analyskriterier som avslutar teorikapitlet.  
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Det Demokratiteoretiska Perspektivet 

För att sätta den kommande diskussionen om EMU/ECB, som en form av konstitutionell 

självbindning, i ett sammanhang kommer jag framledes lyfta fram vad jag har uppfattat vara 

vissa gemensamma karaktäristika hos många av de författare som undersökt EU respektive 

EMU ur ett demokratiteoretiskt perspektiv. Synen hos flertalet av dessa författare är ofta att 

organisationen inte uppfyller vissa, för demokrati, fundamentala krav. Samma åsikter 

förekommer visavi EMU, då ledningen för den Europeiska Centralbanken består av yrkesmän 

från den finansiella sektorn tillsatta utifrån professionella kriterier och då det är svårt att 

utkräva demokratiskt ansvar ifrån desamma. Jag kommer under de kommande sidorna belysa 

en del av de argument som statsvetarna Sverker Gustavsson, Jörgen Hermansson samt Mats 

Lundström dryftat kring EU respektive EMU för att på så sätt, om än inte redogöra för hela 

debatten, så i alla fall en del av den svenska.  

 

EU sett ur ett demokratiskt perspektiv  

I bilagan med expertuppsatser till den statliga offentliga utredningen betitlad Suveränitet och 

Demokrati (SOU 1994:12) belyser Sverker Gustavsson de demokratiska aspekterna av 

dåvarande EG under rubriken ”EG:s Demokratiska Legitimitet”.  Gustavsson 

uppmärksammar inledningsvis att trots att de demokratiska principerna har en fast förankrad 

roll i Europa, på såväl nationell nivå som på gemenskapsnivå, så har en ”avparlamentisering” 

av det Europeiska beslutsfattandet ägt rum. Detta då de nationella parlamenten har förlorat 

lagstiftningsmakt samtidigt som ett ökat beslutsfattande hos Europaparlamentet till stor del 

har uteblivit. (Gustavsson, 1994, s. 120) Vidare framhålles ytterligare en dimension som 

problematiserar den demokratiska legitimiteten hos den Europeiska gemenskapen, nämligen 

distinktionen mellan statsrätt och folkrätt och dessa båda rättstypers förhållande till demokrati 

som beslutsprocess. Då det som karaktäriserar beslutsfattande inom statsrätt är devisen en 

person en röst, och där en samlad majoritet av rösterna får genomslagskraft såtillvida, att den 

ges en privilegierad styrande position, kännetecknas folkrätten av i sin renodlade form en stat 

en röst. Problematiken som Gustavsson ansåg föreligga 1994, och som föreligger till denna 

dag, är att den Europeiska Gemenskapen (Europeiska Unionen) varken är organiserad utifrån 

statsrättsliga eller folkrättsliga principer. I sådana fall hade unionen varit organiserad som en 

federal stat med allt vad det innebär i form av principen en person en röst, och parlamentet 

som viktigaste politiska församling, eller så hade gemenskapen haft en konfederal karaktär 

organiserad efter principen en stat en röst med möjlighet för veto för enskilda stater. Som det 

nu förhåller sig är unionen ingetdera. Samtidigt som Europaparlamentet har begränsade 
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befogenheter söker medlemmarna minska förekommandet av veto och öka användandet av 

majoritetsbeslut. (ibid., s. 121)  

 

För att man skall kunna tala om demokrati på ett fruktbart sätt, måste man av historiska skäl, 

enligt Gustavsson inse, att detta nästan enkom har förekommit inom stater och ännu mindre 

politiska enheter. Och för att det skall förekomma en stat måste det finnas en enhetlig 

författning som reglerar statens förehavanden. Då de rättsliga fördragen som reglerar EU inte 

anses vara de jure författningar, dvs. författningar i dess formella bemärkelse, kan EU 

näppeligen ses som en statsrättlig organisation och torde därmed vara folkrättslig. Om det då 

förutsätts, att EU är en internationell organisation försvinner den demokratiska problematiken 

helt, då dessa inte har något krav på sig att vara demokratiskt styrda, såtillvida att de enskilda 

ländernas medborgare skall ha någon form av bestämmanderätt. Den styrande devisen inom 

en idealiserad folkrättslig organisation är som tidigare nämnts en stat en röst (ibid., s. 128-

129) Problemet med EU är att unionen är ingetdera av de två begreppen. Ser man på EU som 

en förbundsstat föreligger, enligt Gustavsson, följande problem: Den normgivande/ 

lagstiftande makten ligger hos ministerrådet som härleder sitt demokratiska mandat från de 

nationella regeringar vars representanter rådet består av. I demokratisk enlighet borde rådet 

stå ansvarigt inför parlamentet, eller vara utsett av en direktvald president i form av ett 

kabinett. Om EU istället anses vara ett statsförbund utgörs problemet av att röstandet i 

ministerådet är viktat vilket medför, att den folkrättsliga devisen en stat en röst sviks. Vidare 

torde inte parlament förekomma i folkrättsliga sammanhang. Varken begreppet en stat flera 

röster, eller en person en röst hör hemma inom folkrätten. (ibid., s. 131) Vad är då EU, om 

inte ett statsförbund och lika lite en förbundsstat? Ett inom EG-rättsliga sammanhang ofta 

förekommande begrepp är ”sui generis” dvs. något som inte förekommit tidigare – en 

novellitet.  Som sådan skulle Unionen hämta sin legitimitet och grund utifrån de uppgifter den 

är instiftad att utföra. Den primära legitimitetsskaparen skulle i enlighet med detta vara 

effektivitet. (ibid., s. 132) Denna syn, att unionen inte kan jämföras med andra 

sammanslutningar av stater och därmed skulle vara immun mot kritik menar Gustavsson är ett 

”intellektuellt skamgrepp”. (Gustavsson, 1998, s. 174) För att en organisation skall anses vara 

demokratisk räcker det inte enbart med att den verkar för folkets bästa eller att den i 

legalistisk mening har sitt ursprung i demokratier. Gustavsson menar, att den demokratiska 

proceduren är nog så viktig. (Gustavsson, 1994, s. 137) 
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”Demokrati definieras som ett av alla kontrollerat och gillat utövande av folkviljan. 

Folket är med andra ord inte bara den yttersta grunden för maktinnehavet. Med 

Abraham Lincolns ord räcker det inte med att normgivningsmakten utövas för det egna 

folket.  Den skall också praktiseras av och genom detta folk och dess valda företrädare.”  

(ibid., s. 137, kursiv i original) 

 

Enligt Gustavsson går det således inte att försvara unionen utifrån argumentet, att den uppnår 

goda resultat för dess medlemmar eller att de länder som har skrivit under fördragen är 

demokratier. För att en regim/organisation skall vara demokratisk måste även arbetssättet vara 

demokratiskt. (ibid., s. 124) Med demokrati som procedur hänsyftar Gustavsson Robert A. 

Dahls procedurbegrepp (se not 38 i Gustavsson 1994). För att demokratin utifrån ett 

proceduriellt perspektiv skall vara tillgodosedd måste, enligt Dahl, vissa kriterier vara 

uppfyllda: Det måste råda politisk jämlikhet såtillvida att samtliga medborgares önskemål 

måste uppmärksammas. Vidare måste alla medborgare ges rätten att ventilera sina åsikter – 

det måste råda effektiv delaktighet. Med upplyst kunnande menar Dahl, att medborgarna inför 

ett beslut måste ha getts chansen att överväga samtliga alternativ. Slutligen måste folket ha 

kontroll över dagordningen såtillvida att medborgarna inte enbart ges rätten att fatta beslut, 

utan även att bestämma vilka områden som skall komma upp på den politiska agendan. (för 

en översikt av Dahls demokratikriterier se bl.a. Dahl, 1992, s. 37-44) 

 

EMU och Demokratin 

De tankar som Sverker Gustavsson presenterar kring EMU är i mångt och mycket analoga 

med de resonemang som han presenterar kring EU och dess demokratiska legitimitet. Intar 

man liksom Gustavsson en proceduriell syn på demokrati och inte en innehållslig, som ju i 

huvudsak fokuserar på huruvida resultatet av ett handlande blir tillfredställande, anses 

demokrati i sig vara såväl ett mål som ett medel som skall genomsyra hela samhället. 

Hänvisandes till Dahl menar Gustavsson att då detta inte innebär att de yttersta beslutsfattarna 

i ett samhälle, det vill säga den samlade medborgarkåren, behöver ta beslut i samtliga 

samhällsfrågor – delegation till oberoende expertorgan kan mycket väl förekomma – måste 

folket kunna återkräva denna delegerade beslutsbefogenhet.  Inte helt förvånande tycker 

Gustavsson att detta förhållande är ouppfyllt vad gäller EMU. (Gustavsson, 1996, s. 291-292) 

Varken medlemsstaterna eller unionsorganen torde kunna ändra, eller återkalla, den 

penningpolitik som ECB är satt att förverkliga, hävdar Gustavsson. (ibid., s. 283)  
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ECB:s Direktion skall utses bland erkänt duktiga yrkesmän inom finansvärlden av 

medlemsstaternas respektive regeringar för en period av åtta år utan möjlighet till förlängning. 

Vidare skall de nationella centralbankscheferna som tillsammans med ECB:s Direktion utgör 

det s.k. Rådet tillsättas för en period av fem år, i samtliga EU-länder, och kan enbart avsättas 

om vederbörande kraftigt åsidosätter sina plikter. Ett liknande förfarande gäller vid 

avsättandet av direktionsmedlemmar; detta kan enbart ske av EG-domstolen efter inrådan av 

rådet eller direktionen. (ibid., s. 285-286) Då EU:s primära beslutsorgan, ministerrådet och 

parlamentet, inte kan avsätta vare sig ECB-rådet eller ECB-direktionen har de följaktligen 

delegerat ”bort” en del av den demokratiska makten, menar Gustavsson. Detta då det inte i 

realiteten går att ändra på de fördrag som reglerar ECB:s verksamhet. Ehuru Gustavsson 

uppmärksammar att den teoretiska möjligheten finns att ändra ECB:s mandat, finner han det 

näst intill omöjligt, då ett dylikt förfarande inte skulle tolereras hos de internationella 

finansmarknaderna. (ibid., s. 286-287)  

 

Jörgen Hermansson intar en något annorlunda ansats i sin uppsats ”Om möjligheten att 

demokratiskt rättfärdiga den ekonomiska och monetära unionen” (bilaga 15 till SOU 

1996:158 Sverige och EMU). Han söker däri besvara de bägge frågorna ”Är EMU 

Demokratiskt?” samt ”Är EMU bra för Demokratin?”. Liksom Gustavsson besvarar han den 

första frågeställningen med ett entydigt nej. Hänvisandes till Herbert Tingstens 

demokratidefinition menar han, att demokrati är något av en överideologi, då den 

demokratiska synen, att den politiska makten skall stämma ur ett jämlikt folks vilja är 

komplementär till de traditionella politiska ideologierna konservatism, liberalism och 

socialism. Demokratin måste således vara ett neutralt verktyg – en procedur – som skall 

användas oavsett politisk åskådning.  (Hermansson, 1996, s. 21-22) Då den demokratiska 

makten skall härstamma hos folket måste, för att dagens komplexa samhällen skall kunna 

fungera, någon form av politisk delegation äga rum – såväl från väljare till politiker som från 

politiker till förvaltning. Det centrala för att denna delegation skall kunna göra anspråk på att 

vara demokratisk är dock, att ett ansvar kan utkrävas av såväl förvaltningen som politikerna; 

väljarkåren måste således ha det sista ordet. Då ovanstående form av ansvarsutkrävning är 

möjlig på nationell basis förefaller det, enligt Hermansson, omöjligt med ett liknande 

förfarande på europeisk nivå, då det är svårt att nå enighet kring fördragsändringar. Han 

finner vidare den tyska författningsdomstolens dom, som stipulerar att det tyska 

medlemskapet i EMU kan omprövas och återkallas, orealistisk. För att en delegering av 

politisk makt skall vara acceptabel måste den ske till ett politiskt underordnat organ och en 
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adekvat översyn måste ske med jämna mellanrum, så är inte fallet med EMU. Av detta följer, 

menar Hermansson, att EU inom områdena ekonomisk och monetär politik till allt utom 

namnet är en federation, då unionen binder medlemmarna till ett visst handlande. (ibid., s. 24-

27)  

 

Den kanske mer intressanta aspekten i Hermansson uppsats är, i synnerhet för föreliggande 

uppsats, den andra frågeställningen: ”Är EMU bra för Demokratin?” Hermansson belyser här 

vad han uppfattar vara spänningen mellan demokrati, som ett uttryck för folkviljan, och 

konstitutionalism och söker därifrån utröna om EMU kan ses som ett exempel på, vad han 

kallar, positiv konstitutionell självbindning. (ibid., s. 29) Då han förvisso uppmärksammar att 

konstitutioner är nödvändiga för att förverkliga de demokratiska idealen, såtillvida att de 

demokratiska spelreglerna ofta kodifieras i en konstitution, gör han en distinktion mellan 

positiv och negativ konstitutionalism. Den förra av dessa två typer består av regler som syftar 

till att stärka folkviljan, eller kanske snarare förbättra det demokratiska beslutsfattandet, och 

kan bestå av regler kring medias fria ställning, yttrandefrihet, röstningsförfarande etc. Den 

negativa formen av konstitutionalism fungerar å andra sidan som en hämsko på demokratin då 

den begränsar vad dagens och morgondagens generation får ta beslut om. Gemensamt för 

båda typerna är dock, att de kan ses som en form av bindning då konstitutioner utformas för 

att försvåra eller omöjliggöra vissa beslut. För att denna form av ”bindning” skall kunna ses 

som positiv och legitim så måste den, enligt Hermansson, kunna omprövas av kommande 

generationer; om inte föreligger negativ konstitutionalism och i så fall har den demokratiska 

makten gått förlorad, vilket är oacceptabelt. (ibid., s. 32-33) Problemet med EMU är, menar 

Hermansson, att den monetära unionen utgör ett exempel på negativ konstitutionalism, då 

ECB:s självständighet näppeligen kan återtas – därmed har den demokratiska makten över 

penningpolitiken fått abdikera. (ibid., s. 34-35) 

 

I artikeln ”EMU och Demokratin” polemiserar Mats Lundström med de tankar som Sverker 

Gustavsson och Jörgen Hermansson presenterar och står därmed för en inte fullt så dyster bild 

vad gäller förhållandet EMU och demokrati.2 Lundström menar, att vad som är centralt inför 

ett eventuellt svenskt medlemskap i EMU är främst två aspekter: ”Hur kommer ett 

medlemskap i EMU att påverka graden av demokrati i Sverige?” samt ”Kan ett medlemskap i 

EMU rättfärdigas av demokratiska värden?” (Lundström, 2000:2, s. 44)  

                                                           
2 För ett analogt resonemang kring den demokratiska situationen i EU i sin helhet se även Lundström (1998) 
”EU-inträdet och demokratin i Sverige”  
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Då Lundström i sin artikel koncentrerar sig på den första frågan, som i högre utsträckning än 

den andra är deskriptiv, utgår han ifrån demokrati som ett sakförhållande snarare än ett värde 

och hävdar att demokrati därav är: 

 

”…enkelt uttryckt, rättsligt reglerad medborgarmakt över en stat som i sin tur utövar 

rättsligt reglerad makt över mänskligt beteende inom ett territorium.” (ibid., s. 44) 

 

Av denna definition följer dock inte att medborgarna tar beslut i flertalet samhällsområden 

efter demokratiska principer, snarare att det förekommer en makthierarki i samhället som 

tillerkänner medborgarkåren ett övergripande ansvar för hur staten är organiserad.  Som en 

följd av denna hierarki kan odemokratiska procedurer tolereras på en lägre nivå i samhället så 

länge den högre styrs efter demokratiska principer. I enlighet med ovanstående resonemang 

kan demokratiskt beslutsfattande ha en lägre eller högre grad av extensitet – omfattning – 

såtillvida att antalet samhällsområden vari ett aktivt medborgarinflytande förekommer kan 

variera. En stat styrd efter demokratriska principer kan därmed, hävdar Lundström, liknas vid 

en kinesisk ask såtillvida, att så länge den största yttersta asken styrs efter demokratiska idéer 

är det egalt om de innanförliggande askarna styrs efter andra principer. (ibid., s. 47) I enlighet 

med denna demokratisyn menar Lundström, liksom Gustavsson och Hermansson, att 

delegation till icke-demokratiska organ är försvarbar under förutsättningen att den delegerade 

makten kan återtas – att den inte alieneras. Då ovanstående två författare menar att 

överförandet av penningpolitiken till ECB innebär en alienation intar Lundström en diametralt 

annorlunda position och hävdar, att det i mångt och mycket rör sig om just en form av 

delegation. Detta då Sveriges medlemskap i EU och EMU regleras i ordinär lag och därmed 

kan upphöra genom ett ordinärt riksdagsbeslut. Då detta förfarande förvisso skulle bryta mot 

en rad folkrättsliga principer skulle det inte vara lagvidrigt enligt svensk lag. (ibid., s. 51-52) 

Om analysen visavi delegation och alienation görs utifrån strikt legala premisser finns det 

inget som hindrar Sverige från att lämna EMU och i förlängningen EU i sin helhet. Vidare 

hävdar Lundström att valutasamarbetet inte alls är irreversibelt trots att så stipuleras i 

Maastrichtfördraget. Det kan mycket väl komma att ändras i framtiden även om detta är 

förknippat med en viss procedur då samtliga medlemsländer måste stödja förändringen.  

Tidigare valutasystem såsom guldmyntfoten, Bretton Woods-systemet och den så kallade 

valutaormen kom inte att bestå och det är därmed rimligt,  att EMU kommer att förändras från 

sin nuvarande form. (ibid., s. 50-51)  
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Om det renodlade legalistiska perspektivet överges för ett ögonblick och de kostnader som ett 

EMU-utträde skulle medföra vägs in är det, enligt Lundström, mycket möjligt att en 

alienation de facto skulle uppstå, men detta enbart under förutsättningen att kostnaden upplevs 

för hög för den aktör som står inför ett dylikt val. Det är dock av vikt, att de legala hindren 

inte blandas ihop med de ekonomiska kostnaderna. (ibid., s. 51-52)  Som framgår  tidigare  i 

detta kapitel menar Sverker Gustavsson att ett utträde förefaller omöjligt, då det inte skulle 

tolereras av de internationella marknadskrafterna. Men det faktum att marknaden skulle 

reagera negativt på ett utträde innebär inte att ett utträde är en omöjlighet. Lundström menar 

tvärtemot Gustavsson, att ett utträde inte alls skulle innebära en ”juridisk fiktion”. Politiker 

ställs dagligen inför beslut som i varierande mån gillas av företag, investerare etc., men det 

innebär inte, att de per automatik stryks från den politiska agendan. (ibid., s. 53-54) 

 

 ”Den principiella skillnaden mellan alienation och delegation handlar om obstruktion 

mot politiska beslut inom en stat – inte om andra alternativkostnader. Ett demos har 

alienerat beslutanderätt till en annan aktör om denne med tvång kan förhindra ett 

återtagande av beslutsrätten. Det tyska folket alienerade makten över den tyska staten 

till Hitler 1933 därför att Hitler med tvång kunde hindra demokratins återinförande 

enligt den ’rättsordning’ som blev gällande. Någon motsvarande ’avhändning av 

demokratin’ (Gustavsson 1996:288) har inte skett i och med ett inträde i EU eller i 

EMU”  (ibid., s. 55)   

 

Enligt Jörgen Hermansson är den primära problematiken med EMU, att det monetära 

samarbetet fungerar som hämsko på demokratin då inte enbart dagens generationer, utan även 

morgondagens är bundna till ett visst agerande och en viss politik. Lundström menar, att detta 

inte behöver vara ett problem ur demokratisk synpunkt såtillvida att ett antal politiska beslut, 

oavsett om de är konstitutionella i sin karaktär eller inte, får efterverkningar på kommande 

generationer. Skulle dagens generation välja att införa kärnkraft skulle detta onekligen få 

konsekvenser för kommande generationer, då de därmed skulle ”bindas” till ett visst 

agerande. Samtidigt kan den kommande generationen, om den så önskar, välja att avveckla 

kärnkraften. Under förutsättningen att så är fallet går det inte att tala om att demokratin har 

gått förlorad. (ibid., s. 56-57) 

 

 ”Om man föreskriver att demokratier inte får minska handlingsutrymmet för framtida 

generationer begränsar man handlingsutrymmet för den nuvarande generationen på ett 
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sätt som strider mot demokratiska principer. Det som är principiellt orimligt för en 

demokrat är att frånta framtida generationer deras legala resurser att styra staten”  

(ibid., s. 57) 

 

Som framgår ovan förekommer det vissa kontroverser i den demokratiteoretiska analysen av 

EU och EMU. Till skillnad från Gustavsson och Hermansson, som i stor utsträckning betonar 

att det politiska arbetssättet, den politiska proceduren, måste vara demokratisk, intar 

Lundström en mer formalistisk syn på demokrati och hävdar, att en högre grad av delegering 

mycket väl är förenlig med demokratiska principer och att ett hypotetiskt svenskt medlemskap 

inte nödvändigtvis skulle medföra en alienation av demokratin. Han torde därmed lättare 

förlika sig med det konstitutionella perspektiv som presenteras i nästkommande kapitel.  
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Det författningsteoretiska perspektivet 

I detta kapitel, som kommer att utgöra den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen, kommer 

jag närmast att kortfattat beskriva förhållandet mellan demokrati och konstitutionalism. Jag 

hävdar här, att det inte nödvändigtvis föreligger en konflikt mellan de båda. Därefter följer en 

genomgång för vad som är centralt för så kallad ”precommitment”, eller självbindning om 

man så vill. Det avsnittet kommer även att utreda vad som motiverar självbindning. Därpå 

följer ett avsnitt som utreder vilka gradskillnader självbindning kan ha. Påföljande stycke 

undersöker hur konstitutioner härleder sin auktoritet och legitimitet, samt när och under vilka 

förutsättningar konstitutioner kan och bör ändras. Avslutningsvis presenteras ett antal 

analyskriterier i vilka jag lyfter fram de i min mening mest centrala aspekterna  av 

teoriavsnittet för den kommande analysen.  

 

Konstitutionalism och Demokrati, inte nödvändigtvis en paradox 

Föreligger det då någon de facto motsättning mellan demokrati och konstitutionalism? Nej, 

egentligen inte. Då konstitutionalism förvisso kan fortleva i frånvaron av demokrati kan 

knappast det omvända förhållandet råda, då demokrati för att kunna fungera kräver ett 

regelverk som bestämmer hur den politiska tillvaron skall se ut. Medan den lagstiftande 

makten tillfaller folkförsamlingen/parlamentet är det inte mer än rimligt att samma församling 

måste följa de lagar som den har stiftat. (Se bl.a. Algotsson, 2001, s. 14-15) Skulle inte den 

lagstiftande församlingen åläggas vissa begränsningar skulle en närmast ”Hobbesiansk” 

tillvaro råda såtillvida att suveränen skulle åtnjuta oinskränkt makt. Följaktligen har en 

konstitution en närmast tudelad roll, då den dels möjliggör den demokratiska processen, 

samtidigt som den inskränker, eller kanske snarare försvårar att vissa beslut tas (Hardin, 

1999, s. 83, 135) Även om demokrati, som tidigare nämnts, i regel förutsätter någon form av 

konstitution som reglerar den politiska tillvaron, finns det naturligtvis något av en spänning 

mellan demokrati och konstitutionalism såtillvida att konstitutioner syftar till att, på ett eller 

annat sätt, förhindra att demokratiska beslut tas inom vissa områden.  

 

Hur kan då denna inskränkning på folkstyret försvaras? Elster gör för att förklara denna, till 

synes paradoxala situation, en analogi med ett äktenskap. Varför skulle två rationella personer 

vilja ingå ett avtal sinsemellan som inskränker deras framtida valmöjligheter och ökar 

kostnaderna för en eventuell separation jämfört med ett ordinärt samboförhållande? Jo, genom 

att göra ett formellt åtagande har man satsat mer i sitt förhållande vilket medför, att man 

förhoppningsvis inte handlar alltför impulsivt och passionerat. På liknande sätt medför 
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förekomsten av en konstitution att en hämmande kraft åläggs politikerkåren. Genom en 

konstitution förhindras kanske att beslut tas som för stunden kan te sig utmärkta, men som i 

eftertankens kranka blekhet får allvarsamma konsekvenser. Sålunda möjliggör konstitutioner 

inte enbart möjlighet till långsiktigt planerande utan även att vissa handlingar inte utförs vars 

skadeverkningar inte går att göra ogjorda. Genom förekomsten av en konstitution som 

förbjuder kränkningar av vissa fundamentala politiska och mänskliga fri- och rättigheter, kan 

generation a skydda generation c från att kränkas av generation b. Då detta förfarande draget 

till sin spets inskränker demokratin kan det inte desto mindre, och detta torde vara det främsta 

försvaret för konstitutioner, vara bra för demokratin. (Elster, 1989, s. 8-9) 

 

”…the temporary suspension of rights easily leads to the permanent abolition of 

majority rule itself  and to  its replacement by dictatorship. It suffices to cite the years 

1794 and 1933.  This is possibly the central argument for constitutional constraints on 

democracy:  without such constraints democracy itself becomes weaker, not stronger.”  

(ibid., s. 9) 

 

Hardin menar vidare, att folklig kontroll av regeringsmakten inte är någon möjlighet. Detta då 

det inte går att jämka samman samtliga viljor i samhället till ett kollektiv som utgör en norm 

för vad som är kutym. Då samtliga invånare med viss säkerhet vill ha både ekonomiskt 

välstånd och säkerhet, är det därutöver svårt att enas om vad staten skall göra. Av denna 

anledning är det nödvändigt med någon form av självålagd bindning. Då inte folket kan sägas 

ha någon form av populär kontroll över regeringsmakten, utöver när de i val ges rätten att 

påverka lagstiftnings- och regeringsmakt och därmed kan ge uttryck för politiskt missnöje, är 

det av vikt att lagstiftarna de facto verkar i enlighet med lagen de stiftat. Detta utesluter ju på 

intet sätt, att parlamentet kan ändra såväl de ordinära lagarna som konstitutionen. (Hardin, 

1999, s. 153-154) I skenet av ovanstående resonemang torde Hermanssons påstående om 

negativ konstitutionalism, som något som hämmar folkviljan, komma i ett något annorlunda 

dager. Om inte en begränsning läggs på demokratin finns risken att demokratin inte kvarstår.  

 

För att ett samhälle och dess ekonomi skall kunna frodas menar Elster, och hänvisar till 

Weber, att lagar och institutioner måste vara konsistenta och stabila. Då det går att skydda 

sig/vidta förebyggande åtgärder mot orättvisa lagar är medborgarna mer utlämnade om 

lagarna är svårtydda eller benägna att ändras ofta. Det är denna form av kontinuitet och 

förutsägbarhet som kännetecknar en konstitutionell demokrati. ”Rule of law” måste råda 
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såtillvida att domsagor måste vara förankrade i lagarna och retroaktiv lagstiftning inte får 

förekomma. Detta skiljer konstitutionell demokrati från såväl despotism som direkt 

demokrati, där staten i båda fallen ges rätten att intervenera i samtliga samhällsområden. 

Genom att grundlagsfästa vissa politikområden uppkommer följaktligen vad Elster kallar la 

politique politisante och la politique politisée, där det första begreppet syftar på de fåtaliga 

tillfällen när en politisk församling instiftar en konstitution och därmed de politiska 

fundament som skall genomsyra samhället för en lång tid framåt. La politique politisée kan 

däremot ses som den dagliga, rutinmässiga politikutövning som följer efter det att 

konstitutionen instiftats och som har sin grund i de regler som framgår däri.  (ibid.,  2-3 se 

även Elster 1979, s. 93-94)  

 

Vidare kan förekomsten av en konstitution vara såväl regulativ som konstitutiv/uppbyggande. 

Det förra uttrycket syftar till att inskränka ett beteende medan det andra syftar till att 

möjligöra ett visst handlande för första gången. Jeremy Waldron utreder detta och 

hänvisandes till Stephen Holmes menar han, liksom Hardin, att konstitutionen utgör de 

spelregler/den kontext som politiken har sin grund i och som sådana skall de inte ses främst 

som omöjliggörande utan som möjliggörande. Skulle dessa konstitutiva regler ifrågasättas på 

en kontinuerlig basis skulle inte en politisk kontinuitet kunna åstadkommas.  (Waldron, 2001, 

s. 290-291, jfr. Holmes, 1989, s. 225-228)  

 

 ”But in the context of an enacted constitution, procedural rules are the product of 

decisions made in order to constitute public decision-making…Electoral choices are 

made on the basis of constitutional choices. When they enter the voting booth, for 

instance, voters decide who shall be president, but not how many presidents there shall 

be. (Waldron, 2001, s. 291) 

 

I enlighet med ovanstående citat kan ett demokratiskt styre endast åstadkommas genom att 

folkets vilja kanaliseras genom vissa i förväg bestämda regler och draget till sin spets så 

innebär detta, att om inte folket binds till ett visst handlande så kan det inte handla 

överhuvudtaget. (Holmes, 1989, s. 230-231) 
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Självbindning 

Vad som är centralt för begreppet ”precommitment” är att en person, eller en grupp personer, 

gör ett åtagande vid en given tidpunkt som antingen möjliggör eller försvårar ett visst 

handlande vid en senare tidpunkt. Personen ifråga förutsätts därmed veta vad som är bra för 

honom/henne vid tidpunkt t1 men fruktar samtidigt, att han inte skall handla i enlighet med 

denna kunskap vid den senare tidpunkten t2. På individplanet kan således en person som kör 

bil till en fest lämna nycklarna till en vän och instruera denne, att under inga förutsättningar 

ge tillbaka nycklarna klockan ett på natten när personen ifråga, synnerligen berusad, hävdar 

att han visst är i stånd att köra hem från festen. Eller ta exemplet med den morgontrötta 

studenten som placerar väckarklockan i hallen för att på så sätt tvingas gå upp och stänga av 

den och därmed öka chanserna att hinna till det så viktiga seminariet i statsvetenskap klockan 

åtta på morgonen. (för ovanstående resonemang se bl.a. Waldron, 2001, s. 275)  

 

Båda dessa personer vet ju uppenbarligen vad som är bra för dem, vad som är ett rationellt 

beteende, vid nyktert respektive utvilat tillstånd, men erkänner samtidigt, att de senare kanske 

inte kommer att handla i enlighet med denna förståelse. Jon Elster utreder denna problematik, 

hur man kan försäkra sig mot att handla till synes irrationellt, i den i konstitutionella 

sammanhang ofta citerade boken Ulysses and the Sirens – Studies in Rationality and 

Irrationality3. Titeln kommer från, hur Odysseus, när han seglade förbi de förföriska 

sirenernas ö, lät sig bindas vid masten för att han på så sätt skulle få njuta av sirenernas 

skönsång utan att för den delen gå det gängse ödet till mötes – att förlora förståndet och kasta 

sig själv i havet. Elster menar att Odysseus beteende, liksom den sömnige studentens, varken 

kan räknas som fullt ut rationellt eller som irrationellt, då en rationell person skulle kunna 

motstå sirenernas sång och en irrationell inte skulle vidta de nödvändiga 

försiktighetsåtgärderna. Med en liknande argumentering skulle den rationella studenten gå 

upp när klockan ringde, medan den irrationella skulle ha kastat klockan i väggen – om han 

ens hade ställt den. När man å andra sidan är rationell, men samtidigt erkänner att ens 

handlande inte alltid är rationellt föreligger vad Elster kallar ”imperfect rationality”, eller 

begränsad rationalitet. (Elster, 1979, s. 36) Genom att instifta en rad försiktighetsåtgärder kan 

således även den viljesvage förmås handla rationellt. Det är således detta som är 

kvintessensen i begreppet ”precommitment”, eller självbindning om man så vill: en eller flera 

                                                           
3 Då perspektivet i denna bok till stor del är individfokuserat har den kommit att få stor betydelse för modern 
konstitutionell teori och Elster har i senare verk behandlat mer renodlad konstitutionell problematik.  
Hit kan Constitutionalism and Democracy räknas liksom Institutional Design in Post Communist Countries.  
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personer möjliggör, eller omöjliggör, genom ett åtagande vid en given tidpunkt ett visst 

handlande vid en senare tidpunkt. För att denna självbindning skall anses föreligga måste 

enligt Elster fem kriterier vara uppfyllda.  

 

Först och främst innebär självbindning, att en person (eller en grupp personer förf. anm.) tar 

ett beslut vid t1 som skall öka sannolikheten för ett annat beslut vid t2. Centralt är här att det 

kommande, irrationella, beteendet vid tidpunkt t2 är den primära anledningen till beslutet vid 

t1. Om inte, om beslutet vid t2 tvärtom är en slump eller en oförutsägbar effekt kan 

självbindning inte anses föreligga. Problemet som uppstår av ovanstående är att avgöra hur 

denna bindning rätteligen kan återtas.  Om en person instruerar sin omgivning att inte åtlyda 

honom inom vissa områden och vederbörande en kort tid senare försöker ändra sig för att han 

kommit på bättre tankar, det vill säga inte nödvändigtvis hemfallit åt det beteende han/hon 

skall skyddas från, hur skall då den eller de personer som erhållit uppdraget att skydda 

vederbörande från sig själv handla? (ibid., s. 39-41) När kan sålunda ett beteende försvaras 

trots att det de facto syftar till att lossa de självålagda begränsningarna? Vad som behövs är 

således vissa hypotetiska kriterier som skulle ha godkänts i t1 som legitima skäl för att avvika 

vid t2. Det bör här påpekas att den primära bördan åligger den eller de som är satta att 

upprätthålla bindningen. Denne måste härvid ”se igenom” den bundne, för att på så sätt 

förhoppningsvis märka om han eller hon ger uttryck för sunda värderingar eller ej. Ett visst 

tolkningsutrymme bör således erkännas den person, eller den instans, som är satta att 

upprätthålla självbindningen. (ibid., s. 108-111)  

 

För det andra får en eller flera valmöjligheter som föreligger vid den tidigare tidpunkten t1 

inte inkluderas vid den senare tidpunkten t2. Vissa valmöjligheter måste således kringskäras. 

Om den eller de personer som förutsätts lida av bristande rationalitet kan ta beslut i alla frågor 

även vid tidpunkt t2 torde självbindning per definition inte förekomma.  (ibid., s. 42)  

 

Vidare måste beslutet vid den tidigare tidpunkten t1 medföra upprättandet av en relation med 

den utomstående världen. Genom att tillfälligt ge upp sin vilja till en utomstående aktör 

upprättas ett förhållande som möjliggör att den som har den vaktande funktionen återvänder 

till den som givit upp sin vilja för att rätta dennes beteende, när han/hon handlar på ett 

irrationellt sätt. Det räcker således inte med, att den som tror sig besitta begränsad rationalitet 

bestämmer sig för att inte bestämma sig – någon form av delegation av maktbefogenheter 

måste komma till stånd. (ibid., s. 42-43) 
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För det fjärde måste motviljan vara mindre vid t1 att ta beslutet än vid t2, om inte beslutet vid 

t1 hade intervenerat, annars hade beslutet rimligtvis kunnat tas vid t2. Vissa fördelar måste 

således förekomma för att beslutet skall tas vid t1. Ehuru detta förfarande låter komplext kan 

”precommitment” ses som en strategi för att nå strategier. Ponera en fiskare som står inför 

valet att tillverka ett nytt nät som ger en större avkastning, eller att fortsätta med det befintliga 

nätet. Skulle fiskaren sy ett nytt nät finns risken att han under arbetets gång skulle bli hungrig 

och därmed avbryter arbetet för att ta en fisketur med det gamla nätet, vilket i förlängningen 

skulle leda till att färdigställandet av det nya nätet skulle ta ytterst lång tid – om det ens skulle 

bli färdigt. Om han därför intar strategin att bränna det gamla nätet tvingas han till strategin 

att påbörja arbetet med det nya. Då detta kan liknas vid att bränna sina broar menar Elster att 

denna analogi är något haltande för om man enbart syftar till att röra sig framåt fyller de 

bakomvarande broarna ingen funktion. I enlighet med detta tankesätt har det hävdats att 

Tysklands och Japans framgångsrika ekonomiska utveckling efter 1945 delvis berott på att 

dessa länders industrier byggdes upp från grunden – en tes som dock Elster motsätter sig 

(ibid., s. 44-45) 

 

För det femte måste bindningshandlingen vara en följd av ett uppdrag eller förordnande, och 

inte enbart en konsekvens av en försummelse eller underlåtenhet att handla. Det räcker 

således inte med att aktören inte bestämmer sig för att inte göra x; han eller hon måste snarare 

bestämma sig för att inte göra x – det måste således föreligga en uttalad maktöverlåtelse för 

att det skall räknas som självbindning. Elster exemplifierar med en man som försöker sluta 

röka och vid ett tillfälle går förbi en tobaksaffär som håller på att stänga. Detta är inte en form 

av självbindning, då mannens nekande till cigaretter rimligtvis inte hade sin grund i ett 

handlande från mannens sida – han hade inte instruerat tobakshandlaren att stänga så fort han 

uppenbarade sig i närheten av butiken. (ibid., s. 46)  

 

Ett alternativ till denna maktöverlåtelse är att personen eller personerna som söker uppnå ett 

visst handlande intalar sig om de goda konsekvenser som följer av tron på ett visst system. 

Ponera således, att det finns en gud som rikligt belönar troende personer. Ett 

nyttomaximerande logiskt beteende vore följaktligen att anamma en gudstro, då de eventuella 

vinsterna som detta skulle medföra vid Guds de facto existens vida skulle överväga det 

personliga pris som en icke existerande Gud skulle innebära i form av en bortkastad tro. 

Problemet som kan uppstå i denna situation är att övertala sig själv om de goda 
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konsekvenserna av ett visst synsätt/handlande. För att en tilltro baserat på ett val att tro skall 

ha någon som helst effekt måste personen som gjorde detta val glömma att han eller hon 

gjorde det. För att en tilltro till ett visst tankegods skall ha effekt måste de eventuella tvivel 

som hålls gentemot samma tankegods försvinna. (ibid., s. 47-51)  

 

”The implication of this argument is that the decision to believe can only be carried 

out successfully if accompanied by a decision to forget, viz. a decision to forget the 

decision to believe. This, however, is just as paradoxical as the decision to believe.” 

(ibid., s. 50)  

 

Vidare kan det under vissa förutsättningar vara av godo att binda sig själv till ett visst 

handlande, då den inskränkning av valmöjligheter som detta medför möjliggör att konstanta 

omvärderingar av en persons/ett samhälles mål och medel kan undgås. Omvärderingar som 

inte enbart skulle ha förlängt tiden att nå en optimal lösning på ett problem utan även vägen 

dit. Genom att inte följa vissa givna mallar som reglerar agerandet vid en problematisk 

situation, utan istället söka uppnå en för varje enskild situation optimal lösning, förefaller 

risken vara stor att problemet växer sig så stort att det blir ohanterligt. Trots att en teoretiskt 

perfekt lösning ofta kan nås efter en tid av eftertanke kan denna ofta vara praktiskt obsolet. 

(ibid., s. 57) Detta utgör även fördelen med ideologier, och i min mening med 

kunskapsparadigm i allmänhet. Genom att handla utifrån vissa i förväg uppställda kriterier (en 

konstitution torde utgöra ett typexempel) slipper alla situationer som uppkommer att 

analyseras var för sig. (ibid., s. 58)  Då ovanstående kan vara av godo då det möjliggör 

kontinuitet torde det även kunna utgöra en nackdel då det hämmar intellektuell och politisk 

novellitet och äventyrslusta.  

 

Utifrån ovanstående resonemang har många ekonomer argumenterat för en normpolitik vilken 

innebär att finans- och penningpolitik bedrivs utifrån vissa givna normer såsom låg inflation 

och balanserade budgetar. Denna form av politik har bland annat förordats av den så kallade 

Public Choice-skolan, inom vilken James Buchanan torde vara den mest namnkunnige. I 

Explorations into Constitutional Economics utreder denne hur en monetär och fiskal 

konstitution kan möjliggöra långsiktighet och försvåra kontinuerliga förändringar av de mål 

som är uppställda för pennigpolitiken. (se Buchanan, 1989) Elster hänvisar i detta 

sammanhang till nationalekonomen William Nordhaus som hävdar att politiker som 

röstmaximerare tenderar planera mandatperioderna så att sparkrav utförs i början medan 
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ekonomiska lättnader förekommer i anslutning till val. Samma beteende kan, såsom tidigare 

nämnts i inledningen till denna uppsats, spåras visavi sambandet arbetslöshet/inflation – 

genom att tolerera en högre inflation kan arbetslöshetssiffrorna pressas nedåt. Nordhaus 

föreslår således följande strategi för att avhjälpa problemet: 

 

”A third possibility is to entrust economic policy to persons that will not be tempted 

by the Sirens of partisan politics. This procedure is typical for monetary policy, which 

for historical reasons is lodged in the central banks…A similar possibility is to turn 

fiscal policy over to a Treasury dominated by civil servants.” (Nordhaus i Elster, 1979, 

s. 61) 

 

Denna form av överlämnande av maktbefogenheter har inte enkom förekommit med 

centralbanker. Elster påpekar att också autonoma utrikesdepartement, och den form av statlig 

television som BBC (och även SVT, förf. anm.) utgör exempel på, kan ses som  sätt där staten 

ger upp beslutanderätt för att möjliggöra kontinuitet och opartiskhet oberoende av vem som 

sitter i regeringsställning. (ibid., s. 90) Som framgår ovan förutsätter självbindnings- 

handlingen, i sin mest grundläggande form, inte förekomsten av en konstitution, utan utgår 

ifrån en individ som vidtar vissa åtgärder för att förhindra utförandet av vissa handlingar.  I 

min mening förutsätter självbindning inte heller på högre nivå, dvs. på statlig eller i fallet EU 

på mellanstatlig nivå, förekomsten av en regelrätt konstitution/författning. Stater delegerar en 

rad maktbefogenheter till fristående organ utan att för den delen grundlagsfästa denna 

delegering. En distinktion torde därför vara på sin plats mellan vad som kan kallas de jure 

självbindning och de facto självbindning, där den första typen utgör de självålagda 

begränsningar som kodifierats i en stats konstitution och den senare de inskränkningar av 

beslutsbefogenheter som kan föreligga trots att de inte har grundlagsstatus. En liknande 

åtskillnad torde vara av intresse för fallet EU. Som Sverker Gustavsson rätteligen påpekar har 

inte EU, än så länge, en enhetlig konstitution, då detta begrepp av tradition är förknippat med 

statsrättsliga sammanslutningar. Icke desto mindre har de fördrag som reglerar EU:s 

verksamhet något av en konstitutionell karaktär då de reglerar kompetensfördelningen mellan 

nationell och europeisk nivå och då beslutsfattandet inom den första pelaren av EU är 

överstatligt såtillvida att medlemsländerna i många frågor har överlämnat beslutsrätt till 

gemenskapen. (se bl.a. Allgårdh och Norberg, 1999, 31-33, 83-84)  Av denna anledning torde 

det gå att tala om ett närmast ”kvasi-konstitutionellt” tillstånd – när en rättskälla i mångt och 

mycket har en konstitutionell karaktär utan att för den delen vara en regelrätt konstitution.  
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Självbindningens gradskillnader 

Jeremy Waldron utvecklar delar av de resonemang som Elster för i Ulysses and the Sirens. 

Han framhåller att medan enskilda individer kan upprätta skyddsmekanismer för att skydda 

sig mot irrationella nycker förefaller denna möjlighet inte finnas på samma sätt visavi 

politiska församlingar, då dessa alltid kan göra ogjort vad de tidigare gjort, något som 

problematiserar ovanstående diskussion. Han citerar här Elster, som själv ser ett problem med 

analogin mellan individuell och statlig självbindning: 

 

”[T]he analogy between individual and political self-binding is severely limited. An 

individual can bind himself to certain actions, or at least make deviations from them 

more costly and hence less likely, by having recourse to a legal framework that is 

external to and independent on himself. But nothing is external to society. With the 

exceptions of a few special cases, like the abdication of powers to the International 

Monetary Fund, societies cannot deposit their will in structures outside their control; 

they can always undo their ties should they want to”. (Elster  i  Waldron., 2001, s. 276, 

kursiv i orginal) 

 

När ett land således är försatt i en ohållbar finansiell situation kan det vända sig till den 

Internationella Valutafonden som ges rätten att intervenera i landets ekonomiska politik om 

det överutnyttjar IMF:s så kallade ”drawing rights”. Således har det hävdats att länder, mer 

eller mindre frivilligt, kan tvingas binda sig till en viss ekonomisk politik vetandes att IMF 

annars kan ingripa. (Sejersted, 1989, s. 147) Det faktum att Elster och Sejersted 

uppmärksammar denna problematik torde innebära att det går att tala om självbindning även 

på en aggregerad nivå. Jag återkommer till denna problematik senare i detta avsnitt. Den 

kanske mer intressanta frågan är, om överlåtandet av befogenheter till en extern aktör alltid 

garanterar att den som delegerar makten uppnår det skydd som eftersträvas. Genom att 

överlåta kontrollen till en extern aktör, oavsett om det är en betrodd vän, en fristående 

centralbank, eller en laggranskande instans, så verkar denne genom sitt förhoppningsvis goda 

omdöme. (Waldron, 2001, s. 276-277) Enbart under ytterst få omständigheter, i synnerhet i 

konstitutionella sammanhang, uppstår ett rent mekaniskt utövande av ett ämbete. Trots att 

denna form av obundet/öppet mandat kan vara av godo finns även risken att agenten vid t2 

inte handlar i enlighet med de instruktioner som vederbörande fick av principalen vid t1. 

(ibid., s. 278) En distinktion är därför på sin plats beroende på vilka tolkningsmöjligheter som 

tillerkänns den aktör som skall uträtta, alternativt förhindra vissa handlingar. Medan det i 
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vissa situationer kan vara av godo att agenten får handla utifrån sitt eget omdöme finns 

samtidigt risken att den inte handlar i linje med det uppdrag som skall utföras. (ibid., s. 278)  

 

Då det, som Elster och Waldron framhåller, förefaller vara svårt att åstadkomma 

självbindning internt, utan att delegera maktområden till en extern aktör, utgör staters 

författningar, i min mening, exempel på detta – intern självbindning. Då de lagstiftande 

församlingarna därmed inte har överlåtit beslutskompetens till en extern aktör har de icke 

desto mindre insett innebörden av ofullständig rationalitet och har genom att ge vissa lagar en 

högre dignitet – grundlagsstatus – sökt stävja förekomsten av irrationellt handlande. Detta 

skulle därmed kunna liknas vid ofullständig självbindning, om fullständig självbindning enligt 

Elsterskt tankemönster innebär ett upprättande av ett förhållande med en extern aktör. I 

enlighet med Waldrons resonemang torde, när en aktör ålägger sig själv vissa begränsningar, 

detta vara ett exempel på ett öppet mandat då denna interna aktör, staten, har ett större 

utrymme att såväl tolka, som ändra, de begränsningar den ålägger sig själv. Om en befogenhet 

å andra sidan överförs till en extern aktör i form av ett fristående samhällsorgan, kan detta 

organ tillerkännas en högre eller lägre grad av autonomi beroende på i vilken utsträckning 

densamme tillåts påverka och utforma såväl det mål som det är satt att uppfylla, som de medel 

som står till dess förfogande. Fristående organ kan ha en högre eller lägre grad av autonomi 

men i slutändan åligger det staten att ändra och upphäva denna självbindning, även om den 

inte intervenerar i den dagliga driften.  

 

I detta sammanhang kan nämnas att såväl det amerikanska centralbankssystemet, The Federal 

Reserve, som före detta Bundesbank regleras i ordinär lagstiftning och dess uppdrag 

kan/kunde därmed ändras utan att extraordinära åtgärder behöver vidtas (Calmfors, 1999, s. 

9). Detsamma gäller i mångt och mycket för Sveriges Riksbank. Då det förvisso framgår i 

regeringsformen, att Riksbanken ansvarar för valuta- och kreditpolitik, regleras mer explicit 

Riksbankens uppgifter i Riksbankslagen. (RF 9:12 se även Lag (1988:1385) om Sveriges 

Riksbank) Som en följd av ovanstående resonemang måste det i min mening göras en 

åtskillnad mellan de åtgärder som en politisk församling/organisation  kan vidta för att 

eftersträva ett visst handlande – det förekommer uppenbarligen vissa ”gradskillnader”. 

Genom att överföra ett beslutsområde till en extern aktör utan att för den delen reglera 

uppdraget i grundlag uppnås en situation som i mångt påminner om fallen FED och 

Bundesbank.  Detta kan rimligen inte ses som en form av självbindning utan är snarare en 

form av ”självdisciplinerande” åtgärd. Beslutsbefogenheter överförs till en fristående 
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centralbank för att på så sätt uppnå en långsiktig och konsistent penningpolitik, men den 

lagstiftande församlingen kan med ett ordinärt beslut upphäva detta mandat. Nästa steg i 

denna trappa torde, enligt min mening, vara när en politisk församling ger en överföring av 

beslutsbefogenheter en mer skyddad ställning genom att grundlagsfästa den. Då samma 

församling kan ändra dessa lagar är ändringsförfarandet mer komplext än vid förekomsten av 

ordinära lagar. Slutligen går det att avhända sig beslutsprocessen till en extern aktör vars 

mandat svårligen går att ändra/återkalla. Den situation som Elster och Sejersted påpekar, i 

form av den Internationella Valutafonden, kan ses som ett exempel härpå. Detta torde vara det 

närmaste självbindning som det praktiskt går att komma på kollektiv nivå. Det bör här 

klargöras, att flera av dessa skyddsmekanismer kan förekomma samtidigt och utesluter på 

intet sätt varandra. En stat delegerar ansvarsområden till fristående organ och myndigheter 

samtidigt som statens göromål är reglerade i grundlag. Syftet med denna distinktion är mer att 

klargöra, att det finns gradskillnader i de åtgärder en stat, eller en sammanslutning stater, kan 

vidta för att uppnå ett visst handlande.  

 

 

  

      

    

 

 

 

 
 

Självbindning uppnås genom att
beslutsområden överförs till organ
vars mandat svårligen/om alls kan
ändras.  

Disciplineringen/bindningen 
ges en högre status genom att
den grundlagsfästs. 

”Självdisciplinering” uppnås genom
att överföra vissa beslutsområden
till fristående organ utan att
grundlagsfästa dessa organs mandat. 

 

Att Legitimera Konstitutionell Självbindning 

Varför bör då den självbindning som konstitutioner de facto förkroppsligar åtnjuta auktoritet 

hos ett till synes heterogent folk, eller i fallet EU hos flera folk, trots att personerna som 

påverkas av en konstitution, eller annan lag av konstitutionell karaktär, inte fått chansen att ge 

sitt godkännande, om inte en folkomröstning har ägt rum? Russel Hardin utreder detta och 

menar, att en konstitution inte kan liknas vid ett kontrakt som syftar till att reglera 

mellanmänskliga relationer. Han menar snarare att konstitutioner föregår kontrakt såtillvida, 

att då kontrakt förvisso fyller en vital roll för människor som står inför gemensamma 

problem, så möjliggör konstitutionen att dessa kontrakt uppstår. Konstitutionen utgör därmed 
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den kontext som de kontrakterande parterna befinner sig i och har av den anledningen en 

närmast koordinerande roll. (Hardin, 1999, s. 86-87) Om det tillstånd som föregår en 

konstitution kan benämnas en metakonstitution kan konstitutionen något tillspetsat liknas vid 

ett metakontrakt, ett kontrakt som möjliggör slutandet av kontrakt. Några klargörande ord 

kring begreppet metakonstitution är här på sin plats. Med metakonstitution menas de normer 

och värderingar som föregår konstitutionen och som konstitutionen bygger på. Om, på en 

tidsaxel, metakonstitutionen placeras vid t1 kan detta tillstånd liknas vid ett prepolitiskt 

tillstånd. Det råder här någon form av basalt samförstånd kring hur det kommande samhället 

skall organiseras även om individerna utöver detta har vitt skilda uppfattningar, om vad som 

skall premieras i samhället. Dessa gemensamma värderingar utgör metakonstitutionen och 

sammanfaller med den faktiska konstitutionen när denna antas vid en senare tidpunkt t2. 

(Alexander, 2001, s. 2-3)  

 

I enlighet med den roll som koordinator som en konstitution har menar Hardin att den faktiska 

konstitutionen inte kan berättigas utifrån normativa värderingar, trots att den ofta är instiftad 

för att upprätthålla normer och värderingar. Vad som istället motiverar och legitimerar en 

konstitution är dess applicerbarhet och duglighet. (Hardin, 1999, s. 87) Som en förlängning av 

ovanstående diskussion påvisar Hardin tre skiljelinjer mellan ett kontrakt och en konstitution: 

Först och främst syftar kontrakt till att lösa specifika problem medan en konstitution syftar till 

att koordinera de personer som upprättar ett kontrakt. För det andra är konstitutioner, och 

detta torde vara centralt för att kunna legitimera förekomsten av dem, förknippade med en 

lägre grad av acceptans än ett kontrakt, som ju kräver ett formellt åtagande hos de 

kontrakterande parterna. Av detta följer den tredje skillnaden, en konstitution kräver inte 

samma stöd som ett kontrakt, men måste för att den skall fortleva vara självuppfyllande. För 

att en konstitution skall vara verkningsfull måste den, om än inte aktivt stödjas av 

medborgarna i ett samhälle, så i alla fall tolereras av flertalet. Jämför detta med ett kontrakt, 

som näppeligen kan existera, om en av de två kontrakterande parterna förkastar det. (ibid., s. 

88-89) Härav följer att om en regering förlorar stödet hos väljarna och som en följd av detta 

avgår, innebär detta  inte att hela det politiska systemet omförhandlas.  

 

Joseph Raz utreder varför och under vilka förutsättningar konstitutioner härleder sin auktoritet 

och legitimitet. Han hävdar, att ordinära lagar liksom konstitutioner härleder sin auktoritet ur 

den församling som instiftat dem. För att en lag/konstitution skall vara giltig och auktoritativ 

måste den följaktligen ha instiftats av en församling med ett legitimt politiskt mandat, vilket 
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ju i regel är fallet, då få konstitutioner härstammar ur ett politiskt vakuum. För att de skall 

vara giltiga måste de stämma ur en legitim (läs demokratisk) församling. En del konstitutioner 

härstammar dock ur församlingar och sammanslutningar som inte haft detta demokratiska 

mandat – USA:s konstitution torde vara det mest belysande exemplet – men som ändock har 

vunnit erkännande och auktoritet över en längre tidsperiod. Raz försvarar detta till synes 

odemokratiska förfarande utifrån det faktum, att instiftarna av en författning kan besitta 

moralisk legitimitet. Det vill säga, de regler som de en gång grundlagsfäste stämde, och 

stämmer fortfarande, överens med den gängse synen av hur ett samhälle skall ordnas och 

detta torde utgöra förklaringen till varför författningar kan fortleva under en längre tidsperiod. 

(Raz, 2001, 157-160) För att en inskränkning på folkviljan skall kunna berättigas även i ett 

längre tidsperspektiv måste denna inskränkning ge uttryck för universella, i konstitutionella 

sammanhang ofta moraliska, värden. För att dessa värden skall kunna göra anspråk på att vara 

just universella måste de erhålla stöd av såväl dagens och morgondagens generationer som 

gårdagens. En konstitution skall därmed ej behållas för att dess instiftare tillerkänns en 

privilegierad ställning visavi hur världen är sammansatt, eller för att konstitutionen i sig 

besitter ett eget värde. Genom att göra detta förutsätts att inga kunskapsmässiga framsteg 

kommer att göras, eller har gjorts sedan konstitutionen instiftades, vilket kan te sig något 

förmätet. (ibid., s. 167-168) Snarare skall en konstitution efterlevas för att dagens medborgare 

instämmer i de regler och normer som förkroppsligas i konstitutionen – en argumentering som 

påminner om Hardins. Problemet som följer av denna ”medhållsargumentering” är att vissa 

personer av tillsynes irrationella anledningar inte ger uttryck för det medhåll som krävs för att 

acceptera de mest grundläggande värderingar som ett samhälle bygger på och därmed bryter 

mot konstitutionen/lagen; eller att merparten av medborgarna faktiskt aldrig ges chansen att 

praktiskt ge uttryck för sitt medhåll, då beslut rörande konstitutioner och konstitutionella 

förändringar i regel tas av de politiska representanterna. Den auktoritet som konstitutionen 

därmed har och som legitimerar dess existens baseras följaktligen på ett hypotetiskt medhåll 

från rationella individer. (ibid., s. 162)  

 

Det bör här framhållas, att även fullt ut rationella individer kan motsätta sig konstitutionen av 

endera anledningen och när ett tillräckligt stort antal har kommit att göra detta är det inte 

rimligt att konstitutionen bevaras i sin ursprungliga form. För att återvända till den 

problematik som Elster lyfter fram i det första kriteriet för självbindning måste det på något 

sätt kunna avgöras när och hur bindningen skall återtas. Enligt Elster bör detta på 

individplanet avgöras av den aktör som är tillsatt att vakta Odysseus mot dennes irrationella 

 27 



 

beteende. För att denna liknelse skall kunna appliceras på sammanslutningar av människor 

som gör anspråk på att vara demokratiska måste det i min mening åligga folket (Odysseus 

själv) att avgöra när och hur denna bindning skall återtas, annars finns risken att Odysseus 

abdikerar från makten över sin egen båt. Som Elster ovan nämnde innebär begreppet 

ofullständig rationalitet att den eller de som instiftar vissa skyddsmekanismer för att skydda 

sig mot sig själv i ett svagare ögonblick gör detta i ett tillstånd då de förutsätts tänka klart. 

Detta, det faktum att de besitter förmåga till rationellt handlande, talar för att det bör vara upp 

till den eller de som binder sig att avgöra, om den självålagda bindningen skall lossas. Såsom 

Waldron framhåller innebär detta inte, att medborgarkåren dömer i sin egen sak. Detta då 

medborgarna inte kan ses som domare utan snarare som auktoriteter som skall tillerkännas 

rätten att påverka och utforma sin egen tillvaro.   

 

”Precommitment cannot preserve the aura of autonomy (or democracy in the 

constitutional case) unless the person bound really is the judge of the point and the 

extent of his being bound. Ulysses, of course, may not be able to give us a rational 

answer if we do not get around to asking him until he is already under the influence of 

the Siren’s song” (Waldron, 2001, s. 281) 

 

Vad som således är att eftersträva är ett system rigid nog att uppnå ett visst handlande, men 

som samtidigt tillåter undantag från det samma. Vissa hypotetiska kriterier för att avvika 

behövs således. I en senare artikel belyser Elster denna problematik med avseende på just 

centralbanker. Han framhåller här att ett hypotetiskt system innehållande undantagsklausuler 

skulle vara av godo. Under extraordinära omständigheter (ponera att en lågkonjunktur 

motiverar en räntesänkning, men samtidigt är centralbanken extremt inflationsfientlig och 

vägrar att sänka styrräntan, fruktandes att inflationen skall ta fart) tillåts regeringen att 

tillfälligt överta det penningpolitiska ansvaret, men för att den inte skall frestas att göra detta 

allt för ofta måste systemet innehålla någon form av förbehåll, såsom till exempel att öka 

biståndet till utvecklingsländer. Då sådana system inte existerar framhåller Elster, att Norge 

använder sig av något snarlikt. I Norge får förvisso regeringen instruera centralbanken, 

förbehållet att parlamentet informeras, något som kan leda till politiska kostnader och risker. 

(Elster, 2003, s. 1780) 

 

Waldron menar likaså, att liknelsen med Odysseus är något bristfällig, då det ofta finns fullt 

rationella anledningar att motsätta sig självbindningen.  Ponera att en person under en lång tid 
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varit utsatt för religiösa grubblerier, men att vederbörande en dag kommer till insikt och 

därmed anammar en viss troslära. För att inte hemfalla åt religiösa frestelser låser han in de 

böcker vars budskap står i konflikt med den nyvunna tron och ger nyckeln till en god vän som 

instrueras att inte ge tillbaka den. Efter ett tag börjar dock tron vackla och personen ifråga vill 

ha tillbaka nyckeln och därmed tillgången till den rika religiösa litteratur han en gång besatt.  

Den person som härmed har ansvaret för nyckeln ställs inför en prekär situation då 

vederbörande ges uppgiften att tolka mellan två till synes rationella synsätt. (Waldron, 2001, 

s. 284-285)  

 

”Upholding another’s precommitment may be regarded as a way of respecting  that  

person’s  autonomy  only  if  a  clear line  can be  drawn   between   the  aberrant  

mental  phenomena   the   precommitment  was  supposed  to override, on  the  one  

hand,  and  genuine  uncertainty,  changes  of   mind,   conversions,  and  so on,  on the  

other”. (ibid., s. 284) 

 

Detta tillsammans med det faktum att ett samhälle består av miljontals individer gör, att det 

inte går att avfärda en opinion som ”sinnessvag” på samma sätt som i individfallet. En 

opinion som ger uttryck för åsikter som är diametralt annorlunda vad självbindningen är 

tillsatt att upprätthålla kan mycket väl ha sin grund i sinnessvaghet, men den kan även vara ett 

resultat av eftertänksamhet och debatt. I sådana fall bör denna opinion, om den är tillräckligt 

stor, ges rätten att upphäva självbindningen. Det bör här framhållas, att då konstitutionella 

inskränkningar i den politiska tillvaron syftar till att skydda värden som har en särställning, 

krävs rimligtvis mer än en enkel majoritet för att en ändring/upphävning av självbindningen 

skall kommat till stånd.  
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Analyskriterier   

Följande analyskriterier utgör, i min mening, de viktigaste aspekterna av ovanstående 

teorigenomgång. Dessa kriterier/denna analysram kommer att återknytas till i det avslutande 

kapitlet för att på så sätt underlätta diskussionen med EMU/ECB som exempel. Då det, som 

ovan nämnts, förekommer vissa distinkta skillnader mellan de jure konstitutioner och de facto 

konstitutioner, där de senare kan ses som en form av ”kvasi-konstitutioner” då de inte har 

formell status som konstitution, kommer jag här av läsarvänlighetsskäl, att låta de båda 

begreppen få en närmast synonym betydelse. Den uppdelning som följer baseras 

huvudsakligen på Elsters resonemang, rörande vad som kännetecknar självbindning. Vidare 

bygger den på de tankar som såväl Hardin och Raz som Waldron presenterar visavi hur en 

självbindning kan legitimeras och sedermera lossas när en tillräckligt stor opinion motsätter 

sig den. För att politisk självbindning skall råda måste följaktligen följande kriterier vara 

uppfyllda:  

 

- Genom en aktiv och medveten handling vid en given tidpunkt t1 avhänder sig en politisk 

aktör rätten att fatta beslut inom ett givet område vid en senare tidpunkt t2 

- Ett förhållande med en extern aktör etableras till vilken beslutsrätten inom givet område 

delegeras.  Denne aktörs mandat kan vara öppet eller stängt beroende på vilken 

självständighet aktören har 

- Ovanstående mandat kan inte ändras med reguljära politiska medel 

- Uppgivandet av beslutsrätt är legitim under förutsättning att medborgarna som berörs av 

handlingen, om än inte aktivt stöder den, så i alla fall tolererar den  

- Den aktör som avhänder sig ovan nämnda beslutskompetens måste, i demokratisk 

enlighet, ges rätten att såväl ändra uppdraget som återkalla det 
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EMU:s status och ställning  

Följande kapitel kommer att utgöra den empiriska delen av uppsatsen och som sådan kommer 

det att illustrera vad som är karaktäriskt för den monetära unionen och kanske främst den 

europeiska centralbanken. Aspekter såsom hur ECB är sammansatt berörs, liksom vilka mål 

banken är tillsatt att förverkliga. Vidare behandlas vilken ställning centralbanken åtnjuter i 

förhållande till övriga EU-institutioner, dvs. vilken grad av självständighet den besitter, samt 

om och hur det går att ändra, eller upphäva, det mandat ECB verkar utifrån. Inledningsvis 

presenteras dock en tillbakablick som syftar till att illustrera hur den monetära unionen 

uppstod. Det bör här framhållas, att de läsare som är initierade i ämnet EMU, och hur ECB 

verkar, med fördel kan läsa de första tre avsnitten översiktligt.   

 

Tillblivelsen av EMU  

När Delors-rapporten presenterades 1989 av den dåvarande kommissionsordföranden Jacques 

Delors innebar detta i många avseenden det viktigaste steget mot den Europeiska Monetära 

Unionen. Rapporten var dock ingen novellitet utan tvärtom ett led i en rad ekonomiska och 

politiska initiativ syftande till ökad europeisk integration. Såväl Wernerplanen, som hade som 

mål att instifta en monetär union redan 1980, som det Europeiska Monetära Systemet – EMS 

– som syftade till att stabilisera valutarörelser, sökte öka den ekonomiska integrationen. 

(Dinan, 1999, s. 453) Ehuru det ekonomiska samarbetet som följde av EMS var relativt 

begränsat kom slutet av åttiotalet att utgöra en betydligt mer gynnsam kontext för ett 

aspirerande valutasamarbete. De ekonomiska förutsättningarna var goda och den så kallade 

inre marknaden, som hade initierats 1985 för att åstadkomma en gemensam europeisk 

marknad, ökade tilltron till en ekonomisk union. (Allgårdh och Norberg, 1999, s. 199-201, 

Dinan, 1999, s. 453)  

 

I skenet av ovanstående fick Delors vid stats- och regeringschefsmötet i Hannover 1988 i 

uppdrag att undersöka möjligheterna för en ekonomisk och monetär union. (Allgårdh och 

Norberg, 1999, s. 282) Då den kommitté som presenterade Delors-rapporten inte explicit 

föreslog införandet av en gemensam valuta framhöll rapporten fyra karaktäristika för en 

union, nämligen: 1.)En enhetlig marknad där de fyra friheterna (varor, tjänster, personer och 

kapital) kan röra sig fritt 2.) En ekonomisk politik som syftar till ökad konkurrens 3.) En för 

Europa gemensam politik för regional utveckling 4.) Makroekonomisk koordination inklusive 

tvingande regler för medlemsstaternas budgetära politik (Dinan, 1999, s. 456-457) 
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De politiska konsekvenserna som följde av Delors-rapporten var i mångt och mycket 

omstörtande och kom att få en avgörande betydelse för hur den monetära unionen skulle 

komma att utvecklas. Tyskland visade inledningsvis föga intresse för valutaunionen, då den 

skulle medföra ett slut på den ledande position som tyska Bundesbank hade. Vad som 

sedermera fick Tyskland att ändra uppfattning var till stora delar politiska orsaker. Dåvarande 

förbundskanslern Kohl var i skenet av Tysklands återförening tvungen att försäkra återstoden 

av Europa, att Tyskland ville driva på den Europeiska integrationen och därmed var EMU ”a 

matter of war and peace in the 21st century”. Reaktionerna hos övriga EG-länder var 

blandade. Frankrike hade aldrig haft någon tillit till rörliga växelkurser och välkomnade 

därmed EMU-projektet som utöver ett låsande av växelkurserna även skulle medföra att 

landet fick ett större inflytande i den europeiska monetära politiken. (Tsoukalis, 2000, s. 164, 

se även Laffan, 1997, s. 14-15) Likaså Belgien och Luxemburg såg den monetära unionen 

som en fortsättning på det europeiska samarbetet och trots att Danmark såg sig själv som en 

naturlig del av euro-området tvekade de ledande politikerna på den folkliga förankring som 

EMU-samarbetet skulle få, vilket ledde till att landet beviljades undantag från EMU-

samarbetet, tills dess att frågan avgjorts i en folkomröstning. (Tsoukalis, 2000, s. 164-165) I 

samband med Maastricht-fördraget 1992 inkorporerades i Romfördraget de mål som skulle 

prägla den ekonomiska och monetära unionen.  (Allgårdh och Norberg, 1999, s. 285) För att 

de deltagande staterna skulle beviljas tillträde till den slutgiltiga fasen av det monetära 

samarbetet var de tvungna att uppfylla vissa konvergenskriterier, som signalerade att de nått 

en rad ekonomiska mål. Länderna var tvungna att uppnå följande:  

 

- En inflationstakt som ett år före granskning inte fick överstiga 1,5 % av de tre 

medlemsländer som hade den lägsta inflationstakten. 

- Budgetunderskottet för den offentliga sektorn fick inte överstiga 3 % av samlad BNP 

- Statsskulden för den offentliga sektorn fick inte överstiga 60 % av samlad BNP 

- De långa räntorna fick ett år före granskningen inte överstiga 2 % av  de tre länder som 

hade den lägsta räntan  

- Vidare skulle växelkursens störningar ha legat inom det ”fluktuationsintervall” som 

växelkurssamarbetet ERM fastställde under en period av minst två år före inträde. (Art. 

121.1 EG se även tillhörande ”Protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott” samt 

”Protokoll om konvergenskriterier enligt artikel 121 i fördraget om upprättandet av 

Europeiska gemenskapen”)  
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Dessa kriterier är dock inte skrivna i sten såtillvida att undantag kan erkännas medlemsstater, 

som i enlighet med artikel 104 i Romfördraget närmar sig de referensvärden som gäller för 

budgetunderskott och statsskuld eller för medlemmar vars referensvärden ”endast 

undantagsvis och övergående överskrids och procenttalet fortfarande ligger nära 

referensvärdet” (Art. 104.2 EG)  Om samtliga av de till valutaunionen sökande länderna 

uppfyllde dessa krav den förste januari 1997 skulle den tredje och slutgiltiga etappen inledas 

vid denna tidpunkt, om inte skulle den inledas senast den förste januari 1999, vilket också 

blev fallet. (Tsoukalis, 2000, s. 162) De länder som inte uppfyller ovan nämnda konvergens-

kriterier skall i enlighet med artikel 122.1 EG kallas ”medlemsstater med undantag”. Till 

dessa kunde man vid den tredje etappens inledning 1999 räkna såväl Grekland som Sverige, 

även om Grekland sedermera inträtt i unionen som en fullvärdig medlem. (Allgårdh och  

Norberg, 1999, s. 284) 

 

ECB:s  sammansättning och mål  

Det Europeiska Monetära Institutet, som föregick ECB, avskaffades vid övergången till den 

tredje etappen av den monetära unionen och ersattes den förste januari 1999 av ECB. Det 

Europeiska Centralbankssystemet, även kallat ECBS, skall enligt Art. 107 i Romfördraget 

bestå av den Europeiska Centralbanken och de nationella centralbankerna. (Art. 107 EG) 

Tillsammans med den Europeiska Centralbankens Direktion utgör de nationella 

centralbankscheferna det så kallade ECB-rådet, vilket är bankens beslutande organ. 

Direktionen bestående av sex ledamöter, inklusive dess ordförande, väljs av det Europeiska 

Rådet, på regeringschefsnivå, och skall bestå av personer vars kompetens inom den finansiella 

sektorn är ”allmänt erkänd”. Direktionen är tillsatt för en mandatperiod på åtta år som inte kan 

förnyas. (Art. 112 EG) I enlighet med Art. 10.2 i ECBS-stadgan skall under normala 

omständigheter beslut tas av ECB-rådet med enkel majoritet enligt devisen en medlem en 

röst. För att rådet skall vara beslutsför måste två tredjedelar av medlemmarna närvara. (Art 

10.2 ECBS-stadgan) I artikel 105.1 i Romfördraget stipuleras målet för ECBS: 

 

”Huvudmålet för ECBS skall vara att upprätthålla prisstabilitet. Utan att åsidosätta detta 

mål skall ECBS stödja den allmänna ekonomiska politiken inom gemenskapen i syfte 

att bidra till att förverkliga gemenskapens mål enligt artikel 2. ECBS skall handla i 

enlighet med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens som främjar 

en effektiv resursfördelning, och iaktta de principer som anges i artikel 4.”  
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Som synes skall ECB utan att åsidosätta detta penningpolitiska mål även bidra till, att de mål 

som framgår av artikel 2 uppfylles. Enligt denna artikel betitlad ”Gemenskapens mål” 

framgår att gemenskapen, med hjälp av en gemensam marknad och en ekonomisk och 

monetär union, skall: ”…främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av 

näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt 

skydd…” (Art. 2 EG) Däremot framhålles inget explicit inflationsmål och inte heller hur 

målen skall uppnås – vilka medel som skall stå till ECB:s förfogande. Detta är ett tecken på 

att centralbankssystemet åtnjuter en hög grad av oberoende visavi övriga 

gemenskapsinstitutioner och följaktligen framgår i artikel 105.2 i Romfördraget, andra 

strecksatsen, att ECBS skall: ”utforma och genomföra gemenskapens monetära politik.” (Art. 

105.2 EG kursiv tillagd)  

 

Således ges ECBS självt rätten utforma det inflationsmål som skall genomsyra verksamheten 

och följaktligen deklarerade ECB:s råd  i ett pressmedelande den trettonde oktober 1998, att 

det vid fullföljandet av sitt uppdrag definierar prisstabilitet på följande sätt: ”Price stability 

shall be defined as a year-on-year increase in the Harmonized Index of Consumer Prices 

(HICP) for the euro area of below 2 %”.  (ECB Press Release – A stability-oriented monetary 

policy strategy for the ESCB, 13 oktober 1998) Som en följd av detta åtnjuter centralbanken 

en hög grad av självständighet, då den utöver att välja medel för att förverkliga målet låg 

inflation även har en hög grad av autonomi när det gäller att utforma själva målet. Den kan 

därmed ses som såväl medeloberoende som måloberoende. Ovanstående tyder på att den 

Europeiska Centralbanken i enlighet med den distinktion som gjorts, mellan ett fristående 

expertorgan med ett öppet mandat och ett fristående expertorgan med ett slutet mandat, har en 

hög grad av självständighet visavi övriga institutioner inom Unionen. För att klargöra denna 

åtskillnad bör förhållandet till de övriga politiska arenorna inom EU utredas. Nästkommande 

avsnitt kommer följaktligen att behandla i viken utsträckning som övriga EU institutioner kan 

påverka ECB i utformningen av den monetära politiken.  

 

ECB:s Ställning  

Som synes kan ECB:s Råd och Direktion utforma såväl de mål som skall prägla 

penningpolitiken, som de medel som står till dess förfogande. Utöver denna oavhängighet har 

ECB en hög grad av oberoende gentemot övriga EU-institutioner som på intet sätt får 

instruera ECB, hur dess mandat skall fullföljas. Det samma gäller för nationella myndigheter 

och följaktligen står det i artikel 108 i Romfördraget.  
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”Då de utövar de befogenheter och fullgör de uppgifter och skyldigheter som har 

tilldelats dem genom detta fördrag och ECBS-stadgan skall varken ECB eller någon 

nationell centralbank eller någon medlem av deras beslutande organ begära eller ta 

emot instruktioner från gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan, från 

medlemsstaternas regeringar eller från något annat organ. Gemenskapsinstitutionerna, 

gemenskapsorganen och medlemsstaternas regeringar förbinder sig att respektera denna 

princip och att inte söka påverka medlemmarna av ECB:s eller de nationella 

centralbankernas beslutande organ när de fullgör sina uppgifter.”  

 

Sålunda föreligger ett dubbelt förbud, då ECB och de nationella centralbankerna varken får 

hörsamma de instruktioner de eventuellt skulle kunna få och då övriga 

gemenskapsinstitutioner förbinder sig att inte påverka ECB. Denna centralbankens starka 

ställning manifesterar sig inte enkom i detta oberoende gentemot nationella institutioner och 

gemenskapsinstitutioner. I enlighet med artikel 105.4 EG måste ECB:s synpunkter inhämtas 

när nationell lagstiftning skall utformas inom det penningpolitiska området och ECB får inom 

sitt behörighetsområde även yttra sig till övriga gemenskapsorgan. (Art. 105.4 EG) Som en 

följd av detta har ett närmast kollegialt förfarande uppstått såtillvida att direktionens 

ordförande skall inbjudas  när ministerrådet (ECOFIN) behandlar frågor som rör ECBS:s 

verksamhet. Vidare får ministerrådets ordförande tillsammans med en kommissionsledamot 

såväl framlägga förslag till ECB som delta på ECB-rådets möten, om än utan rösträtt. (Art. 

113 EG) För att kunna fullfölja sitt mandat får ECB i enlighet med artikel 110 utfärda, till 

samtliga medlemsstater, bindande förordningar. Emedan dessa skall ha allmän giltighet får 

ECB även ta beslut som enbart gäller för dem de är riktade till, samt inneha rätten att avge 

ickebindande yttranden och rekommendationer inom det penningpolitiska området. (Art. 110 

EG)  

 

Att ändra ECB:s mandat/att Lämna  Unionen   

En av de viktigaste anledningarna till att det uppstått en debatt kring EMU och dess 

demokratiska legitimitet är, att förändringar av ECB:s mandat är svåra att åstadkomma. I 

Romfördraget Art. 107.5 framgår en rad artiklar i ECBS-stadgan som ministerrådet kan ändra. 

Förfarandet är dock invecklat då en kvalificerad majoritet krävs och då kommissionen måste 

höras. Vidare krävs Europaparlamentets bifall för att en förändring skall komma till stånd. 

(Art. 107.5 EG) De förändringar som kan komma ifråga utifrån ovan nämnda förfarande 
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gäller vidare ej för ECB:s mål och medel, eller dess sammansättning, utan rör sig snarare om 

tekniska detaljer såsom insamling av statistik och frågor kring bankens monetära uppgifter 

och transaktioner. (Art. 107.5-6 EG) Om ändringar rörande ECB:s mål och medel skall 

åstadkommas krävs en förändring av fördragen – i detta fallet Romfördraget. I enlighet med 

artikel 48 i Maastricht-fördraget kan kommissionen eller varje medlemsland föreslå 

fördragsändringar till Ministerrådet som kan sammankalla en regeringskonferens efter att ha 

hört Parlamentet och Kommission. För att en fördragsändring skall kunna genomdrivas måste 

den ratificeras av samtliga medlemsstater och i det fallet förändringen berör EMU så måste 

ECB höras. (Art. 48 EU) Denna höga grad av enighet skiljer sig i stor utsträckning från vad 

som är praxis vid folkrättsliga avtal. Enligt Wienkonventionen kan en förändring av ett 

multilateralt avtal nås om de avtalsslutande parterna som drabbas av förändringen godtar den; 

om en stat inte ratificerar en förändring är den dock inte bunden av den. Inom EU krävs 

däremot, att en förändring accepteras av samtliga stater. (Melin och Schäder, 1998, s. 49-50)  

 

Vilka handlingsalternativ står då till bud för en medlemsstat som inte längre önskar delta i 

valutasamarbetet? Den slutgiltiga åtgärd som en stat kan vidta, när det gäller återtagandet av 

den delegation av makt som ett EU- och EMU-medlemskap innebär, är att träda ur den 

Europeiska Unionen i sin helhet. Då det, enligt Sveriges regeringsform, krävs kvalificerad 

majoritet vid överlåtande av beslutsbefogenheter, krävs, som Lundström, framhåller inga 

extraordinära åtgärder vid ett återtagande. Samtidigt som ett utträde skulle innebära ett 

fördragsbrott, om landet ifråga inte har övriga medlemmars samtycke, framhåller Melin och 

Schäder, att de grundläggande fördragen som reglerar den Europeiska Unionen inte nämner 

något om den situation som uppstår när ett land önskar lämna samarbetet. (ibid., s. 59-60) För 

att ett land skall få lämna en internationell sammanslutning krävs enligt gällande traktaträtt, i 

form av Wienkonventionen, att övriga stater samtycker. Under vissa omständigheter kan dock 

en stat lämna samarbetet om de förutsättningar som gällde när det inleddes har förändrats 

markant. (ibid., s. 60) Vilka händelser skulle då kunna anföras som ”ändrade förutsättningar”?   

Larén Marklund och Stenwall menar att ett sviktande folkligt förtroende kan anföras som en 

anledning till att lämna den Europeiska Unionen eller omförhandla dess villkor. Skulle det vid 

en folkomröstning framgå, att Unionen inte åtnjuter medborgarnas förtroende står följaktligen 

ett lands regering inför en prekär situation. (Larén Marklund och Stenwall, 1996, s. 42) Då 

utträde som framgår inte explicit regleras i fördragen skulle det för en stat leda till en 

fördragsändring i enlighet med Art. 48 i Maastrichtfördraget. Detta då de övriga 

medlemsstaterna, om en stat önskar utträda, med stor sannolikhet måste acceptera anförda 
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skäl. (ibid., s. 44) För att återgå till Lundströms tidigare resonemang är folkrätten i regel inte 

kodifierad i en stats konstitution, som därmed, om den så önskar, kan lämna samarbetet. 

Larén och Marklund hävdar vidare: 

 

”En av de mest fundamentala principerna inom traktaträtten är den om pacta sunt 

servanda, dvs. att ett avtal är bindande för parterna och skall fullgöras i god tro. Ett 

avtal som inte förutser möjligheten av en parts frånträde kan enligt huvudregel inte 

frånträdas. Redovisningen ovan visar dock att denna grundläggande princip i folkrätten 

har undantag och att en part under vissa förhållanden kan frånträda ett avtal trots att 

avtalet saknar en utträdesklausul.” (ibid., s. 41 kursiv i original) 

 

Vad gäller Sverige har en hållning anammats som till stor del påminner om den som den tyska 

författningsdomstolen framhåller, nämligen att landet som en självständig stat kan återkalla 

överföringen av beslutskompetens. (Bernitz och Kjellgren, 2002, s. 24) Författningsdomstolen 

har följaktligen undersökt om Maastrichtfördraget är förenligt med tysk grundlag och den 

slutsats som nåddes var att den överlåtelse av kompetens som de facto förekommer är 

begränsad, då Unionen i sig inte besitter vad som kom att kallas ”kompetens-kompetens”, 

dvs. kompetens som inte härrör sig från medlemsstaterna. (ibid., s. 84-85) Då 

författningsdomstolens avgörande förvisso rör förhållandet mellan EG-rätt och tysk rätt har 

det kommit att få betydelse för en mer allmängiltig debatt kring rättsförhållandena mellan 

unionen och dess medlemmar. Den problematik som ansågs föreligga 1993 var, att en stor del 

av den politiska makten inte längre skulle tillfalla det tyska folket allena, som därmed skulle 

kunna tvingas att agera på ett sätt som den tyska grundlagen förbjuder. Domstolen framhöll 

dock, att då unionen är en förening av självständiga stater, ”ein Staatenverbund”, kan 

Tyskland, om landet så önskar ta tillbaka den delegerade makten. (Maastrichtfördraget och 

den tyska grundlagen, 1994, s. 3-4) Det står följaktligen att läsa i författningsdomstolens 

avgörande.  

”Germany is one of  ‘the masters of the Treaties’, who have based their commitment to 

be bound by the Union Treaty, which is concluded ‘for an unlimited period’ (Article Q 

of the EUT), on their intention to remain in long-term membership, but who could 

equally, in the final analysis, revoke that membership by adopting an act with the 

opposite effect.” (ibid., s. 41 kursiv tillagd)  

 

Denna syn är i mångt och mycket identisk med vad ovanstående svenska författare hävdar. Då 

unionen ännu inte är en förbundsstat och då folkrätten inte är inskriven i nationell lagstiftning 
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torde det följaktligen åligga varje enskilt medlemsland att avgöra när och under vilka 

förutsättningar ett utträde kan bli aktuellt.  

 38 



 

Slutsatser 

Som nämndes inledningsvis har denna uppsats ett tudelat syfte. Dels att undersöka huruvida 

instiftandet av EMU kan ses som ett exempel på konstitutionell självbindning och dels att 

utreda om ett konstitutionellt perspektiv kan tillföra något till den gängse demokratiteoretiska 

analysen av EMU. En konstitutionsteoretisk ansats skall ses som ett komplement till den 

demokratiteoretiska analysen av EU och EMU, inte som ett substitut. Det råder ingen tvekan 

om, att den monetära unionen är ofullständig sett ur ett demokratiskt perspektiv och de 

resonemang som Sverker Gustavsson och Jörgen Hermansson presenterar visavi EU och 

EMU är, om inte obestridliga, så i alla fall övertygande. Den centrala frågan är om man skall 

ha förtröstan inför den rådande situationen? Kan den Europeiska Monetära Unionen försvaras 

politiskt, trots dess brister? I detta avslutande kapitel kommer jag att försöka ge ett svar på 

den frågan.  

 

För att återvända till de analyskriterier som avslutar teorikapitlet innebär politisk 

självbindning först och främst att ett beslut tas vid en given tidpunkt t1 som medför att en 

politisk aktör/församling avhänder sig rätten att ta beslut inom ett givet område vid en senare 

tidpunkt t2. Att så verkligen är fallet torde det inte råda något tvivel om. Den process som 

ledde till, att den monetära unionen instiftades den 1 januari 1999 hade pågått under en 

tioårsperiod alltsedan Delors-rapporten presenterades 1989 och de länder som är medlemmar i 

EMU kan inte längre utforma en självständig penningpolitik.  

 

Enligt det andra kriteriet uppnås detta avhändande genom att ett förhållande med en extern 

aktör etableras till vilken beslutsrätten inom givet område delegeras.  Detta mandat kan vara 

öppet eller stängt beroende på den grad av självständighet som aktören har. Enligt 

Romfördraget skall den Europeiska Centralbanken tillsammans med de nationella 

centralbankerna ansvara för euroområdets gemensamma monetära politik. Vid uppfyllandet 

av detta uppdrag har ECB en hög grad av självständighet. Det åligger ECB:s Råd och 

Direktion att allena utforma den penningpolitik som skall gälla för euroområdet och trots att 

såväl Rådet som Direktionen är politiskt tillsatt åtnjuter de båda en mycket hög grad av 

autonomi. Detta på grund av det dubbla instruktionsförbud som förbjuder ECB att hörsamma 

eventuella instruktioner från såväl nationella institutioner som gemenskaporgan och som 

dessutom innebär att dessa institutioner och organ har förbundit sig att inte påverka ECB. 

Detta tillsammans med det faktum, att ECB vid fullföljandet av sitt uppdrag tillerkänns rätten 

att inte bara utföra, utan även utforma penningpolitiken talar för att det mandat som ECB har 
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är av det mer öppna slaget. Då detta kan vara av godo, då det medför att centralbanken inte 

behöver ta politisk hänsyn, vilket innebär att en långsiktig konsistent penningpolitik är lättare 

att åstadkomma, finns även risken att ”agenten” – i detta fall ECB – handlar på ett sätt som 

inte har stöd hos ”principalen”.  Som nämns i teorikapitlet kan det vara meningsfullt att binda 

sig till ett visst handlande, då detta medför att ständiga utvärderingar av varje given situation 

inte behöver ske. Penningpolititik är ett gott exempel. Genom att överlåta detta 

ansvarsområde till en oberoende centralbank som primärt ser till att implementera en politik 

som syftar till låg inflation uppnås förhoppningsvis en långsiktighet som inte tar skiftande 

politiska opinioner i beaktande.  Samtidigt finns risken, att en fristående centralbank 

negligerar övriga politiska hänsyn. Under extraordinära omständigheter kan undantag behöva 

göras från det uppdrag som ECB är satt att uppfylla. Det kan således behövas vissa kriterier 

för att undgå den självbindning som ECB de facto innebär, annars finns risken att 

centralbanken blir självsvåldig. Elster påvisar hur en undantagsklausul kan gestalta sig genom 

att peka på hur den norska regeringen kan intervenera och därmed påverka den norska 

centralbanken. Denna möjlighet finns inte på europeisk nivå.  

 

Enligt det tredje analyskriteriet kan det mandat som den externa aktören innehar inte ändras 

med reguljära politiska medel. ECB:s uppdrag går svårligen att ändra och utgör i många 

hänseenden en situation som påminner om den Elster hänvisade till i form av den 

Internationella Valutafonden. Den form av självdisciplinering som politiska församlingar på 

nationell basis kan åstadkomma, genom att överföra beslutsbefogenheter till självständiga 

myndighetsorgan, kan med varierande lätthet avskaffas. Samma möjlighet finns inte för 

enskilda medlemsländer inom EMU om ett missnöje skulle uppstå med den förda politiken. 

För att ändra ECB:s grundläggande uppgifter krävs en fördragsändring som måste ratificeras 

av EU:s samtliga medlemsländers parlament. Till skillnad från de åtgärder som enskilda 

länder kan vidta för att uppnå ett visst handlande kan inte ECB:s mandat ändras genom ett 

beslut av Ministerrådet (ECOFIN) eller det Europeiska Rådet. Instiftandet av den monetära 

unionen torde i skenet av ovanstående diskussion vara så nära en politisk självbindning som 

det i praktiken går att komma. Genom inrättandet av det europeiska centralbankssystemet har 

en position åstadkommits som i mångt och mycket omöjliggör för Europas politiker att 

påverka den penningpolitik som den Europeiska Centralbanken för. Detta då ECB, enligt 

Romfördraget, tillerkänns en position, i många hänseenden likvärdig med andra 

gemenskapsorgan. De fördrag som reglerar EU:s verksamhet kan  liksom Gustavsson påpekar 

inte klassas som de jure konstitutioner, då dessa reglerar statsrättsliga angelägenheter. 
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Politiska sammanslutningar kan dock vidta en rad åtgärder som påverkar de 

handlingsmöjligheter som står dem till buds utan att dessa ingrepp för den delen formaliseras 

som konstitutioner och den ”kvasi-konstitutionella” karaktär som fördragen har gör således att 

man kan tala om de facto konstitutioner. Fördragen – i EMU:s fall Romfördraget – har en 

privilegierad ställning och vad som stipuleras i dem ges ofta företräde före nationell rätt.  

 

Enligt det fjärde kriteriet är uppgivandet av beslutsrätt legitim under förutsättning att de 

medborgare som berörs av den, om än inte stöder den, så i alla fall tolererar den. För att inte 

den monetära unionen skall besitta ”kompetens-kompetens” och för att medlemsländerna 

skall vara fördragens herrar är det av vikt, att det som Waldron påpekar är folket – eller i fallet 

EMU, folken – som bestämmer när och under vilka omständigheter som den självålagda 

bindningen skall lossas, annars går demokratin förlorad. Av detta följer dock inte, att 

lossandet av bindningen skall gå lätt tillväga. Förutsatt att den är tillsatt för att åstadkomma en 

viss politik som det råder stor uppslutning kring, bör och får den inte kunna ändras med 

vanliga politiska medel. Ur ett konstitutionellt perspektiv följer av detta, att fördragen inte kan 

förkastas i stunder då dess stöd sviktar. För att en ändring skall komma att bli aktuell måste 

den föregås av en längre tid av utbrett missnöje. Vad som således kan komma ifråga för ett 

land som en gång har ingått i valutasamarbetet, men som sedermera motsätter sig det, torde 

därmed vara att verka för en fördragsändring, eller lämna den Europeiska Unionen. Så länge 

unionen inte är en federation av stater, utan som den tyska författningsdomstolen fastslog 

utgör ett Staatenverbund – ett statsförbund, finns det inte några legala hinder för ett land att 

dra tillbaka sitt medlemskap i den Europeiska Unionen. Vad som däremot skulle kunna bli 

problematiskt är om ett medlemsland önskar lämna den monetära unionen, men samtidigt stå 

kvar som en fullvärdig medlem i EU i sin helhet.  En sådan situation skulle med all säkerhet 

kräva en omförhandling av fördragen.  

 

Tätt förknippad med ovanstående predikament är det sista analyskriteriet, enligt vilket den 

aktör som avhänder sig beslutskompetens måste, i demokratisk enlighet, ges rätten att såväl 

ändra uppdraget som återkalla det. Det är denna problematik som Sverker Gustavsson och 

Jörgen Hermansson torde vara mest bekymrade över.  Hur kan konstitutioner, eller i fallet 

EMU fördrag, försvaras trots att de medför inskränkningar på medborgarkårens demokratiska 

suveränitet?  Svaret på denna fråga beror till stor del på ens syn visavi begrepp som 

demokrati, maktdelning och politikens gränser. Som uppmärksammats i denna uppsats utgör 

konstitutionalism och demokrati inte nödvändigtvis en motsättning. De övergripande politiska 
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regler som förkroppsligas i en konstitution kan och skall ses som möjliggörande i lika hög 

grad som omöjliggörande. Tack vare lagar som reglerar den politiska tillvaron går demokrati 

att uppnå, inte bara i ett snävt perspektiv i form av bestämmelser kring röstningsförfarande 

och längden på mandatperioder, utan kanske snarare i ett mer vitt perspektiv. Genom att 

skydda vissa värden, som det råder en stor uppslutning kring, uppnås en situation där 

demokratin, eller kanske snarare medborgarnas autonomi, stärks trots att detta innebär att 

demokratin de facto måste inskränkas.  

 

Detta utgör det normativa inslaget i konstitutionalism. Inrättandet av en konstitution medför 

att politiska ideal realiseras och införlivas i den politiska vardagen. Detta då konstitutioner 

inte främst beskriver hur stater styrs utan hur de skall och bör styras. Om det, som en följd av 

detta, följer att handlingsutrymmet för framtida generationer påverkas måste detta accepteras. 

Som Lundström mycket riktigt påpekar, vore det en inskränkning på dagens medborgares 

demokrati om de måste handla på ett sätt som maximerar valmöjligheterna för framtida 

generationer. Vad som torde vara principiellt förkastligt, från såväl ett demokratiteoretiskt 

som ett konstitutionsteoretiskt läger, vore att omöjligöra för framtida generationer att förändra 

regler av konstitutionell karaktär. Detta skulle innebära, att göra de tåg som lagts kring 

Odysseus orubbliga. Som Raz poängterar kan en konstitutionell rättskälla åtnjuta moralisk 

legitimitet och därmed vara auktoritativ, även under en längre tidsperiod, trots att den inte 

stämmer ur en demokratisk politisk församling. Så är dock inte fallet med de fördrag som 

reglerar ECB:s uppgifter. Fastän det, som Sverker Gustavsson mycket riktigt framhåller, har 

skett en ”avparlamentisering” i Europa, då de nationella parlamenten har förlorat politisk 

makt till Ministerrådet och Kommissionen och då Europaparlamentets befogenheter ännu är 

ofullständiga, måste man hålla i minnet att de politiker som Ministerrådet består av har ett 

nationellt mandat av de europeiska folken och de fördrag som reglerar det europeiska 

samarbetet är alla ratificerade av de nationella parlamenten. De fördrag som reglerar ECB:s 

mandat kan således hävdas vara demokratiska. Att sedan arbetssättet hos den Europeiska 

Centralbanken inte är av demokratisk natur är inte av lika stor vikt. Som Lundström påpekar 

kan en demokrati ha en lägre eller högre grad av extensitet och så länge medborgarkåren 

besitter den yttersta makten att bestämma hur ett samhälle skall styras, är det i strikt mening 

demokratiskt. Då såväl Gustavsson som Hermansson uppmärksammar ett reellt problem när 

de hävdar att de fördrag som reglerar Europasamarbetet är svårföränderliga menar jag, att de 

går för långt när de hävdar att de i praktiken är omöjliga att ändra. Ehuru en konstitutionell 

inskränkning på politiskt beslutsfattande kan vara svår att förlika med en demokratisyn 
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baserad på brett medborgerligt deltagande i ett flertal samhällsfrågor, är den i högsta grad 

förenlig med en mer ”minimalistisk” demokratiuppfattning. Detta uppmärksammar 

Lundström i sin artikel, vars kanske största styrka är att den utgår ifrån ett legalistiskt synsätt. 

Om man utgår från legala premisser finns det inget som omöjliggör en fördragsändring och 

inte heller något som hindrar en medlemsstat att, som sista utväg, lämna unionen och därmed 

upphäva den bindning, som ett medlemskap innebär. Att denna senare möjlighet faktiskt finns 

illustreras kanske bäst genom att peka på, att såväl vänsterpartiet som miljöpartiet, mer eller 

mindre aktivt, har verkat för ett EU-utträde. Detta talar för att medlemsländerna är fördragens 

herrar och för att överlåtelsen av penningpolitiskt ansvar till ECB utgör ett exempel på 

delegation och inte alienation – en åsikt som också stöds av den tyska författningsdomstolens 

avgörande.  

 

Det faktum att den Europeiska Unionen inom en snar framtid kommer att innehålla ytterligare 

tio medlemsstater, med vitt skilda politiska och ekonomiska förutsättningar, talar för att mer 

pragmatiska lösningar måste komma till stånd och i skenet av detta är det föga troligt, att den 

monetära unionen såsom den nu gestaltar sig kommer att bestå. Vidare har stabilitets- och 

tillväxtpakten, som skall garantera budgetdisciplin för den monetära unionens medlemmar, 

under hösten råkat ut för ett bakslag när länder som Tyskland och Frankrike tillåtit för stora 

budgetunderskott. Ovanstående innebär, att den självbindning som överförandet av 

penningpolitiken till ECB utgör kan komma att ändras. Härav följer dock inte, att en ändring 

skall vara lätt att åstadkomma. Som uppmärksammades i inledningen av denna uppsats råder 

det en ansenlig samsyn visavi effekterna av för hög inflation och förfarandet att överföra 

penningpolitiskt ansvar till en självständig centralbank kan i sig knappast anses vara särskilt 

kontroversiellt. Skall politisk självbindning följaktligen kunna åstadkommas, bör inte de 

styrande politikerna ges rätten att med lätthet upphäva den inskränkning som föreligger, ett 

visst mått av ”tröghet” måste vara förknippad med bindningen. Vad som skiljer fallet EMU 

från Elsters resonemang är, att i det senare fallet åligger det den som har bundit Odysseus att 

se igenom densamme, för att på så sätt upptäcka om han ger utryck för klara tankegångar. En 

analog tillämpning kan rimligen inte förekomma på europeisk nivå – och förekommer inte 

heller – då detta skulle innebära, att ECB skulle ges rätten att bestämma huruvida fördragen 

skulle få ändras. Har en politisk församling några som helst demokratiska pretentioner måste 

det åligga folket och dess företrädare, att bestämma när eventuella beslutsrestriktioner skall 

förändras.  
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Innebär sålunda ovanstående diskussion att den rådande situationen är ideal? Naturligtvis inte. 

Det är problematiskt att jämföra penningpolitik med de negativa friheter som av tradition har 

erhållit grundlagsskydd och motiverat inskränkningar på den demokratiska processen. 

Konstitutioners kanske viktigaste uppgift är, som Elster påpekar, att möjliggöra för generation 

a att skydda generation c från generation b. Genom att skydda värden såsom religionsfrihet, 

yttrandefrihet och åsiktsfrihet kan dagens medborgare uppnå en bättre tillvaro inte bara för sig 

själva utan även för sina barnbarn. Att grundlagsskydda närvaron av en viss politik till 

skillnad från frånvaron av en presumtivt skadlig politik kan dock, som uppmärksammas i 

teorikapitlet, leda till att pragmatik och övergripande lösningar på problem uteblir. Under 

särskilda omständigheter kan tänkande och agerande utanför gängse ramar behövas. Den 

europeiska unionen är under konstant utveckling och härav följer, att det kan vara rent 

opraktiskt att binda sig vid ett specifikt agerande. Då detta kan vara en lämplig lösning för 

enskilda länder, som i högre utsträckning endast behöver ta hänsyn till inhemska 

förutsättningar, torde en liknande situation inte råda inom den heterogena monetära unionen. 

Det amerikanska centralbankssystemet, liksom i viss mån det svenska riksbankssystemet, är 

inte reglerat i konstitutionen, vilket medför att en regering under extraordinära omständigheter 

kan påverka den monetära politik som bedrivs, utan att den för den delen handlar 

grundlagsvidrigt. Den undantagsklausul som Elster talar om finns således i dessa system i 

högre utsträckning än i det rådande europeiska systemet. Det faktum att EMU, som en form 

av självbindning, går att försvara utifrån demokratiska villkor medför inte att den monetära 

unionen är en praktisk lösning på predikamentet att uppnå och upprätthålla låg inflation. 

Hardin har en poäng när han hävdar, att en konstitution skall bevaras under förutsättning att 

den är praktisk, duglig och applicerbar på en given situation. Frågan är om de fördrag som 

reglerar ECB:s mandat uppfyller detta krav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44 



 

Referenslista 
 
Litteratur  
 
Alexander Larry, (2001), ”Introduction” i Constitutionalism Philosophical Foundations (red.) 
Alexander Larry, Cambridge, Cambridge University Press  
 
Algotsson Karl-Göran, (2001), Sverige Författning efter EU-anslutningen, Stockholm, SNS 
förlag  
 
Allgårdh Olof & Norberg Sven, (1999), EU och EG-rätten – Studentutgåva, Stockholm, 
Nordstedts Juridik 
 
Bernitz Ulf & Kjellgren Anders, (2002), Europarättens Grunder, andra upplagan, Stockholm, 
Nordstedts Juridik 
 
Buchanan James, (1989), Explorations into Constitutional Economics, Texas A&M 
University Press 
 
Calmfors Lars m.fl. , (1996), Sverige och EMU SOU 1996:158, Stockholm  
 
Calmfors Lars, (1999), ”ECB, penningpolitiken och demokratin” i Ekonomisk Debatt årg. 27, 
nr 1 
 
Dahl Robert, (1992), ”Demokrati som procedur” i Idéer om Demokrati Dahl Robert m.fl., 
Stockholm, Tidens Förlag 
 
Dinan Desmond, (1999), Ever Closer Union – An Introduction to European Integration, 
Second edition, London, Macmillan 
 
Elster Jon, (1979), Ulysses and the Sirens – Studies in Rationality and Irrationality, 
Cambridge, Cambridge University Press 
 
Elster Jon, (1989), ”Introduction” i Constitutionalism and Democracy (red.) Elster Jon & 
Slagstad Rune, Cambridge, Cambridge University Press 
 
Elster Jon (m.fl.), (1998), Institutional Design in Post Communist Countries – Rebuilding the 
Ship at Sea, Cambridge, Cambridge University Press   
 
Elster Jon, (2003), ”Don’t Burn Your Bridge Before You Come To It: Some Ambiguities and 
Complexities of Precommitment”, Texas Law Review, vol. 81, s. 1751-1787 
 
Gustavssson Sverker, (1994), ”EG:s Demokratiska legitimitet” i SOU 1994:12 Suveränitet 
och Demokrati Bilagedel med expertuppsatser, Stockholm 
 
Gustavsson Sverker, (1996), ”Myntunionen som Demokratiskt Problem” i Skall Sverige 
ansluta sig till valutaunionen EMU, Stockholm, Utbildningsförlaget Brevskolan 
 
Gustavsson Sverker, (1998), ”Sökandet efter en tredje möjlighet” i EU idag – En lärobok om 
den Europeiska Unionen (red.) Bernitz Ulf, Stockholm, SNS Förlag 

 45 



 

 
Hardin Russel, (1999), Liberalism, Constitutionalism, and Democracy, Oxford, Oxford 
University Press 
 
Hermansson Jörgen, (1996), ”Om möjligheten att demokratiskt rättfärdiga den ekonomiska 
och monetära unionen” Bilaga 15 till SOU 1996:158 Sverige och EMU, Stockholm 
 
Holmes Stephen, (1989), “Precommitment and the Paradox of Democracy”, i 
Constitutionalism and Democracy (red.) Elster Jon & Slagstad Rune, Cambridge, Cambridge 
University Press 
 
Homeros, (1965), Odysséen, Lund, C W K Gleerup Bokförlag 
 
Laffan Brigid, (1997), ”EMU som ett politiskt projekt”, Bilaga 14 till SOU 1996:158 Sverige 
och EMU, Stockholm  
 
Larén Marklund Ingrid & Lena Stenwall, (1996), ”Att Utträda eller Uteslutas ur Europeiska 
Unionen” i SOU 1996:16 Förankring och Rättigheter – Om Folkomröstningar, Utträdesätt, 
Medborgarskap och Mänskliga Rättigheter i EU, Stockholm  
 
Lipsey Richard G. m.fl. , (1999), Economics, twelfth edition, Reading, Addison Wesley 
Longman 
 
Lundström Mats, (1998), ”EU-inträdet och demokratin i Sverige” i SOU 1998:124 Demokrati 
på Europeisk Nivå?, skrift nr. 7 i Demokratiutredningen, Stockholm  
 
Lundström Mats, (2000:1), ”The Moral Standing of Democracy, i Berggren Niclas m.fl red. 
Why Constitutions Matter, Stockholm, City University Press 
 
Lundström Mats, (2000:2), ”EMU och Demokratin”,  Statsvetenskaplig Tidskrift,  årgång 103, 
nr 1, s. 43-65 
 
Maastrichtfördraget och den tyska grundlagen – Ett avgörande av den tyska 
författningsdomstolen, (1994), Stockholm, Utrikesdepartementets handelsavdelning 
 
Melin Mats & Schäder Göran, (1998), EU:s Konstitution – Maktfördelningen mellan den 
europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna, tredje upplagan, Stockholm, 
Nordstedts Juridik  
 
Petersson Olof, (2002), ”Svensk Författningspolitik”, Juridisk Tidskrift nr. 3 , årgång 13,  
2001-2002, s. 495-516 
 
Raz Joseph, (2001), ”On the Authority and Interpretations of Constitutions: Some 
Preliminaries” i Contitutionalism – Philosophical Foundations (red.) Alexander Larry, 
Cambridge, Cambridge University Press 
 
Sejersted Francis, (1989), “Democracy and the Rule of Law”, i Constitutionalism and 
Democracy (red.) Elster Jon & Slagstad Rune, Cambridge, Cambridge University Press  
 

 46 



 

Tsoukalis Loukas, (2000), ”Economic and Monetary Union – Political Convinction and 
Economic Uncertainity”, i Wallace Helen and Wallace William (red.) Policy Making in the 
European Union, fourth edition, Oxford, Oxford University Press 
 
”Valutaunionen äventyrar demokratin”, Dagens Nyheter 030531 
 
Waldron Jeremy, (2001), ”Precommitment and Disagreement” i Contitutionalism – 
Philosophical Foundations (red.) Alexander Larry, Cambridge, Cambridge University Press 
 
Offentligt material  
 
The Constitution of the United States of America  
 
ECB Press Release  - A stability-oriented monetary strategy for the ESCB,  13 Oktober 1998 
finns på www.ecb.int/press/pr981013_1.htm besökt 03-05-26 
 
Lag (1988:1385) om Sveriges Riksbank 
 
Maastrichtfördraget  
 
Regeringsformen  
 
Romfördraget med tillhörande protokoll 
 
 

 47 

http://www.ecb.int/press/pr981013_1.htm

	Inledning
	Studiens Genomförande
	Disposition

	Det Demokratiteoretiska Perspektivet
	EU sett ur ett demokratiskt perspektiv
	EMU och Demokratin

	Det författningsteoretiska perspektivet
	Konstitutionalism och Demokrati, inte nödvändigt
	Självbindning
	Självbindningens gradskillnader
	Att Legitimera Konstitutionell Självbindning
	Analyskriterier

	EMU:s status och ställning
	Tillblivelsen av EMU
	ECB:s  sammansättning och mål
	ECB:s Ställning
	Att ändra ECB:s mandat/att Lämna  Unionen

	Slutsatser
	Referenslista
	
	
	
	
	Litteratur






