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Innan EMU-folkomröstningen den 14 september 2003 debatterades det mycket om EMU-systemets fördelar respektive 
nackdelar. Det framkom klart att det svenska folket och riksdagspartierna var och är mycket oeniga i EMU-frågan samt 
hur de framtida konsekvenserna kommer att bli vid ett svenskt EMU-medlemskap respektive EMU-utanförskap.   

Med anledning av den omfattande debatten inför den svenska folkomröstningen är det huvudsakliga syftet med denna 
uppsats är att undersöka samt analysera de svenska riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan utifrån följande 
frågeställningar: 
(1) Vilka är de svenska riksdagspartiernas officiella ståndpunkter i EMU-frågan? 
(2) Vilka påstådda effekter har riksdagspartierna fört fram vid ett svenskt EMU-medlemskap eller ett EMU-
utanförskap?
(3) Vilka splittringar finns det inom riksdagspartierna i relation till partiernas officiella ställningstagande i EMU-
frågan?

För att knyta an till den transnationella utvecklingen med en alltmer samordnad global ekonomi och politik, kommer de 
svenska riksdagspartiernas förhållningssätt i EMU-frågan att behandlas utifrån ett antal aktuella teorier som Robert A. 
Dahls skalförändringsteori, Hans Agnés inlägg om demokrati på europeisk nivå, David Helds kosmopolitiska 
demokratiteori och demokratirådets rapporter från 1997 och 2001 om flernivådemokrati. Dessa teorier är i grund och 
botten demokratiteorier som har transnationaliseringen och europeiseringen som gemensam bas.  

Metoden i uppsatsen är en kombination av den deskriptiva och den deduktiva och bygger på litteraturstudier och 
partiernas framförda argument i EMU-frågan. 



I slutdiskussionen berörs det faktum att det inte finns några självklara vetenskapliga belägg för ett svenskt EMU-
medlemskap eller ett EMU-utanförskap, utan EMU-frågan handlar snarare om värderingar om att vilja vara med i 
EMU-samarbetet eller inte.

Slutsatserna är bland andra att riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan bottnar i ideologiska värderingar om 
att ett svenskt EMU-medlemskap är bra respektive dåligt för Sverige. Folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna och 
socialdemokraterna är positiva till EMU och till en fördjupad europeisk integration där de i grund och botten värderar 
EMU:s ekonomiska effektivitet mer än en demokratisk beslutsordning och en nationell valuta- och penningpolitik. De 
framför att EMU genom sin övernationella status kan bistå dess medlemländer och invånare med större 
influensmöjligheter att förverkliga deras politiska målsättningar. 

När det gäller EMU-kritiska partierna som centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet är deras synsätt i EMU-frågan 
att betrakta som mer nationalistiskt eftersom de säger nej till ett utökat ekonomiskt samarbete. En bidragande orsak till 
deras uppfattning i denna fråga är att de värdesätter det nationella inflytandet över valuta- och penningpolitiken samt en 
demokratisk beslutsordning mer än EMU:s ekonomiska effektivitet. Partiernas negativa EMU-inställning grundar sig i 
att EMU i form av ett överstatligt samarbetsorgan inte kan bidra med större nationella och medborgerliga 
inflytandemöjligheter i viktiga frågor. 

Sveriges riksdagspartier har fört fram många påstådda effekter vid ett svenskt EMU-medlemskap eller ett EMU-
utanförskap. Generellt sett tenderar alla rikspartier förstora de faktorer som främjar deras egna EMU-ståndpunkter och i 
viss mån förkasta det som går tvärt emot deras ställningstagande i EMU-frågan. Det har medfört att EMU-debatten i 
vissa fall har kommit in på sidospår där partierna har frångått själva sakfrågan och istället ägnat sig åt känslomässiga 
utspel om EMU:s fördelar eller nackdelar och hur de framtida konsekvenserna kommer att bli.

Det framkommer tydligt i uppsatsen att det finns mer eller mindre splittringar i alla riksdagspartier i EMU-frågan. 
Moderaterna och folkpartiet bedöms vara de mest enade partierna för ett svenskt EMU-medlemskap medan 
vänsterpartiet och miljöpartiet är de mest sammanhållna partierna mot en svensk EMU-anslutning. Centerpartiet är 
förhållandevis överens i sitt EMU-motstånd bortsett från en mindre minoritet med EMU-förespråkare. 
Kristdemokraterna och socialdemokraterna är däremot de mest splittrade partierna i EMU-frågan som med andra ord 
har kluvit partierna i två grupperingar, varav en ja-anhängargrupp och en nejsägargrupp. 
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Prior to the EMU-referendum on September 14th 2003 there were widespread debates on the benefits and disadvantages 
of the EMU-system. It was clear that the Swedish voters and the parties represented in the national parliament did not 
agree in the EMU-issue or of what would be the future consequences of a Swedish EMU-membership contra non-
membership.

Based on the widespread public debate prior to the Swedish referendum, the main purpose of this thesis is to examine 
and analyze the standpoint of the Swedish parliamentary parties in the EMU-issue, from the perspective of the 
following questions; 

1) What is the official standpoint of the parliamentary parties in the EMU-issue?
2) What claimed effects of a Swedish EMU-membership or non-membership have the parties presented?
3) What rifts can be found within the parties, in relation to their official standpoint in the EMU-issue?

Adhering to the transnational development with an increasingly integrated global economy and politics, the Swedish 
parliamentary parties’ standpoint in the EMU-issue will be analyzed from the point of view of a number of current 
theories, such as Robert A. Dahl’s theory of scale change, Hans Agné’s views on democracy on a European level, 
David Held’s democracy theory of cosmopolitics and the Democratic Audit of Sweden’s reports from 1997 and 2001 on 
multilevel democracy. These theories are basically democracy theories that all have transnationalization and 
Europeanization as a common ground. 

The method of this thesis is a combination of the descriptive and the deductive, and is based on text studies and the 
arguments presented by the parties in the EMU-issue.



The conclusion brings up the fact that there are no obvious scientific reasons for a Swedish EMU-membership or non-
membership but that EMU is rather a question of values and a will to be part of the EMU-cooperation or not. The 
conclusions are, among others, that the parliamentary parties’ standpoints in the EMU-issue are based on ideological 
values about whether or not a Swedish EMU-membership is good for Sweden. The Liberal Party, the Christian 
Democrats, the Moderate Party and the Social Democratic Party have a positive view on EMU and a deeper European 
integration, and basically value the economic efficiency of the EMU higher than democratic decision making and a 
national currency and monetary policy. They claim that EMU, with its transnational status can aid its member states 
and citizens with greater capacity for influence and for realizing their political goals. 

As for the EMU-critical parties such as the Centre Party, the Green Party and the Left Party, their view in the EMU-
issue can be regarded as more nationalistic, since they say no to an expanded financial cooperation. A contributing 
factor to their standpoint in this issue is that they value the national influence over currency and monetary policies, and 
democratic decision making higher than the economic efficiency of the EMU. The parties’ negative attitude boils down 
to that EMU, in the form of a transnational authority, can not provide for greater national and citizenry influence in 
important issues.

The Swedish parliamentary parties have suggested a number of effects of a Swedish EMU-membership or non-
membership In general; all parties tend to exaggerate the factors which benefit their own EMU-standpoint, and to some 
extent discard those which oppose their stand in the EMU-issue. This has led to that the EMU-debate sometimes has 
been sidetracked as the parties have strayed from the issue at hand and instead become engrossed in emotional 
outbursts regarding the benefits or disadvantages of EMU and the future effects thereof. 

This thesis makes it clear that regarding the EMU-issue all of the parliamentary parties are more or less divided. The 
Moderate Party and the Liberal Party are seen as the most united for a Swedish EMU-membership, whereas the Left 
Party and the Green Party are the most united against Sweden joining the EMU. The Centre Party is reasonably united 
in their opposition to a Swedish membership, apart from a small minority of EMU-advocates. The Christian Democrats 
and the Social Democrats, on the other hand, are the most divided parties in the EMU-issue, which can be said to have 
divided these parties into two groups; a group of Yes-supporters and a group of No-supporters.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Den 14 september 2003 hölls den svenska EMU-folkomröstningen som resulterade i att nej-
sidan vann valet med 55,9 % medan ja-sidan fick 42,0 % av rösterna i ett valdeltagande på 
82,6 %.1 De svenska riksdagspartierna har fastslagit att det rådgivande utslaget i 
folkomröstningen skall respekteras och eftersom det blev ett nej till EMU kommer den 
svenska kronan och dess nationella valuta- och penningpolitik att behållas. 

Det är ofrånkomligt att EMU-frågan berörde många människor och innan folkomröstningen 
var det många debatter, diskussioner, tvister och skriverier om EMU-systemet, dess fördelar 
och nackdelar och om hur konsekvenserna skulle bli om Sverige går med i EMU respektive 
inte. Många svenskar betraktade EMU-folkomröstningen som ett viktigt vägskäl utifrån 
ekonomiskt såväl som demokratiskt perspektiv. De demokratiska argumenten för och emot 
EMU handlade mer eller mindre om det demokratiska inflytande över den svenska riksdagen, 
riksbanken, EU och EMU-systemet. Det svenska folket och de svenska riksdagspartierna var 
och är mycket oense i EMU-frågan. Särskilt är oenigheten stor om hur de framtida 
konsekvenserna kommer att bli vid ett svenskt EMU-medlemskap eller ett EMU-utanförskap.

Efter andra världskrigets slut har antalet internationella institutioner och organ ökat stadigt 
samt att globaliseringen har fått en större genomslagskraft bland världens länder. Det stora 
internationella samarbetet har resulterat i att många viktiga politiska beslut inom exempelvis 
ekonomi, handel och säkerhet numera tas på övernationella instanser istället för på nationella 
nivåer som tidigare. I Europa är EU och EMU tydliga exempel på överstatliga institutioner 
som har beslutanderätt i en rad viktiga frågor och ålägger dess medlemsländer att följa dem. 

Enligt författarna Olof Petersson med flera till Demokratirådets rapport 2001 – Demokrati 
utan utland har transnationaliseringen samt europeiseringen inverkat på flera politiskt 
elementära områden, vilket har resulterat i att nationalstaternas hittills godtagbara funktioner 
har ändrats. Flera betydelsefulla frågor som inre säkerhet, ekonomi och utrikespolitik 
betraktades förut som nationella angelägenheter påverkas idag starkt av det nutida europeiska 
samarbetet. Detta samarbete fördjupades ännu mer på ekonomiskt plan i samband med 
årsskiftet 2001/2002 då tolv EU-länder avskaffade sina nationella valutor till förmån för 
euron.2  

EMU-frågan är utifrån ekonomisk och demokratisk synvinkel en intressant företeelse i den 
transnationella utvecklingen, eftersom den innebär vissa utmaningar för demokratins 
territoriella och hittills vedertagna metoder. Med anledning av den omfattande debatten inför 
den svenska EMU-folkomröstningen, som engagerade många svenskar, är den huvudsakliga 
tyngdpunkten i denna uppsats de svenska riksdagspartiernas förhållningssätt i EMU-frågan. 
För att knyta an till den transnationella utvecklingen med en alltmer samordnad global 
ekonomi och politik, kommer de svenska riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan 
att behandlas utifrån ett antal aktuella teorier. Dessa teoretiska utgångspunkter är i grund och 
botten demokratiteorier och har transnationaliseringen samt europeiseringen som gemensam 
bas.

  
1 Valmyndigheten: Röstfördelningen  www.val.se/emu2003/resultat/slutresultat/index.html (2003-12-16) s. 1 
2 Peterson, Olof, m.fl.: Demokratirådets rapport 2001- Demokrati utan utland (2001) s. 19
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1.2 Syfte och frågeställningar

Det grundläggande syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera de svenska 
riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan utifrån nedanstående frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkter. De teoretiska utgångspunkterna, vilka kommer att förtydligas i 
uppsatsens teoriavsnitt, består av flera demokratiteorier med olika inriktningar där den 
gemensamma närmaren är hur den nationella demokratin kan vidare utvecklas i nutidens 
europeisering och transnationalisering. Teorierna är hämtade från Robert A. Dahls 
skalförändringsteori, Hans Agnés inlägg om demokrati på europeisk nivå, David Helds 
kosmopolitiska demokratiteori och demokratirådets rapporter från 1997 och 2001 om 
flernivådemokrati. De utgör sammantaget intressanta och betydelsefulla utgångspunkter för 
analys och diskussion om riksdagspartiernas förhållningssätt i EMU-frågan. 

I studien kommer följande frågeställningar att behandlas:

- Vilka är de svenska riksdagspartiernas officiella ståndpunkter i EMU-frågan?

- Vilka påstådda effekter har riksdagspartierna fört fram vid ett svenskt EMU-
medlemskap eller ett EMU-utanförskap?

- Vilka splittringar finns det inom riksdagspartierna i relation till partiernas officiella 
ståndpunkter i EMU-frågan?  

1.3 Metod och material

Denna uppsats bygger på litteraturstudier samt partiernas framförda argument i EMU-frågan. 
Metoden kommer att vara en kombination av den deskriptiva och den deduktiva där 
målsättningen är att i uppsatsen bedriva en diskussion kring partiernas ställningstagande i 
EMU-frågan med utgångspunkt från frågeställningarna och teorierna. 

Den deskriptiva metoden definieras enligt Runa Patel och Bo Davidsson som en beskrivande 
metod som används när det finns fakta om problemföremålen som skall granskas och denna 
metod kan appliceras på fall i dåtid och nutid. Den deduktiva metoden innebär enligt dem att 
uppsatsarbetet utgår ifrån en rådande teori som också ligger till grund i samband med 
slutsatsen. Med andra ord innebär det att en befintlig teori har fått utse de data som ska 
behandlas i en utredning, hur dessa fakta skall analyseras och hur slutsatsen förhåller sig till 
den begagnade teorin 3

Teorier kan definieras på olika sätt och för att tydliggöra teoribegreppet används Svennings 
och Zuckermans teoridefinitioner i uppsatsarbetet.

Enligt Conny Svenning har teorier två olika funktioner. Den första är att vår 
samhällsperception är knuten till de dominerande samhällsteorierna, vilka enligt Svenning bör 
skiljas ut i samband med kritiska samhällsstudier. Den andra funktionen är att teorier fungerar 
som en måttstock, varifrån samhället kan mätas utifrån det material vi får fram.4  

  
3 Patel, Runa & Davidsson, Bo: Forskningsmetodikens grunder (1995) s. 11, 12
4 Svenning, Conny: Metodboken … (2000) s. 51
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Zuckermans teoridefinition är att utan teorier kan vi inte beskriva eller förklara världen 
utanför oss. Det innebär statsvetenskap i likhet med andra vetenskapliga teorier inte kan 
konstrueras självständigt. Har vi inga perceptioner om vad som är viktigt, kan vi inte få fram 
brukbara data om världen. Bra teorier väljer ut de tillämpbara och betydelsefulla 
beståndsdelarna, vilka är viktiga utgångspunkter i samband med tolkandet av en företeelse.5  

Med andra ord utgör det teoretiska materialet betydelsefulla utgångspunkter i samband med 
den empiriska analysen av riksdagspartiernas ståndpunkter i EMU-frågan. Det teoretiska 
materialet i uppsatsen härstammar från följande litteratur: 

Robert A. Dahls skalförändringsteori finns i böckerna Democracy and its critics och i den 
svensköversatta boken, Demokratin och dess antagonister. Hans inlägg ”Kan internationella 
organisationer vara demokratiska” kommer ifrån Demokratiutredningen SOU 1999:11, Bör 
demokratin avnationaliseras.  

Hans Agnés anförande om ”Demokrati på europeisk nivå” har sitt ursprung från 
Demokratiutredningens SOU 1998:124, Demokrati på europeisk nivå. 

Den kosmopolitiska demokratiteorin av David Held härstammar från en rad olika böcker som 
bland andra Demokratimodeller, Cosmopolitan Democracy, A globalizing world? – culture, 
economics, politics och Den omstridda globaliseringen. Held har liksom Dahl bidragit med 
ett inlägg ”Kan globaliseringen regleras” i Demokratiutredningen SOU 1999:11, Bör 
demokratin avnationaliseras?

Inläggen om flernivådemokrati kommer ifrån Demokratirådets rapport 1997 – Demokrati 
över gränser, författat av Olof Peterson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti, och Anders 
Westholm. Dessutom finns det inlägg om flernivådemokrati från Demokratirådets rapport 
2001 – Demokrati utan utland, som är skriven av Olof Peterson, Karl Magnus Johansson, 
Ulrika Mörth och Daniel Tarchys. 

Eftersom denna uppsats är inriktad på riksdagspartiernas ställningsstagande i EMU-frågan har 
det använt tidsenliga materialkällor som berör detta ämnesområde. Tyngdpunkten har lagts på 
primärdata som har sitt ursprung från partimotioner, propositioner, partimaterial och 
partiledardebatter i riksdagen om EMU den 28 maj och den 13 juni 2003 samt i televisionen 
den 4 juni 2003. Dessutom tillkommer en EMU-debatt med ordförandena för 
partiungdomsförbunden som sändes i televisionen den 27 augusti 2003. (Motiveringen 
gällande detta finns under rubriken avgränsningar.) De aktuella partimotionerna och 
propositionerna är hämtade från riksdagens hemsida Rixlex och är i huvudsak från 
riksdagsåret 2002 och 2003. 

Tidningskällor utgör i detta fall av det fåtaliga sekundärmaterialet som berör 
riksdagspartiernas EMU-ståndpunkter och splittringar. Sveriges Televisions (SVT) 
vallokalundersökning i EMU-valet finns med som underlag när det gäller behandlingen av 
den tredje frågeställningen om partiernas splittringar i EMU-frågan. Med hänvisning till det 
stora materialomfånget om partiernas ståndpunkter i EMU-frågan har det resulterat i att 
partiintervjuer inte har blivit aktuella i detta sammanhang. 

  
5 Marsh, David & Stoker, Gerry: Theory and methods in political science (1995) s. 16-17
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Material om EMU är i huvudsak sekundärt som har samlats in genom bland annat litteratur, 
EMU-utredningen (SOU), EMU-informationsbroschyrer samt diverse material från Sveriges 
Riksdag och Riksbank. 

I fråga om källkritik är riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan att betrakta som 
högst subjektiva, vilket medför att deras argumentationer för eller emot EMU inte kan tolkas 
som värdeneutrala. Det utgör inget problem i detta fall eftersom målsättningen är just att få ta 
del av och analysera riksdagspartiernas EMU-argumentationer med utgångspunkt från de 
utvalda teorierna.
 

Tillvägagångssättet är att riksdagspartiernas EMU-ståndpunkter kommer att behandlas utifrån 
frågeställningarna i individuella avsnitt i kapitel fyra, vilka avslutas med sammanfattande 
analyser med utgångspunkt från den teoretiska referensramen. Slutdiskussionen och 
slutsatserna finns i kapitel fem. Gränsdragningen mellan den första och andra frågeställningen 
är mycket hårfin och det innebär att riksdagspartiernas ställningstagande för eller emot EMU 
ibland omfattas av framtida påstådda effekter, vilket kan leda till vissa smärre upprepningar. 

1.4 Avgränsningar

De sju riksdagspartierna, centerpartiet, folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet, 
moderaterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet utgör ett naturligt urval med hänvisning 
till att de representerar hela Sveriges riksdag. Dessa partier innehar en stor åsiktsbredd som 
sträcker från höger till vänster på den politiska arenan, vilket kan ge intressanta nyanser i 
partiernas officiella ställningstagande i EMU-frågan. Begreppet riksparti definieras i detta fall 
som partiledningar och partiföreträdare på riksnivå. Dessutom tillkommer de sju ordförandena 
för de olika partiungdomsförbunden eftersom de företräder ungdomarnas politiska EMU-
ståndpunkter. 

En avgränsning är att andra intressanta politiska organisationers EMU-ståndpunkter, 
exempelvis kvinnoorganisationer och pensionärsföreningar inte tas med i denna uppsats. 

Uppsatsens tredje frågeställning kommer att avgränsas till ledande partiföreträdande och 
organiserade ja- eller nej- EMU-kampanjer, vars budskap går stick i stäv mot det officiella 
ställningstagandet inom det egna partiet. Dessutom blir det i detta fall en avgränsning till 
SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet i syfte om att få en uppfattning om hur partiernas 
sympatisörer röstade i EMU-folkomröstningen.

1.5 Tidigare studier

I avsnittet om tidigare studier berörs de övernationella instanserna EU och EMU utifrån ett 
demokratiskt perspektiv. Förutom EMU-utredningen som är en mycket omfattande utredning 
om EMU, nämns det några studier om bland annat demokrati på EU såväl EMU-nivå.

År 1995 tillsatte den svenska regeringen en offentlig utredning, EMU-utredningen, som fick i 
uppgift att undersöka konsekvenserna av EMU-projektet samt av ett svenskt EMU-
deltagande. Utredningsgruppen bestod av chefen för finansutskottet, Lars Calmfors, och ett 
antal professorer och docenter. Ett betydelsefullt analysresultat i deras undersökning är att det 
inte är möjligt att kunna dra några klara vetenskapliga slutsatser i EMU-frågan med 
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hänvisning till att varje ståndpunkt är kopplade till hur olika betydelsefulla konsekvenser 
värderas. 
Författarnas slutsatser är bland andra att det finns vissa ekonomiska effektivitetsfördelar med 
EMU som exempelvis bättre resursanvändning och att det är troligt att EMU har en gynnande 
inverkan på den europeiska samordningen om det inte uppstår interna stridigheter. EMU:s 
konvergenskriterier bör enligt dem tolkas på ett liberalare sätt för att undvika att en 
oberättigad tung finanspolitik hämnar den ekonomiska utvecklingen och 
arbetslöshetsbekämpningen inom valutaunionen. De anser att ett svenskt deltagande i EMU 
kan bidra med vissa ekonomiska effektivitetsvinster samt större politiska möjligheter att utöva 
politiskt inflytande. Det som talar emot ett svenskt EMU-medlemskap är enligt dem det 
inskränkta demokratiska inflytandet och att det finns små potentialer att utkräva 
penningpolitiskt ansvar. Deras sammantagna bedömning av de ekonomiska och politiska 
argumenten är att nackdelarna med ett svenskt EMU-medlemskap år 1999 väger tyngre än 
fördelarna.6

Mats Lundström, forskarassistent i statskunskap, har skrivit en essä, ”EU-inträdet och 
demokratin i Sverige”, som är del av demokratiutredningens bok, Demokrati på europeisk 
nivå. Essän handlar i grund och botten om EU:s förhållande till demokratin. Han kommer 
bland annat fram till att delstater och kommuner inte kan vara helt och hållet demokratiska, 
vilket är detsamma för internationella samarbetsformer såvida om nationerna inte övergår till 
att bli federationer. Enligt honom föreligger det inte någon problematik att en demokratisk 
nation överför makt till en global ickedemokratisk institution och likställer det som en 
makttransformation till en ickedemokratisk institution inom nationen. 
Målsättningen med att överföra makt till organisationer är bland annat att infria vissa 
fastställda demokratiska mål, att effektivisera myndighetsutövandet och att värna om vissa 
rättigheter. Lundström hävdar att det har ingen betydelse att makten överförs till en icke-
nationell eller en odemokratisk institution, utan det viktigaste är att makttransformationen 
bedrivs i enlighet med nationens demokratiska konstitution och att demokratin inte förlorar 
sin funktion. I fråga om EU är hans slutsats att inte utelämnar ett EU med ett demokratiskt 
underskott och att maktöverföring till ickedemokratiska institutioner är förenligt med 
demokratins principer. Visserligen strider EU-inträdet inte mot demokratins grundbegrepp 
och mot Sveriges konstitution men det föreligger ett stort demokratiskt problem med EU:s 
låga stöd bland svenskarna. Bristande kompetens och maktlösheten inför EU kan bidra till ett 
minskat förtroende för den svenska demokratin.7  

Kerstin Jacobsson, fil. dr., har skrivit en artikel, ”Medborgarinflytandet över EU”, som finns i 
Demokratiutredningens bok, EU – ett demokratiprojekt?, och som handlar om 
medborgarinflytandet över EU och EU:s demokratiproblem. Hon anser att effektivitet och 
handlingskraft är viktiga ingredienser i EU-samarbetet som också var svenska officiella 
argument som fördes fram i samband med EU-folkomröstningen. Nyttan med EU-samarbetet 
värderades då högre än om den statliga suveräniteten kvarhölls. Med andra ord skulle en del 
av problemen lösas mest effektivt på övernationell plan på bekostnad av EU-ländernas 
exklusiva parlamentariska beslutanderätt samt nationernas vetorätt.
Hon framför att kommissionens exklusiva rätt som förslagsställare och den europeiska 
centralbanken är två exempel på att det eftersträvas en långsiktig politik som verkar 
självständigt från temporära folkmeningar och statliga intressen. Jacobsson hävdar att enbart 
effektivitet och problemlösningsförmåga inte är några demokratilösningar som ökar det 
medborgerliga inflytandet. En risk med en större problemlösningsförmåga i EU är att den 

  
6 SOU 1996:158 s. förordet samt sidorna 401, 431, 433-434
7 Lundström, Mats: ”EU-inträdet och demokratin i Sverige”, i SOU 1998:124 (1998) s. 55, 59, 70
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demokratiska influensen och övervakningen blir mindre. Hon tar upp EU:s demokratiska 
problem utifrån övernationell och mellanstatlig synvinkel och menar på att 
demokratiproblemen handlar mer eller mindre om att det politiska ansvaret inte kan utkrävas i 
flera av EU:s institutioner, exempelvis ministerrådet. Jacobsson nämner också att EU:s 
invånare har små möjligheter att påverka den politiska inriktningen på grund av den 
övernationella och ickeparlamentariska beslutsprocessen.8  

Niclas Borvall har vid Linköpings universitet skrivit en C-uppsats i statsvetenskap, Expertis i 
politiken – fallet EMU, som behandlar hur stort inflytande den ekonomisk vetenskapliga 
expertisen, teorin om optimala valutaområden, har i den politiska EMU-debatten och hur den 
används i partiernas ställningstagande i EMU-frågan. Författaren Borvall för också en 
normativ diskussion om hur expertisens funktion bör vara på den politiska arenan. Han 
kommer fram till att de partier som är negativa till EMU, c, mp och v, har brukat sig av teorin 
i sina motioner om EMU, vilket är enligt författaren inte överraskande med hänvisning till att 
teorin om optimala valutaområden är negativ inställd till ett EMU-valutasamarbete. De partier 
som var EMU-vänliga, m och fp, har enligt Borvall, framfört teorin på ett otydligt sätt samt 
att de på dessa oriktiga grunder har påstått att teorin om optimal valutaområden inte har så 
stor betydelse som ekonomer och EMU-kritiker hävdar. Borvalls slutsats är, utifrån hans 
empiriska  undersökning, att den ekonomiska vetenskapen brukas i de fall när den går i hand 
med partiernas politiska intressen.9

Statsvetarna Magnus Jerneck och Jan-erik Gidlund, har författat boken Komplex 
flernivådemokrati - regional lobbying i Bryssel som handlar om de regionala 
lobbyverksamheterna i Bryssel. Författarnas utgångspunkt är att Europa är i en 
övergångsperiod mellan två politiska system, varav den förra präglas av nationalstatens 
politiska system medan det andra politiska systemet kännetecknas av kunskapssamhället som 
inkluderar det tekniska framåtskridandet, självständigheten, internationalisering, samt politisk 
samordning. Denna transitionsfas mellan två demokratiska system är ett dilemma med 
hänvisning till att demokratikriterierna varken uppfylls för den representativa demokratin eller 
det nya politiska systemet. Författarna benämner denna transitionsfas som den komplexa 
flernivådemokratin eftersom den står för en konstitutionell komplexitet. 
De kommer bland annat fram till att den regionala utvecklingen i Sverige har resulterat i att en 
ny politisk instans har fått större makt över betydelsefulla frågor som rör utveckling. Det har 
lett till att representanterna för regionkontoren har det politiska huvudansvaret för dessa 
frågor som förut ansvarades av ett fåtal statliga tjänstemän. Denna utveckling har lett till att 
man å ena sidan har diskuterat om att EU:s bristfälliga support från unionens medborgare i 
form av det ”demokratiska underskottet”. Å andra sidan sägs det också att inrättandet av en 
regional politisk instans i EU inte endast resulterar i ett byråkratiskt överskott utan även ett 
demokratiöverskott. Med andra ord innebär detta att det skapas en ny politisk instans med 
tillhörande politiker och tjänstemän utan att det sker på bekostnad av äldre organisationer. 
Författarna säger att den regionala utvecklingen i stort sett är ett viktigt bidrag i form av ett 
vad de kallar systemkapacitet utan att den för den skull sker på bekostnad på den 
medborgerliga effektiviteten. De skriver att denna ekvation går ihop om det regionala planet 
placeras i en utvidgad aspekt av en så kallad flernivådemokrati. 10

Per Höglund har vid Linköpings universitet författat en C-uppsats, EMU och demokratin, som 
berör EMU-samarbetet utifrån demokratikriterier, varav fem härstammar från Robert A. Dahl 

  
8 Jacobsson, Kerstin: ”Medborgarinflytandet över EU”, i SOU 1998:145 (1998) s. 25-33
9 Borvall, Niclas: Expertisen i politiken – fallet EMU, C-uppsats i statsvetenskap (2001)
10 Jerneck, Magnus & Gidlund, Jan-erik: Komplex flernivådemokrati … (2001) s. 14-15, 182, 184
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och den sjätte är från författaren själv. Höglund analyserar EMU:s uppbyggnad och funktion 
utifrån demokratiskt perspektiv och kommer fram till att EMU inte kan rättfärdigas med 
demokratiska motiv, utan ett deltagande i EMU måste legitimeras på andra grunder, vilka 
hamnar utanför denna uppsats omfattning.11

1.6 Disposition

I det inledande kapitlet finns det bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och material, 
avgränsningar, tidigare studier samt disposition. EMU:s valuta- och penningpolitik 
tillhandahålls i kapitel två. I det tredje kapitlet presenteras teoriavsnittet med en teoretisk 
referensram och i kapitel fyra finns de behandlade frågeställningarna med sammanfattande 
analyser utifrån den teoretiska referensramen. Uppsatsen avslutas i det femte kapitlet med en 
slutdiskussion med slutsatser.

  
11 Höglund, Per: EMU och demokratin, C-uppsats i statsvetenskap (2000)
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2. EMU-samarbetet

För att få en större förståelse för EMU-systemet och för att bättre kunna bemöta 
riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan, finns det i detta kapitel en 
översiktspresentation om EMU:s valuta och penningpolitik. I bilaga 1 tillhandahålls en 
överblickande historisk bakgrund till EMU-samarbetet för den som inte är insatt i detta.  

2.1 EMU:s valuta- och penningpolitik

När Maastrichtfördraget vann laga kraft år 1993, innebar det att fördraget implementerades i 
EU:s grundlag där man i stort strävade efter en ekonomisk och monetär union (EMU) och hur 
det skulle ske. I artikel 2 i  Romfördrag står det följande:

”Gemenskapen skall ha till uppgift att genom att upprätta en gemensam marknad och en 
ekonomisk och monetär union […] främja en harmonisk och väl avvägd utveckling av 
näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt som tar 
hänsyn till miljön, en hög grad av ekonomisk konvergens, en hög nivå i fråga om sysselsättning 
och socialt skydd, en höjning av levnadsstandarden och livskvaliteten samt ekonomisk och 
social sammanhållning och solidaritet mellan medlemsstaterna.” 12

I Maastrichtfördraget finns konvergenskriterierna, som EU:s medlemsländer måste infria för 
att kunna medverka i den tredje etappen i fråga om införandet av EMU. De fyra 
konvergenskriterierna går att finna i artikel 109j. och 104c.2 i Maastrichtfördraget: 

• Prisstabilitet. Ett medlemslands inflationsökning ska ligga i ungefär samma 
inflationsnivå med de tre EU-länder som uppvisar den lägsta genomsnittliga 
inflationshöjning. För att medlemskap i EMU ska bli aktuellt, får inflationstakten inte 
vara högre än 1,5 % ett år innan inträdet.

• Låga räntor. Medlemsländerna ska sträva efter en långfristig räntesats som inte 
överskrids mer än två procentenheter i relation till den genomsnittliga räntesatsen hos 
tre medlemsländer som innehar de bästa resultaten när det gäller prisstabilitet. 

• De offentliga finanserna. Ett medlemslands finansiella budgetunderskott får ej 
överskrida 3 % av landets BNP och att statsskulden inte är större än 60 % av landets 
BNP.

• Växelkursstabilitet. Valutakurser ska under två års tid ha befunnit sig inom ERM:s 
uppsatta variationsgränser samt att valutakursen under denna period inte har 
genomgått devalveringar i relation till någon eller några andra EU:s länders valutor.13  

I samband med transformationen till den tredje etappen, skall en granskning om EMU:s olika 
delar genomföras:

”Vid utvärderingen inför övergången till etapp tre ska vidare ecuns utveckling, resultaten av 
marknadsintegrationen, situationen för utvecklingen av bytesbalansen samt utvecklingen av 
enhets- arbetskostnader och andra prisindex beaktas. Hänsyn ska också tas till om centralbanken 
givits en oberoende ställning.” 14  

  
12 SOU 1996-158 s. 33
13 Ibid. s. 35
14 Ibid. s. 36
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EU utför årliga kontroller om hur länderna utanför EMU infriar konvergenskraven, vilket sker 
genom de så kallade konvergensrapporterna. Det är utifrån dessa rapporter som EU:s 
finansministrar avgör om ett land infriar konvergenskriterierna för att kunna bli medlem i
EMU.15

I den Europeiska centralbankens ledning finns det 6 direktionsdeltagare som sitter på en 
mandatperiod på 8 år. Dessa personer ska vara politisk obundna, vilket innebär att de inte får 
motta några instruktioner från medlemsstaterna. ECB:s styrelse benämns som ECB-rådet och 
omfattas av både direktionen och EMU-ländernas riksbankschefer. Gemensamt kallas ECB 
och ECB-rådet för det Europeiska centralbankssystemet, ECBS, som är beläget i Frankfurt.16  
Det är problematiskt att avsätta deltagarna i ECB-rådet och för att det ska bli möjligt måste 
ECB-deltagaren avskedas av EG-domstolen om han eller hon inte anses kapabel att utföra sitt 
arbete. Medlemsländernas centralbankschefer i ECB-rådet har också en kraftfull oberoende 
position. Anledningen till centralbankschefernas starka positioner är att det inte skall vara 
möjligt för missbelåtna politiker att ersätta dessa med personer som representerar nutidens 
politiska önskemål.17  

Till sin hjälp har den Europeiska centralbanken ränteverktyget i syfte om att reglera 
inflationen. ECB-rådet ska självständigt besluta om räntenivån, vilket innebär att politiker inte 
får blanda sig i när det gäller räntesättningen. Europeiska centralbankens direktion genomför 
de beslut som har tagits av ECB-rådet och ansvarar för den dagliga politiken i bankens regi. 
Medlemmarna i direktionen omfattas av sex ekonomer med gott rykte i den europeiska 
finansmarknaden. Eftersom Sverige inte medverkar i EMU-samarbetet får den svenska 
riksbankschefen inte vara med i ECB-rådet utan i det Allmänna rådet som är det minsta 
maktorganet.18  

Enligt Maastrichtfördraget har det europeiska centralbanksystemet, ECBS, följande 
ansvarsområden som att:

1. utarbeta samt verkställa penningpolitiken i EMU-länderna,
2. realisera valutatransaktioner på marknaden,
3. förfoga samt ta hand om EMU-ländernas valutareserver och
4. att verka för ett gångbart betalningssystem.19

ECB-rådet ansvarar för EMU:s penningpolitik som innebär exempelvis att ge allmänna 
ekonomiska anvisningar och bestämma över centralbankens styrräntor, vilka EMU-ländernas 
centralbanker är skyddiga att följa. De nationella centralbankerna har dock möjligheter att på 
egen hand genomföra andra uppgifter under förutsättningen att de inte strider mot ECBS:s 
policy.20  

Utgångspunkten för utformandet av EMU:s penningpolitik är uppbyggt efter två viktiga 
principer, vilka är prisstabilitet och ECBS oberoende. Prisstabiliteten går ut på att ECBS skall 
främja andra gemensamma mål som tillväxt och sysselsättning under förutsättningen att de 

  
15 Finansdepartementet: EMU-information - Kort om EMU (2003) s. 2 
16 Carlén, Stefan & Wibe, Sören: EMU-självbestämmande eller anpassning (1999) s. 23
17 Eklund, Jörgen & Ådahl, Martin: Allt om EMU (2003) s. 63
18 Eklund, Jörgen & Ådahl, Martin: Vad betyder EMU? (1999) s. 48
19 Sveriges Riksbank: Den ekonomiska och monetära unionen EMU (2003) s. 11
20 SOU 1996:158 Bilaga 8 till EMU-utredningen, Von Hagen, Jürgen: s. 9
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inte frångår prisstabilitetsmålsättningen.21 I fråga om ECBS:s oberoende står det enligt artikel 
107 i Romfördraget följande:

”ECB [får inte] ta emot eller begära instruktioner från vare sig EU-institutioner, medlemsländers 
regeringar eller andra organ. […] Fördraget och stadgan tillförsäkrar ECBS finansiellt oberoende 
och frihet att välja penningpolitiska instrument och strategier. Personligt oberoende för 
medlemmarna i ECB:s direktion och nationella centralbankschefer garanteras genom 
förhållandevis långa ämbetsperioder utan möjlighet till förnyade mandat.” 22  

 
Enligt artikel 104 i Maastrichtfördraget är det inte tillåtet att medlemsländernas centralbanker 
och den Europeiska centralbanken ger krediter till något medlemsland. Med andra ord är det 
inte möjligt att bedriva någon form av ”sedelpressfinansiering”, vilket medför att 
medlemsländerna måste finansiera budgetunderskott under marknadsmässiga villkor. 
Artikel 104 b förbjuder ”borgensåtagande” eller ”no bail out” som går ut på att EU eller ett 
annat medlemsland inte får överta ett annat medlemslands offentliga skuld.23

Medlemsländerna har kvar bestämmanderätten över den finansiella politiken men för att 
tillgodose den ekonomiska koordinationen och budgetdisciplinen i valutaunionen, tillämpas 
det vissa budget- och kontrollbestämmelser. Medlemsländerna har en fördragsmässig 
skyldighet att inte ha alltför stora budgetunderskott och det sker fortlöpande kontroller av 
medlemsländernas budgetdisciplin. Om ett medlemsland strider mot budgetnormerna, kan 
ECB-rådet komma med rekommendationer, föreläggande eller sanktioner som består av 
exempelvis böter eller räntefria depositioner. När det gäller valutapolitiken är den samma för 
alla EMU-länder och det är ECB-rådet som har beslutanderätten över växelkurserna som rör 
mellan euron och andra nationella valutor.24

 
Eftersom räntan är densamma i hela valutaunionen, fanns det oro för att ett eller flera 
medlemsländer skulle frångå unionens stabilitetsmålsättning och bedriva en expansiv 
finanspolitik i frånvaron av hot om högre nationella räntor. Låg inflation och bra offentliga 
finanser var inte bara inträdeskrav i den tredje etappen i EMU:s regi, utan det skulle även 
vidmakthållas i valutaunionen. Det resulterade i att den tyske finansministern, Theo Waigel, 
presenterade ett förslag om en stabilitetspakt som fastställde låg inflation och sunda offentliga 
finanser. Detta förslag kom sedan att ligga till grund för avtalet om Stabilitets- och 
tillväxtpakten som togs i samband med det Europeiska rådets möte i Dublin 1996. Vid detta 
tillfälle fastställdes det faktum att ett medlemsland inte får ha ett budgetunderskott som är 
större än 3 % av landets BNP och skulle ett EMU-land ha för stora budgetunderskott riskerar 
det att få böta.25

Sverige har tillsammans med några andra EU-länder, Storbritannien och Danmark, valt att 
inte medverka i EMU-projektet från dess början av olika anledningar.26 Representanterna för 
de svenska riksdagspartierna kom överens den 28 november och den 17 december 2002 om 
att en rådgivande folkomröstning, gällande Sveriges anslutning till EMU, skulle hållas den 14 
september år 2003 27  

  
21 Lundberg, Lars: EMU – en vägledning (1996) s. 30
22 SOU 1996:158 Bilaga 8 till EMU-utredningen, Von Hagen, Jürgen: s. 16
23 SOU 1996:158, Bilaga 9 till EMU-utredningen, Andersen, Torben M: s. 11
24 Lundberg, Lars: EMU – en vägledning (1996) s. 29-30
25 SOU 1996:158, Bilaga 14 till EMU-utredningen, Laffan, Brigid: s. 37-38
26 Eklund, Klas: Vår ekonomi (2001) s. 359  
27 Proposition 2002/03:46 (s) s. 5 
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3. Teori

Teoriavsnittet består av flera demokratiteorier med olika inriktningar där den gemensamma 
närmaren är hur den nationella demokratin kan vidareutvecklas i nutidens europeisering och 
transnationalisering. I den teoretiska referensramen, kap 3.5, konkretiseras de olika teorierna 
i form av fyra analyskriterier.

3.1 Robert A. Dahl ”Skalförändringsteori”

Robert A. Dahls skalförändringsteori handlar om demokratins omvandlingar och framväxt 
från att brukas i småskaliga stadsstater, i nationer och till att tillämpas i större omfattningar. 
De demokratiska idéerna tog form i de så kallade småskaliga stadsstaterna i Grekland, Rom 
och i den medeltida Italien, vars politiska demos var nästan direktinflytande. 
Nästa steg i den demokratiska utvecklingen var nationalstaternas tillkomst som innebar att det 
direkta inflytande övergick till att bli representativt. Vid det här laget omfattade rättssamhället 
en hel nationalstat, vilket inte var gångbart utifrån den småskaliga statsstatens principer. 
Nationalstaterna kom att omfatta betydligt många fler folkgrupper och intressen som innebar 
nya möjligheter att kunna upprätthålla fred. Så småningom inrättades det nya institutioner 
som exempelvis politiska partier. Den nya politiska ordningen kallar Dahl för polyarki som 
var ett ytterligare steg i demokratins utveckling med exempelvis större rättigheter på politisk 
såväl medborgerlig nivå.28

Dahl hävdar att vi nu befinner oss i en ny omvälvande förändring utifrån demokratiskt 
perspektiv. Nationalstaternas territoriella gränser utgör inte längre den självklara ramen för 
politikens exklusiva beslutanderätt i vissa frågor. Anledningen är att många viktiga frågor 
inom ekonomi, miljö, nationella frågor och säkerhet påverkas av utländska faktorer, vilket går 
utanför de nationella medborgarnas och politikernas möjligheter att utöva direktinflytande på 
deras livssituation. Enligt Dahl påminner denna globala utveckling om den andra 
omvandlingen då nationalstaten tog form på bekostnad av de lokala styrelseformerna. Han 
hävdar att förekomsten av den inflytelserika gruppen av transnationella aktörer inskränker på 
samma sätt nationsmedborgarnas inflytande över betydelsefulla frågor då nationalstaterna 
inrättandets. Med andra ord kommer nationalstaternas regeringar enligt honom att bli så 
kallade lokalstyren i framtiden.29

Robert A. Dahls skalförändringsteori handlar om hur den nationella demokratin skall bemöta 
den globala utvecklingen. Han framför att det finns potential att integrera den nya 
skalförändringen så att demokratin inte bara omfattar nationalstaten utan även den 
transnationella staten. Enligt Dahl har EU tendenser på överstatliga utvecklingsmöjligheter 
som kan resultera i samfällda demokratiinstitutioner. Det är mycket möjligt att det skulle 
kunna bli en så kallad transnationell polyarki, där EU:s demos skulle kunna bli betydligt mer 
omfattande än USA:s. Han framför, med undantag för EU, att de framtida prognoserna för de 
mindre utvecklade demokratiska och överstatliga instanserna inte är speciellt ljusa. Även om 
dessa politiska system skulle kunna bli mer livskraftiga, är det mer sannolikt att besluten tas 
av nationella representanter. Det framtida demokratiska tillvägagångssättet förutspås att bli 
försvagad och när det gäller viktiga internationella beslut finns det enligt Dahl en risk för att 
den så kallade tredje övergången inte resulterar i transnationell demokrati utan att det istället 
blir ett slags förmyndarskap om tar över.30

  
28 Dahl, A. Robert: Democracy and its critics, (1989) s. 317-318
29 Dahl, A. Robert: Demokratin och dess antagonister (1999) s. 349 
30 Ibid. s. 351
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Dahl anser att de demokratiska instanserna i nationalstaterna måste förstärkas om det 
demokratiska tillvägagångssättet ska kunna kvarhålla sin livskraft. Förstärkta demokratiska 
instanser skulle möjliggöra en bättre och kraftfull politisk arena utan att för den skull hotar 
nationalstaternas förhållandevis stora självständighet:

” […] Frihet och kontroll förloras på en front men kan kanske vinnas på en annan. Slutligen 
skulle demokratin i mindre enheter inom nationalstaten kunna förstärkas. De transnationella 
beslutens storskalighet behöver inte nödvändigtvis leda till en känsla av maktlöshet om 
medborgarna kan utöva kontroll över beslut i mindre skala som är viktiga för deras vardagliga 
liv: utbildning, hälsovård, fysisk planering och allt annat en lokal offentlig sektor skulle kunna 
omfatta.” 31

Dahl berör i sitt inlägg, Kan internationella organisationer vara demokratiska?, 
problematiken kring om internationella organisationer kan vara demokratiska eller inte. Hans 
slutsats är att internationella institutioner inte är demokratiska och kommer förmodligen inte 
att bli det, och det är enligt Dahl inte samma sak som att påstå att dessa organisationer inte är 
eftersträvansvärda. Det framkommer tydligt att de internationella organisationerna är viktiga 
utifrån många aspekter som rör människors preferenser samt de syften som enligt 
demokratiförespråkarna kan på bästa sätt uppfyllas av demokratiska regeringar. Globala 
institutioner kan enligt Dahl hjälpa odemokratiska länder med den komplicerade 
transformationen från att vara djupt odemokratiska till att bli mer demokratiska. De globala 
organen kan också medverka till att mänskliga rättigheterna samt att rättssäkerheten får större 
fotfäste i världen. Det skulle å ena sidan ske på bekostnad av det folkliga inflytandet, men å 
andra sidan skulle det ge möjliga fördelar. Oberoende dessa potentiella fördelar, framför Dahl 
att det inte är befogat att betrakta globala organisationer som demokratiska enbart för att göra 
dem mera legitima. 32  

Dahl anser också att det är viktigt när man undersöker fördelarna i, vad som han kallar för, 
byråkratiska förhandlingssystemet i globala institutioner, också tydliggör de kostnader som 
åläggs på demokratin. Om de kalkylerade fördelarna skulle vara större än nackdelarna, är det 
ingen ursäkt att helt bortse från demokratikostnaderna. Dahl hävdar att det 
demokratiunderskott, som har förs fram av motståndarna till brukandet av det byråkratiska 
förhandlingssystemet inom EU, bör tolkas som en tänkbar kostnad för hela den globala 
styrelseformen. Om människorna förespråkar en viss global institution, som visserligen skulle 
innebära vissa demokratikostnader, rekommenderar Dahl att vi inte bara kontrollerar och 
anmärker på institutionens odemokratiska delar, utan även bidrar med demokratiförbättrande 
förslag samt se till att de blir verkställda.33

3.2 Hans Agné ”Demokrati på europeisk nivå”

I Demokratiutredningens bok, Demokrati på europeisk nivå, finns Hans Agnés inlägg om 
”Demokrati på europeisk nivå”. Han framför att EU:s demokratiska underskott bottnar i att 
unionen har vissa demokratiska brister som exempelvis att det inte finns, som i en 
representativ demokrati, någon organiserad relation mellan maktutövande och ansvar. I en 
representativ demokrati innebär praktiseringen av den offentliga makten ett politiskt ansvar 
som inte finns fullt ut i EU. Orsaken är att den offentliga makten som praktiseras av vissa 
EU:s institutioner inte kan avkrävas på politiskt ansvar. Ministerrådet är ett exempel på ett 

  
31 Dahl, A. Robert: Demokratin och dess antagonister (1999) s. 351-352
32 Dahl A. Robert: ”Kan internationella organisationer vara demokratiska?”, i SOU 1999:11 s. 75
33 Ibid. s. 77
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sådant organ som har befogenheter att på egen hand inrätta lagar som medlemsländerna måste 
följa utan att de har givit sitt samtycke till det. Dessutom kan ministerrådet inte entledigas 
genom allmänna val eller genom en misstroendeförklaring från ett demokratiskt tillsatt 
parlament. Trots EU:s demokratiska brister, behöver det enligt honom inte innebära att EU-
projektet är ett misslyckande. För att demokratin är en betydelsefull politisk styrelseform, 
måste inte alla organisationer i samhället struktureras efter de demokratiska idealen. 
Verksamheter som exempelvis företag, universitet och domstolar är ej uppbyggda efter de 
demokratiska principerna, trots att de är betydelsefulla för samhället. 34

Enligt Agné kan den, som inte upplever det demokratiska underskottet i EU som ett akut 
problem och som måste åtgärdas inom snar framtid, prioritera andra värden som värdesätts 
mer än nyttan av en demokratisk styrelseform. Freden är ett exempel som under en lång tid 
har uppfattat som ett sådant värde att skydda européerna från krig. 35

I dagsläget åberopas allt oftare andra värden som välfärd och ekonomisk slagkraftighet i det 
europeiska samarbetet. Inrättandet av den europeiska valutaunionen, EMU, är ett exempel på 
att den ekonomiska effektiviteten värderas högre än en demokratisk beslutprocess. Enligt 
Maastrichtfördraget är det inte tillåtet för politiska institutioner inom nationella och 
europeiska nivåer att influera ledningen i den europeiska centralbanken, ECB. Dessutom 
måste ändringar i Maastrichtfördraget samtyckas från alla medlemsländers parlament. I 
praktiken medför detta att det är ytterst svårt för valda politiker att påverka den europeiska 
penningpolitiken. Men den demokratiska förlusten kan vara acceptabel om den ekonomiska 
slagkraftigheten värderas högre än en demokratisk beslutsprocess under förutsättningen att det 
finns enighet i sakfrågan samt att den ekonomiska effektiviteten blir större som resultat av en 
självständig penningpolitik.36

Agné skriver att det kanske inte är så viktigt att penningpolitiska beslut är demokratiskt tagna 
med hänvisning till att den ekonomiska vinningen med en självständig penningpolitik kan 
vara stor. Om den ekonomiska effektiviteten värderas högre än de demokratiska principerna 
kan det vara en tänkbar lösning på problemet med det demokratiska underskottet. Detta skall 
enligt honom inte uppfattas som ett orosmoment och som ett avståndstagande till den 
demokratiska styrelseformen. Agné hävdar att det är samma människor som innehar 
maktpositionerna inom EU som i dess medlemsländer och det är inte omöjligt att det politiska 
utövandet sker utifrån likartade demokratiska normer inom dessa instanser. 37  

3.3 David Held ”Kosmopolitiska demokratiteori”

En av David Helds specialitet är den kosmopolitiska demokratiteorin som i grund och botten 
handlar om hur demokratisk legitimitet kan uppnås utifrån nationellt och transnationellt 
perspektiv. Praktiseringen av den nationella demokratiska majoritetsprincipen medför enligt 
honom vissa demokratiska legitimitetsproblem när beslut som tas av en majoritet av 
representanter som innebär inflytande utanför nationens gränser. En alltmer globaliserad värld 
med ett utökat internationellt beroende, kan man enligt Held, kritiskt betvivla vitaliteten och 
ansvarigheten hos de nationella demokratiska beslutsinstanserna. Han framför att beslut som 
är tagna på överstatliga nivåer som exempelvis av EU och Nato kan utgöra demokratiska 

  
34 Agné, Hans: ”Demokrati på europeisk nivå”, i SOU 1998:124 (1998) s. 19 
35 Ibid. s.27-28
36 Ibid. s. 28
37 Ibid. s. 28



14

legitimitetsproblem eftersom de kan begränsa nationalstaternas potentialer att kunna fatta 
egna majoritetsbeslut.  Nationella gränser bestämmer i praktiken vilka personer som ges 
tillträde eller inte i fråga om att medverka i viktiga nationella beslut som kan vara 
betydelsefulla för de medverkande medborgarna men vara negativt för andra människor 
utanför. 38

”[Held säger att] […] tanken på en politisk ödesgemenskap – eller kollektivt självbestämmande 
– kan inte längre på ett meningsfullt sätt förankras inom någon enskild nations gränser. Vi är 
tvungna att inse att utbredningen, intensiteten och effekterna av ekonomiska, politiska och 
miljöprocesser väcker frågor om var dessa bäst kan lösas. […]” 39

Globaliseringen innebär enligt Held bland annat en historisk maktskiftning från nationella 
regeringar och folkvalda representanter över till ett invecklat system av globala och regionala 
styrelseformer. Det medför att politiken har blivit alltmer transnationell och global, där 
politiska sammanslutningar på regionala och globala nivåer har blivit ett vanligt fenomen till 
följd av den ovissa och oreglerade världssituationen.40 Held framför att begreppet 
globalisering kännetecknar det stora antalet politiska, ekonomiska och sociala institutionerna 
på internationell nivå och det stora beroendeförhållandet mellan staterna. Det är enligt Held 
en flerdimensionell företeelse som omfattar många områden som rör ekonomi, politik, miljö, 
kultur, juridik med flera som kan ha en förenande såväl splittrande effekt på nationalstaterna. 
När nya förändringsstrukturer inrättas kan globaliseringen underminera de traditionella 
politiska och ekonomiska institutionerna utan att några nya rättsystem tar form. 41

EU skiljer sig en hel del från andra internationella organisationer på så sätt att den har en 
överstatlig funktion, vilket är resultatet av ett frivilligt europeiskt samarbete. EU:s ministerråd 
har laglig rätt att fatta politiska beslut, föreskrifter och direktiv som medlemsländerna måste 
respektera. Detta samarbete bygger på principen att medlemsländerna på frivillig väg har 
delegerat delar av ländernas suveränitet till EU i syfte om att det ska bidra med större 
handlingsförmåga i betydelsefulla frågor.42  

Helds kosmopolitiska demokratimodell handlar om hur man kan integrera demokratin i den 
globala utvecklingen. Han hävdar att vi befinner oss nu i en betydelsefull övergångsfas med 
tydliga indikationer på att den nationella demokratin har underminerats. Enligt honom kan 
nuvarande politiska samarbetsformer vidareutvecklas i syfte om att utvidga demokratin till att 
omfatta nationer, regioner och på en global nivå. Den autonoma demokratins principer skulle 
kunna tillvaratas på en så kallad kosmopolitisk nivå för att bli en så kallad kosmopolitisk 
demokrati med administrativa och självständiga politiska tillgångar på internationell nivå. Det 
skulle enligt Held utgöra politiska tillägg till de politiska instanser som finns på nationella 
samt på lokala nivåer: 

” En kosmopolitisk demokrati skulle inte i och för sig kräva en minskning av staternas 
befogenheter över hela världen. Snarare skulle den söka utveckla och förankra demokratiska 
institutioner på världs- och världsdelsnivå som komplement till de nationalstatliga. Det här är 
demokratibegreppet grundar sig på att man erkänner nationalstaternas fortsatt stora betydelse 
samtidigt som man argumenterar för ett skikt för beslutsfattande ovanför dem. […]” 43

  
38 Held, David: Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi (1997) s. 411-413
39 Held, David: ”Kan globaliseringen regleras?”, i SOU 1999:11 (1999) s. 42
40 Held, David (red): A globalizing world? – culture, economics, politics (2000) s. 173 
41 Held, David: Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi (1997) s. 414-416
42 Ibid. s. 422-423
43 Held, David: Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi (1997) s. 429-430
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Den kosmopolitiska demokratin förespråkar demokratiska föreningar mellan olika samhällen, 
vilket förutsätter nya eller omdanade institutioner som kan främja den framtida demokratiska 
utvecklingen. Det är enligt Held betydelsefullt att det finns klara riktlinjer för beslutsfattande 
inom lokala, nationella, regionala och globala nivåer så att exempelvis EU inte undgår 
demokratisk insyn.44 En större redovisningsskyldighet hos inflytelserika institutioner skulle 
gynna demokratin och i Europa skulle det leda till att Europaparlamentet fick större inflytande 
samt att det demokratiska underskottet i EU:s institutioner reducerades. Han framför att det är 
viktigt att människorna i framtiden inte bara är verksamma i det egna samhället, utan också i 
den region de tillhör och i större perspektiv på global nivå. 45  

Enligt den kosmopolitiska modellen är det nödvändigt att de olika maktinstanserna, om de ska 
ta an sig svåra frågor som berör alla människor inom, lokala, regionala, nationella och globala 
nivåer, är så pass demokratiskt och flexibelt uppbyggda att människor kan delta inom de olika 
politiska processerna. Det medför att den framtida demokratin grundar sig i uppfattningen om 
att individerna inte bara har ett nationellt medborgarskap utan de även ska vara region- och 
världsmedborgare.46 Han är inte bara för nationella förbättrande åtgärder inom sociala, 
politiska samt demokratiska områden utan även för en utökad öppenhet, demokrati och 
tydligare ansvarsfördelning på transnationell nivå. I den framtida demokratin bör 
människorna betraktas som kosmopolitiska medborgarna som kan utöva inflytande över deras 
livssituation och överbrygga nationella seder med andra livsstilar.47  

”[Enligt Held kommer] vissa problem och politiska program […] att falla helt på kommuner och 
nationalstaters ansvar, men andra kommer att visa sig vara angelägna för särskilda regioner och 
åter andra – som t.ex. miljöfrågor, global säkerhet, världshälsofrågor och ekonomisk reglering –
kommer att kräva nya institutionella arrangemang för att kunna lösas. […] ” 48

3.4 Demokratirådets rapporter 1997 och 2001 ”Flernivådemokrati”

I Demokratirådets rapport 1997- Demokrati över gränser, behandlar författarna Olof 
Petersson, Jörgen Hermansson, Michele Micheletti och Anders Westholm bland annat 
flernivådemokrati i dagens globaliserade värld. De skriver att det finns vissa drag av den 
kommande demokratin, där det folkliga medbestämmandet kan realiseras på samma gång på 
internationella, europeiska, nationella, regionala samt kommunala plan. Det politiska 
beslutsfattandet och förloppet sker jämsides där det råder ömsesidiga förbindelser inom de 
olika nivåerna.49

Den nutida demokratikonstruktionen grundar sig enligt författarna på en blandning av 
konstitutionalism och maktdelning, där maktdelningsteorin sedan länge är en viktig 
organisationsutgångspunkt i fråga om den nationella konstruktionen. Maktdelning är 
nödvändigtvis inte vad de kallar ett nollsummespel, exempelvis när en organisation på en viss 
nivå blir kraftfullare, inte behöver betyda att det sker på bekostnad av en annan 
organisationsnivå. Det är i praktiken enligt dem inte omöjligt att upprätta en konstitutionell 

  
44 Held, David: “Democracy and the New International Democracy” [Archibugi, Daniele & Held, David (red)] 
Cosmopolitan Democracy (1995) s. 112-113
45 Held, David: ”Kan globaliseringen regleras?”, i SOU 1999:11 (1999) s. 48-49
46 Ibid. s. 43
47 Held, David & McGrew Anthony: Den omstridda globaliseringen (2003) s. 131-132 
48 Held, David: ”Kan globaliseringen regleras?”, i SOU 1999:11 (1999) s. 50
49 Petersson, Olof m.fl.: Demokratirådets rapport 1997 – Demokrati över gränser (1997) s. 14-15
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konstruktion, där de olika organisationsnivåerna tillsammans kan få en starkare ställning. Med 
andra ord kan en välorganiserad kommun göra det lättare för nationen att på ett bättre sätt 
slutföra de elementära arbetsuppgifterna eller att EU kan skapa bättre villkor för unionens 
medlemsländer att genomföra deras politiska målsättningar.50   

Författarna anser att EU plågas av flera demokratiska underskott, varav det största är det
folkliga medbestämmandet i unionen. Inrättandet av Maastrichtfördraget och den ekonomiska 
och monetära unionen, EMU, innebär bland annat en större överstatlighet i frågor som rör 
valuta- och penningpolitiken. Det medför en omfattande förflyttning av den nationella valuta-
och penningpolitiken i EMU-länderna till EMU-systemet som i stort sett är självständigt. Det 
finns olika ståndpunkter om huruvida denna nyordning är demokratiskt eller inte och enligt 
dem är svårt att säga att EMU utgör den rätta metoden i fråga om att få bukt med det 
demokratiska underskottet.51  

De framför att Maastrichtfördraget har två elementära svagheter utifrån demokratiskt 
perspektiv. För det första är avtalsinnehållet detta fördrag juridiskt invecklat samt svårt att 
överblicka, vilket resulterar i reella svårigheter för unionens medborgare att på politisk väg 
influera unionens framtida politik. Den andra svagheten i detta fördrag har sitt ursprung från 
att EU:s författning, har drag av mellanstatliga uppgörelser där innebörden av dessa öppnar 
väg för makttransformation till övernationella institutioner. Det kan resultera i en egendomlig 
situation eftersom varje smärre författningsändring förutsätter en samfällighet mellan 
medlemsländerna, där det i förlängningen blir svårt att föra konstitutionell politik. I praktiken 
medför det att man avsiktligen frångår möjligheten till att bedriva författningsutveckling, 
vilket går stick i stäv mot de demokratiska grundstenarna om att inte binda sig inför 
framtiden.52

Författarna skriver att demokratin är rätt så mobiliserad inför de utmaningar som den 
transnationella politiken för med sig. Under det senaste decenniet har demokratin fått ett 
starkt fotfäste på internationell nivå, där de demokratiska idéerna, exempelvis frihet och 
rättvisa är väl rotade i de inrättade demokratierna. Svårigheten är idag att finna verkliga och 
användbara organ som kan realisera demokratins grundidéer i nutidens politiska globalisering. 
EU har enligt dem brister i medborgarstyrelsen: 

”[…] EU saknar i allt väsentligt det slags offentlig debatt, medborgerlig delaktighet och 
möjlighet till ansvarsutkrävande som är normala inslag i en praktiskt arbetande demokrati av 
normal, representativ art. Påståendet om EU:s demokratiska underskott har därför full 
täckning.” 53

De för fram att det europeiska samarbetet inte behöver vara dömt till ett ständigt 
demokratiunderskott och hänvisar till att demokratins fortfäste i nationalstaterna tog lång tid. 
Enligt Robert A. Dahl visar lärdomarna på att de bästa premisserna för en stark demokrati är 
om maktdelningen har genomförts före medborgarinflytandet. I fråga om det demokratiska 
styrelseskicket som rättstat och handlingskraft, är läget för EU:s del inte så bekymmersamt 
men inte heller fullt så bra. Visserligen uppfyller den europeiska rättskipningen den 
västerländska rättsnormen men när det gäller maktdelningen inom EU, finns det en del kvar 

  
50 Petersson, Olof m.fl.: Demokratirådets rapport 1997 – Demokrati över gränser (1997) s. 15
51 Ibid. s. 62
52 Ibid. s. 62-63
53 Ibid. s. 124, 126
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att göra. Enligt författarna inskränks unionens handlingsförmåga av det krångliga 
beslutsförfaringssättet samt EU-ländernas byråkratier.54  

I demokratirådets rapport från 2001- Demokrati utan utland, fördjupar författarna Olof 
Petersson, Karl Magnus Johansson, Ulrika Mörth och Daniel Tarshys diskussionen kring 
transnationalismen utifrån demokratiskt perspektiv. Den transnationella politiken har några 
demokratiska svagheter och det är bland annat medborgarnas möjligheter att inrätta egna 
perceptioner, att utöva eget inflytande samt att begära ansvar från andra som är inskränkta. 
Lärdomarna påvisar det faktum att kritikerna har rätt i fråga om att utrikespolitik och 
demokrati mer eller mindre har varit åtskilda, vilket gör det problematiskt att sammanföra 
dessa två enheter. Men det behöver enligt författarna inte vara så med hänvisning till att 
traditionella och vedertagna konstruktioner faktiskt kan ändras.55  

Definitionen av demokrati kan tolkas på så sätt att det nästintill blir omöjligt att sammanföra 
den med utrikespolitik om man förknippar demokratin med en likartad, åtskild och 
självständig nation:

”[…] Frågan är om det längre går att dra en gräns mellan utrikespolitik och inrikespolitik. Vi 
lever i en tid då staternas utrikespolitik blivit världens inrikes politik. […] Demokratins krav på 
öppenhet och förankring gör sig gällande också i beslutsprocesser som sträcker sig utanför 
nationsgränserna.” 56

Det som är problematiskt att utveckla den transnationella demokratin är att inrätta nya vägar 
som öppnar dörren för medborgerlig och demokratisk insyn på den transnationella nivån. 
Författarnas slutsats är att de inte rekommenderar någon eftersträvansvärd 
demokratiomfattning, utan de menar på att demokratin på lokala, regionala, statliga, 
europeiska samt transnationella nivåer inte består av rivaliserande förslag utan man ska 
betrakta dessa som komplement till varandra. Denna demokratiutveckling kännetecknas av en 
flernivådemokrati, en förening av flertalet demokratiinstitutioner i varierande omfattningar. 
Flernivådemokratin kan struktureras på flera sätt, där författarna tar upp fyra elementära 
kriterier. (1) Demokratin förutsätter klara och precisa sektorer som gör det möjligt för 
människorna att bedriva eget inflytande. (2) Beslutssektorerna bör vara driftiga.
(3) Ett politiskt organ, bestående av flertalet territoriella nivåer, är en förutsättning för att 
kunna tillgodose behovet av specialisering och ansvarsspridning. (4) En institution med ett 
antal olika beslutsnivåer fodrar koordinering och insyn. 57

I samband med att EU godkände Maastrichtfördraget infördes det unionsmedborgarskap inom 
EU, vilket är enligt författarna en reell bekräftelse på flernivådemokratins intåg. 
Unionsmedborgarskapet omfattar alla EU-länders medborgare och det fastställdes att 
unionsmedborgarskapet skall utgöra ett komplement till det nationella medborgarskapet.58

Författarna hävdar att nationernas huvudsakliga maktinflytande kommer att kvarstå under en 
lång tid framöver och påståendena om nationernas sönderfall är uppförstorade. Nationernas 
uppdrag kommer att ändras, men i förlängningen kan nationerna få betydelsefulla positioner 
som politiska förmedlingar mellan olika instanser på lokala, regionala, statliga och globala 
nivåer:

  
54 Petersson, Olof m.fl.: Demokratirådets rapport 1997 – Demokrati över gränser (1997) s. 126
55 Peterson, Olof, m.fl.: Demokratirådets rapport 2001- Demokrati utan utland (2001) s. 26 
56 Ibid. s. 28
57 Ibid. s. 38
58 Ibid. s. 39
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”Det kan rent av ligga i statens intresse att delegera befogenheter både nedåt och uppåt, eftersom 
statens i åtskilliga fall är för stor för de små problemen och för liten för de stora.” 59

De demokratiska maktdelningssystemen behöver inte utifrån författningsmässigt perspektiv 
vara ett nollsummespel. Flernivådemokratins lodräta maktdelningsstrukturer behöver inte 
nödvändigtvis vara uppbyggd på så sätt att en nivå vinner på någon annans bekostnad. I 
realiteten kan en klarare uppdelning av det politiska ansvaret resultera i att varje nivå blir 
kraftfullare, genom exempelvis att EU ägnar sig åt att lösa de stora problemen på en 
gemensam nivå, kan EU-länderna ta hand om de nationella problemen. En gångbar 
flernivådemokrati grundar i en förening av självständighet och osjälvständighet. Å ena sidan 
är de olika nivåerna sinsemellan bundna av varandra men å andra sidan bestämmer ingen nivå 
över de andra.60  

3.5 Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen konkretiseras de teoretiska inläggen i form av fyra 
analyskriterier, vilka kommer att ligga till grund för den empiriska analysen av 
riksdagspartiernas ståndpunkter i EMU-frågan.

(1) Enligt Dahls skalförändringsteori är det möjligt att förena den nationella demokratin 
med den transnationella demokratin utan att nationalstaten förlorar sin vitalitet under 
förutsättning att den nationella och lokala demokratin förstärks i form av kraftfullare 
demokratiska instanser. Dahl framför att ”Frihet och kontroll kan förloras på en front 
men kan kanske vinnas på en annan”. Enligt Dahl är internationella organ inte 
demokratiska men de är viktiga på så sätt att de representerar olika människors 
preferenser och kan bistå länder med demokratiförbättrande åtgärder.

(2) Hans Agnès inlägg om demokrati på europeisk nivå handlar om ett annat synsätt på 
EU:s demokratiska underskott. Enligt Agné kan EMU:s effektivitet värderas högre än 
en demokratisk beslutsordning om det finns en politisk acceptans för detta och att 
EMU-samarbetet innebär ekonomiska fördelar. 

(3) I den kosmopolitiska demokratiteorin framför David Held att de politiska 
samarbetsformer som finns kan förbättras så att demokratin kan utökas till att omfatta 
nationer, regioner och på den globala nivån. Det förutsätter nya eller anpassade organ 
där människor i framtiden inte är bara verksamma i det egna samhället, i den egna 
regionen utan även på den globala nivån. 

(4) Enligt flernivådemokratiinläggen av författarna i Demokratirådet 1997 och 2001 kan 
det folkliga medbestämmandet realiseras på samma gång på internationella, 
europeiska, nationella och på kommunala plan. Med andra ord ska demokratin på de 
olika nivåerna inte tolkas som rivaliserade förslag utan som komplement till varandra. 
En tydligare uppdelning av det politiska ansvaret kan innebära att varje nivå blir 
kraftfullare. 

  
59 Peterson, Olof, m.fl.: Demokratirådets rapport 2001- Demokrati utan utland (2001) s. 40-41
60 Ibid. s. 73-74
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4. Riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan

I kapitel fyra behandlas varje riksdagsparti separat utifrån uppsatsens tre frågeställningar 
och den teoretiska referensramen med dess fyra analyskriterier. 

4.1 Centerpartiet 

4.1.1  Vilka är centerpartiets officiella ståndpunkter i EMU-frågan?

Centerpartiet är för ett Europasamarbete men säger nej till EMU med anledning till att de vill 
att den svenska kronan och Riksbankens oberoende skall vara kvar. Vid en svensk EMU-
anslutning förlorar Sverige bland annat det betydelsefulla ränteverktyget som kan reglera den 
svenska ekonomin. Centern anser att den europeiska centralbanken inte kan föra en 
gemensam penning- och räntepolitik som tillgodoser EMU-ländernas skilda ekonomier och 
konjunkturer.61 Med andra ord regleras EMU:s penning- och räntepolitik enligt centern  
utifrån hela euro-områdets behov och inte utifrån Sveriges ekonomiska förutsättningar. EMU-
systemets bristande öppenhet finner centerpartiet som problematiskt och som bör 
reformeras.62  

En svensk EMU-anslutning med en gemensam räntepolitik skulle enligt centerpartiet innebära 
en fara för den svenska rätt så stabila prisutvecklingen som gynnar företagen, löntagarna samt 
det svenska folket. Med andra ord menar de att en oberoende Riksbank har bättre möjligheter 
än ECB att reda ut de ekonomiska problemen i Sverige då de nationella regleringsverktygen 
finns kvar.63

De för också fram att EMU-samarbetet inte har bidragit till snabbare ”strukturella reformer” 
utan resultatet har rättare sagt blivit det motsatta. Sverige har enligt dem uppnått bättre 
framgång inom flera områden än de större EMU-länderna Tyskland och Frankrike. Centern 
anser också att EMU-samarbetet har omfattande svårigheter med arbetslösheten och tillväxten 
och hänvisar till att Sveriges 2002-års tillväxt låg på 1.9 % medan tillväxten för euroområdet 
låg på 0.9 %64  

”[Centerledaren, Maud Olofsson,] […] tycker att beslut om ekonomin i Sverige, så långt det är 
möjligt, ska fattas efter våra förutsättningar. […]  [EMU] kan innebära problem för företag och 
hushåll i vårt land oavsett om räntan är för hög och förhindrar investeringar eller om den är för 
låg och leder till inflation. Sveriges inflytande i EU avgörs inte om vi okritiskt ansluter oss till 
Euron. Det handlar istället om hur vi agerar i EU-samarbetet. […]” 65

4.1.2 Vilka påstådda effekter har centerpartiet fört fram vid ett svenskt EMU-
medlemskap eller ett EMU-utanförskap?

Vid tider av ekonomiska problem på nationella såväl internationella nivåer blir det enligt 
centerpartiet svårt att föra en gemensam ekonomisk politik som tillfredsställer EU-ländernas 
säregna önskemål om ekonomisk politik. Utifrån den aspekten menar centerpartiet att det är 
mest fördelaktigt att Sverige har kvar den oberoende Riksbanken eftersom de ekonomiska 

  
61 Dahlberg, Mailis m.fl. (c): Ja till EU Nej till EMU (2003) s. 4-5
62 Motion 2002/03:U326 (c) s. 11
63 Dahlberg, Mailis m.fl. (c): Ja till EU Nej till EMU (2003) s. 5, 7
64 Motion 2002/03:Fi17 (c) s. 5 
65 Olofsson, Maud (c): EMU-debatten, SVT2 (2003-06-04)
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kriserna enklare kan lösas genom de nationella ekonomiska verktygen än den gemensamma 
räntepolitiken.66 De hävdar att EMU:s samfällda penningpolitik inte har övertygat dem med 
anledning av att ECB inte har presenterat tydliga inflationsmål, vilket medför att det blir 
svårare för EMU-invånarna och politikerna att förutspå dess politik och dess konsekvenser.67

En fullständig EMU-anslutning är enligt dem vanskligt på grund av att euron  inte har ”den 
institutionella ramverken ” som vidmakthåller den politiska vördnaden för ”sunda 
statsfinanser och låg inflation” 68  

Centerpartiet hävdar att EMU-projektet är ett omfattande politiskt samarbete som inte bara 
består av en ekonomisk samverkan. I förlängningen kommer varje EU-land att få mindre 
ekonomiskt maktinflytande i deras egna ekonomier och i framtiden kommer den 
gemensamma penningpolitiken förutsätta en gemensam finanspolitik. Ett svenskt utanförskap 
innebär enligt dem inga komplikationer Sveriges framtida arbete för fred och välstånd. 
Centerpartiet menar på att ett ja till euron är ett oåterkalleligt val och vid ett nej får vi kvar 
den svenska kronan och dess obundna rörelsefrihet.69  

4.1.3 Vilka splittringar finns det inom centerpartiet i relation till deras officiella 
ståndpunkter i EMU-frågan?

Det finns en grupp organiserade centerpartistiska ja-sägare som fick en del av de statliga 
EMU-valsbidragen som tillföll centerpartiet.70 Fredrick Federly, ordförande för 
Centerpartiets Ungdomsförbund, säger ja till EMU trots att hans förbund är emot EMU. 
Federly framför bland annat att EMU kommer att bidra med en ökad handel som i sin tur ger 
en större tillväxt, vilket främjar arbetstillfällena. Han poängterar att makten bör vara så lokalt 
förankrat och så nära människorna som det är möjligt. Men när det handlar om elementära 
ekonomiska villkor, är det enligt honom befogat att ta besluten på andra sätt.71

Enligt SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet röstade 77 % av de centerpartistiska 
sympatisörerna röstade nej i enlighet med centerpartiets EMU-ställningstagande medan 21 % 
röstade för ett ja i EMU-valet.72

4.1.4 Sammanfattande analys utifrån den teoretiska referensramen

Centerpartiet är för ett EU-samarbete men säger nej till EMU, vilket bottnar i att de vill att 
Sverige ska utöva ett självständigt inflytande över landets ekonomiska politik. EMU:s 
ekonomiska politik kan inte enligt dem tillfredsställa alla medlemsländers ekonomier på ett 
bra sätt. Ett svenskt EMU-utanförskap skulle enligt centern inte missgynna Sveriges framtida 
arbete för välstånd och fred.

(1) I EMU-frågan är Centerpartiet, med utgångspunkt från Dahls teori, kritiskt till att 
transformera mer av den politiska makten från Sverige till en övernationell som EMU-

  
66 Olofsson, Maud (c): Riksdagsdebatten den 28 maj 2003, anförande 6, s. 1
67 Motion 2002/03:U326 (c) s. 11
68 Motion 2002/03:Fi 234 (c) s. 4
69 Dahlberg, Mailis m.fl. (c): Ja till EMU Nej till EMU, (2003) s. 5, 6, 8
70 Östersunds-Posten: Ja för hela kd-slanten…, (2003-02-22) s. 6
71 Federley, Fredrick (c): EMU-valet om framtiden, SVT2 (2003-08-27) 
72 SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet: Hur röstade partiernas sympatisörer? (2003-09-14) s. 1
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systemet innebär. De tror inte att EMU-samarbetet på ett transnationellt plan kan ge ett 
större demokratiskt inflytande över den svenska ekonomin utan effekten blir enligt 
dem snarare den omvända. Det framkommer inte i centerpartiets resonemang i EMU-
frågan att EMU-systemet är odemokratiskt, men däremot framkommer det tydligt att 
de tycker att EMU-projektet begränsar medlemsländernas inflytande i deras såväl i 
som EMU-systemets ekonomier. 

(2) Centerpartiets kritiska inställning till EMU handlar inte direkt om EMU:s 
demokratiska underskott, utan det tyder utifrån Agnés inlägg om värderingssystemet 
att centerpartiet inte värderar EMU:s ekonomiska effektivitet högre än demokratisk 
beslutsordning. Anledningen är att de värdesätter Sveriges inflytande över den egna 
ekonomin högre än de ekonomiska fördelar som EMU kan tänkas bidra med.

(3) I relation till Helds kosmopolitiska demokratiteori är det tydligt att centerpartiet har ett 
mer nationalistiskt ekonomiskt synsätt som grundar sig i att Sverige ska ha en egen 
ekonomi. Utifrån Helds teori innebär centerpartiets förhållningssätt i EMU-frågan att 
de är kritiskt inställda till att medborgare inte bara ska vara aktiva i det egna samhället 
utan även på regional som global nivå. 

(4) Med utgångspunkt från flernivådemokratiinläggen kan centerns EMU-motstånd tolkas 
som att de inte är övertygade om att EMU kan utgöra ett överstatligt komplement till 
EMU-länderna som kan bidra med bättre förutsättningar för dess medlemsländer att 
realisera deras politiska ambitioner. Centerpartiet uppfattar snarare EMU som en 
rivaliserade instans som verkar på bekostnad av det nationella inflytandet.

Centerpartiet är förhållandevis överens i EMU-frågan med undantag för organisationen av 
centerpartistiska ja-anhängare och EMU-förespråkaren, Frederick Federly. Centerpartiets 
officiella hållning i EMU-frågan har ett ganska stort stöd bland partiets anhängare. Men även 
här finns det en splittring bland de centerpartistiska röstarna i EMU-frågan, eftersom cirka en 
femtedel av dessa röstade ja i EMU-valet.

4.2 Folkpartiet

4.2.1  Vilka är folkpartiets officiella ståndpunkter i EMU-frågan? 

Folkpartiet är för en svensk anslutning till EMU-samarbetet med anledning till att det gynnar 
den svenska tillväxten och välfärden. Dessutom grundar valutasamarbetet på långsiktig 
varaktighet och fasthet för unionens invånare och företag anser folkpartiet. Ovissheten vid ett 
EMU-utanförskap kan enligt dem resultera i att betydelsefulla personer och företag emigrerar 
till utlandet. EMU-samarbetet gör det möjligt för unionens invånare att medverka i 
gemensamma debatter och beslut i betydelsefulla ekonomiska frågor, vilket skulle vara 
betydelsefullt för Sverige vid ett EMU-medlemskap.73

Deras viktigaste argument för att Sverige ska ansluta sig till EMU är (1) att svenska 
representanter får större möjligheter att kunna tillgodose svenska intressen där viktiga 
politiska beslut tas, (2) att det blir lägre priser för konsumenterna, (3) att växlingsavgifterna 
avskaffas, (4) att det blir betydligt större handel och inkomster, (5) samt att vi får säkrare 

  
73 Folkpartiet Liberalerna: EMU/EURO, www.folkpartiet.se/ (2003-06-17) s. 1
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investeringsförhållande och växelkurs. Till sist (6), en svensk anslutning till euron medför att 
Sverige blir en fullständig medlem i det politiska samarbetet som innebär stora möjligheter 
och ett stort ansvarstagande. Den ökande globaliseringen medför enligt dem en reducerad 
handlinsfrihet och ändrade premisser för nationernas regeringar att bedriva en ekonomisk 
politik eftersom företagen, kapitalet och människorna blir mindre nationsbundna 74

Folkpartiet är inte kritiklösa till EMU och anser att Europeiska Centralbanken och dess 
procedur bör reformeras genom bland annat större öppenhet som Sverige, vid en EMU-
anslutning, kan bidra till att få bukt med.75

[Folkpartiledaren, Lars Lejonborg framför att] […] euron finns ju redan, 300 miljoner människor 
använder den varje dag. På många sätt har den blivit en succé. Det är för tidigt att utvärdera 
allting men man kan konstatera att övergången gick mycket smidigt. […] Europas länder skall 
tvinnas samman [så] att krig skall bli omöjligt och samarbete nödvändigt. […] Europa behöver 
mer samarbete och jag vill att Sverige ska ha ett starkt inflytande i det samarbetet. […]” 76   

Fredrik Malm, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet hävdar att EMU-projektet är ett 
fredssamarbete och att vi behöver samarbete på vår kontinent för att i framtiden kunna trygga 
välfärden, jobben och få bukt med brottsligheten, miljöförstörningen med flera. Han säger att 
den svenska riksbanken och den europeiska centralbanken har i stort sett samma regelverk 
och penningpolitik som strävar efter låga prisökningar.77

4.2.2 Vilka påstådda effekter har folkpartiet fört fram vid ett svenskt EMU-medlemskap 
eller ett EMU-utanförskap?

Folkpartiet poängterar vikten av en global samverkan för att kunna utöva nationell politisk 
influens och EMU-projektet är betydelsefullt på så sätt att många viktiga ekonomiska och 
politiska beslut tas inom samarbetet. Som det ser ut i dagsläget, får Sverige inte vara med och 
ta dessa beslut, vilket innebär enligt folkpartiet att Sverige får rätta sig efter andras beslut. 
Dessutom menar de på att företagen agerar alltmer europeiskt, vilket medför att Sverige 
diskrimineras av ett EMU-utanförskap.78  

Folkpartiet tycker att det inte finns något starkt skäl för att avvakta med en svensk EMU-
anslutning eftersom det medför kostnader, att EMU inte kan analyseras på ett heltäckande sätt 
och att själva avvaktandet innebär ovisshet för vår omvärld. Dessutom har mycket inträffat 
sen EMU-utredningen kom till och att östutvidgningen kommer att bidra till att de elementära 
premisserna ändras.79  

Enligt Lars Lejonborg innebär ett nej till EMU att Sverige förmodligen kommer att stå utanför 
EMU-projektet under de närmaste tio åren, vilket skulle medföra sämre exportpotentialer, 
ökad risk för valutaspekulationer samt mindre möjligheter att påverka EMU-samarbetet. Han 
framför att det är säkrare med en gemensam valuta och att det är förmånligt för Sverige att 

  
74 Motion 2002/03:Fi250 (fp) s. 1-2
75 Motion 2001/02:Fi208 (fp) s. 14
76 Lejonborg, Lars (fp): EMU-debatten, SVT2 (2003-06-04) 
77 Malm, Fredrik (fp): EMU-valet om framtiden, SVT2 (2003-08-27) 
78 Motion 2002/03:Fi250 (fp) s. 3
79 Motion 2001/02:Fi208 (fp) s. 14
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medverka i det nya Europa då det bidrar till större öppenhet och friare handel som i 
förlängningen främjar freden och välståndet.80

Fredrik Malm, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet, påstår att ett nej till EMU betyder 
inflytande på pappret och ett ja till EMU innebär reellt inflytande, vilket medför att Sverige 
får vara med i viktiga beslutsprocesser inom EU. På grund av det stora globala inflytande från 
omvärlden måste Sverige vara med vid förhandlingsbordet och samarbeta för att kunna få 
större inflytande.81

4.2.3 Vilka splittringar finns det inom folkpartiet i relation till deras officiella
ståndpunkter i EMU-frågan?

Folkpartiet bedömer sig vara det mest enade partiet för ett svenskt EMU-medlemskap. Petter 
Odmark, tidigare anställd hos folkpartiets riksdagskansli, väckte stor uppståndelse när han 
skrev en EMU-kritisk artikel i magasinet Liberal debatt där han förespråkade EU-samarbetet 
men var kritisk till EMU-projektet. Trots hans EMU-kritiska utsagor, röstade han ja i EMU-
valet. I våras hade folkpartiet en diskussion att inrätta en EMU-kritisk organisation som enligt 
Bijan Fahimi, partistyrelseledamot, stupade på grund av bristande intresse och tid. Han är 
själv EMU-kritiker men har trots detta inte bedrivit någon kampanj mot EMU och framför att 
det inte finns någon omfattande folkpartistisk opinion mot EMU.82  

Med utgångspunkt från SVT:s vallokalundersökning röstade 71 % av de folkpartistiska 
sympatisörerna ja medan 26 % röstade nej i EMU-valet.83  

4.2.4 Sammanfattande analys utifrån den teoretiska referensramen

Folkpartiet är för en svensk EMU-anslutning eftersom de anser att det är viktigt för Sveriges 
möjligheter att kunna utöva inflytande i dagens globaliserade värld där nationsgränser har 
blivit alltmer oviktiga. EMU-samarbetet kommer enligt dem främja Sverige på en rad olika 
områden som exempelvis bättre tillväxt, välfärd, handel och säkrare valutaförhållanden. 

(1) Utifrån Dahls skalförändringsteori har folkpartiet en positiv inställning till att delegera 
delar av Sveriges politiska suveränitet till en övernationell institution som i det här 
fallet EMU-systemet. Anledningen är att de tror att det kommer att ge Sverige mer 
inflytande i viktiga ekonomiska frågor än vid ett svenskt EMU-utanförskap. Det är 
oklart när det gäller folkpartiets uppfattning om EMU utifrån ett demokratiskt 
perspektiv.

(2) Det tyder på att folkpartiet, med utgångspunkt från Agnés inlägg, inte finner EMU:s 
demokratiska underskott som ett stort problem. Trots EMU:s bristande öppenhet är det 
ofrånkomligt att de prioriterar EMU:s ekonomiska effektivitet högre än en 
demokratisk beslutsprocess. 

  
80 Lejonborg, Lars (fp): Partiledardebatt i riksdagen den 28 maj 2003, anförande 3, www.riksdagen.se/debatt/
81 Malm, Fredrik (fp): EMU-valet om framtiden, SVT2 (2003-08-27)
82 Sköld, Maria: Kritik inom folkpartiet…, Göteborgs-Posten (2003-09-18) s. 32
83 SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet: Hur röstade partiernas sympatisörer? (2003-09-14) s. 1
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(3) Folkpartiet anser med utgångspunkt från Helds kosmopolitiska demokratiteori att 
EMU är ett betydelsefullt övernationellt samarbetsprojekt där ett svenskt EMU-
medlemskap kan ge Sverige och medborgare större inflytande i ekonomiska frågor än 
idag. Med andra ord är folkpartiet i detta sammanhang positivt inställt till att 
medborgare inte bara har ett nationellt ansvar utan även ett regionalt såväl ett globalt 
ansvar. 

(4) Folkpartiet positiva inställning till EMU är att betrakta, med hänvisning till 
flernivådemokratiinläggen, som att EMU-projektet är ett viktigt övernationellt 
tilläggsorgan som bidrar till att EMU-länderna får ett större ekonomiskt inflytande vid 
en gemensam valuta som euron. Det finns inget som påvisar i folkpartiets 
argumentationer att EMU skulle utgöra ett konkurrerande organ till medlemsländernas 
egna beslutsorgan. 

Trots att folkpartiet utser sig vara mycket eniga i sitt ja för EMU, finns det några EMU-
kritiska folkpartister men inte någon organiserad EMU-kritisk grupp inom partiet. Klart är att 
folkpartiets positiva ställningstagande för ett svenskt EMU-medlemskap har ett ganska stort 
stöd bland deras sympatisörer. Dock finns det ett visst EMU-motstånd bland de folkpartistiska 
anhängarna eftersom en fjärdedel röstade nej i EMU-valet. 

4.3 Kristdemokraterna

4.3.1 Vilka är kristdemokraternas officiella ståndpunkter i EMU-frågan? 

Kristdemokraterna anser att Sverige bör medverka i EMU-projektet i sin helhet som syftar till 
att fördjupa samarbetet bland Europas invånare. EU-samarbetet har bidragit till fred, trygghet 
och större öppenhet och utbyte för unionens medborgare. EMU är enligt kristdemokraterna 
ännu ett steg att befästa och främja detta positiva framsteg som har skett i Europa. 
Målsättningen med en samfälld marknad infrias vid en EMU-anslutning, vilket innebär att 
många handelshinder mellan nationerna avskaffas.84 Kristdemokraterna poängterar att Sverige 
inte kan bli säkrare än vad världen är utanför och att det är viktigt att européerna träffas så att 
konflikter och problem kan lösas vid förhandlingsbordet istället för att det sker utanför.85

Kristdemokraterna framför att den svenska ekonomiska politiken i nuläget är starkt bunden 
till den politik som förs i EU oavsett om Sverige medverkar i EMU eller inte. Det är enligt 
dem mer fördelaktigt att medverka i EMU, så att Sverige kan utöva inflytande över EMU och 
få ta del av dess fördelar, än att Sverige står utanför. Dessutom framför de att euron kan i 
labila perioder fungera som ett slags försvar mot valutaspekulationer som exempelvis 
spekulationerna mot kronan på 1990-talets början. 86

Euron bidrar enligt kristdemokraterna till samma premisser för företagen och gynnsammare 
förutsättningar för handeln, kommunikationer och priskomparationer inom EMU-länderna, 
vilket leder till bättre konkurrens samt lägre priser för företag och konsumenterna. Partiet 
anser att internationaliseringen begränsar den ekonomiska handlingsfriheten i länderna på 
grund av alltmer lättrörligare skattebaser.87  

  
84 Motion 2002/03:Fi233 (kd) s. 35
85 Svensson, Alf (kd): Sverige ska inte stå utanför,  www.kds.se/ (2003-06-17) s. 3
86 Kristdemokraterna: EMU, www.kristedemokrat.se/article.asp (2003-06-17) s. 1-2
87 Motion 2002/03 Fi16 (kd) s. 37-38
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”[Alf Svensson, ledare för kristdemokraterna anför att] […] beslut som fattats berör oss över 
nationsgränserna. […] Och varför ska vi acceptera att andra fattar beslut som har med vår 
välfärd och trygghet att göra, när vi själva kan få vara med och påverka. […] Vi ska ta ansvar, vi 
ska finnas med. […] Sen blir EMU precis som Sverige aldrig färdigt. Men vi tror väl oss om att 
ha något positivt att bidra med [för Sverige och Europas invånare] […]88

Jakob Forssmed, ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, hävdar att det är 
mycket viktigt att Sverige klargör att vi vill vara med i det europeiska samarbetet i sin 
helhet.89

4.3.2 Vilka påstådda effekter har kristdemokraterna fört fram vid ett svenskt EMU-
medlemskap eller ett EMU-utanförskap?

Kristdemokraterna säger att inom en snar framtid är det inte helt otänkbart att 450 miljoner 
européer får möjligheten att förflytta sig obehindrat över de nationella gränserna samtidigt 
som att kapital, produkter och tjänster inte hejdas av olika hinder. Ett svenskt EMU-
deltagande innebär enligt dem inte att vi frånsäger oss demokratiskt inflytande, utan de anser 
att oavsett Sverige ansluter sig till EMU eller inte, måste vi ständigt vara uppdaterade om alla 
beslut som har tagits av den europeiska centralbanken. De påstår också på att en svensk 
penningpolitik och riksbank inte är någon garanti för en fungerande ekonomi med hänvisning 
till det som inträffade på 1970- och 80 talet.90

Kristdemokraterna anser att ett svenskt EMU-medlemskap innebär lägre 
transaktionskostnader för företagen i samband med handelsuppgörelser med de vanligt 
förekommande exportnationerna. EMU underlättar också för konsumenterna att komparera 
olika priser inom valutaunionen som i förlängningen utfaller i högre konkurrens och lägre 
priser.91 En EMU-anslutning skulle enligt dem innebära att det blir mer fördelaktigt att verka 
i Sverige, vilket skulle leda till större arbetsaktivitet och med det mera skatteinkomster för 
staten, kommunerna och landstingen.92 Dessutom skulle det bidra till att 
valutakurssvängningarna upphör, vilket resulterar i lägre riskpremier som i sin tur ger lägre 
räntor och högre investeringar. Oberoende om Sverige går med i EMU eller inte, kommer det 
enligt dem att ske en svensk tillvänjning efter EMU-systemet antingen med ett svenskt direkt 
respektive icke EMU-inflytande. Kristdemokraterna finner att ett svenskt EMU-deltagande är 
att föredra utifrån inflytandeperspektivet.93  

4.3.3 Vilka splittringar finns det inom kristdemokraterna i relation till deras officiella 
ståndpunkter i EMU-frågan?

Trots att det kristdemokratiska partiet är splittrat i EMU-frågan, är deras officiella 
ställningstagande att partiet skall verka för ett svenskt EMU-medlemskap. De 
kristdemokratiska EMU-motståndarna har enats i en kristdemokratisk nej-organisation, 
KALE, kristdemokrater för ett alternativt Europa. Leif Danielsson, ordförande för KALE, 

  
88 Svensson, Alf (kd): EMU-debatten, SVT2 (2003-06-04)
89 Forssmed, Jakob (kd): EMU-valet om framtiden, SVT2 (2003-08-27)
90 Svensson, Alf (kd): Sverige ska inte stå utanför, www.kds.se/ (2003-06-17) s. 2-3
91 Motion 2002/03:N395 (kd) s. 17
92 Motion 2002/03:Fi233 (kd) s. 36 
93 Motion 2002/03:Fi16 (kd) s. 37-38
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framför att organisationen inte har någon formell acceptans av det kristdemokratiska partiet 
och att KALE inte får ta del av det statliga anslaget på 3,2 miljoner kronor som tillföll det 
kristdemokraterna inför EMU-valet. Han anser också att nej-anhängarna i partiet bör ha fått 
mera uppmärksamhet i syfte att tillgodose partimedlemmarnas åsikter. EMU-kritikern och 
EU-parlamentarikern, Lennart Sacrédeus, framför att det är betydelsefullt att det existerar 
kristdemokrater som representerar den vedertagna EMU-uppfattningen som 
kristdemokraterna hade fram till år 2000.94

Utifrån SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet röstade 45 % av de kristdemokratiska 
sympatisörerna ja till EMU och 53 % röstade nej till EMU.95

4.3.4  Sammanfattande analys utifrån den teoretiska referensramen

Kristdemokraterna säger ja till ett EMU-samarbete med anledning till att det är betydelsefullt 
utifrån många aspekter som fred, en gemensam marknad utan handelshinder, bättre 
konkurrens och säkrare valuta. EMU är enligt dem viktigt för Sverige i syfte om att kunna 
utöva inflytande i viktiga ekonomiska frågor i nutidens internationaliserade miljö.

(1) Kristdemokraternas officiella ställningstagande för ett svenskt EMU-medlemskap kan 
utifrån Dahls skalförändringsteori tolkas som att de tror att Sverige får ett större 
ekonomiskt inflytande med hjälp av det transnationella EMU-samarbetet än vid ett 
svenskt EMU-utanförskap. Att Sverige skulle ge upp delar av den nationella politiska 
suveräniteten till förmån för EMU-samarbetet uppfattas enligt deras formella EMU-
ståndpunkt inte som ett större problem. Det går inte i detta fall att fastställa deras 
uppfattning i fråga om EMU-systemet är odemokratiskt eller om det lider av ett 
demokratiunderskott. 

(2) Med utgångspunkt från Agnés inlägg och att kristdemokraterna värdesätter det 
ekonomiska inflytandet mycket högt, tyder det på att de i detta sammanhang 
prioriterar den ekonomiska effektiviteten högre än en demokratisk beslutsordning. 

(3) Åberopande Helds teori vill kristdemokraterna i detta fall verka för att medborgarna 
och nationer skall få större inflytande i viktiga frågor genom samarbete på 
övernationella nivåer som exempelvis EMU-projektet. Anledningen är att de 
förespråkar samarbete och ansvarstagande över nationsgränserna i syfte att exempelvis 
förhindra krig, förbättra välståndet med mera. 

(4) Det gör att kristdemokraternas formella ställningstagande i EMU-frågan, utifrån 
flernivådemokratiinläggen, kan betraktas som att de finner EMU-projektet som ett 
betydelsefullt komplement i form av en överstatlig instans som ger EMU-länderna 
större handlingsfrihet i ekonomiska frågor. 

Det är ofrånkomligt att kristdemokraterna är djupt splittrat i EMU-frågan på grund av 
motståndarorganisationen, KALE, och att en majoritet av de kristdemokratiska anhängarna 
gick emot partiets formella ställningstagande i EMU-frågan och röstade nej i EMU-valet. 
Detta i kombination med den splittring som finns inom partiet medför att enigheten bakom 
kristdemokraternas officiella EMU-ställningstagande kan starkt betvivlas.

  
94 Sköld, Maria & Andersson, Lars: Splittrat kd ska rösta ja till euron, Göteborgs-Posten (2003-02-01) s. 34 
95 SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet: Hur röstade partiernas sympatisörer? (2003-09-14) s. 1
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4.4 Miljöpartiet

4.4.1  Vilka är miljöpartiets officiella ståndpunkter i EMU-frågan? 

Miljöpartiet är emot EMU-projektet eftersom EMU har en stor inverkan på den svenska 
utvecklingen och demokratin.96 De vill att för oss betydelsefulla beslut inte skall tas långt 
ifrån oss utan det är det svenska folket som ska styra den ekonomiska politiken och inte 
EMU. Eftersom byråkraterna i EU och EMU inte är folkvalda och insatta i våra förhållande 
ska de enligt dem inte besluta över vår livssituation. Miljöpartiet hävdar att EMU är en 
betydelsefull ingrediens i syfte om att inrätta en centralstyrd EU-stat 97 Dessutom hävdar de 
att den Europeiska centralbanken är odemokratiskt uppbyggt och att det är svårt för politiker 
att influera dess politik.98  

Miljöpartiet framför att EMU är ett politiskt projekt som syftar till att integrera EMU-
länderna med hjälp av ett centraliserat ekonomiskt förfaringssätt. Ett svenskt medlemskap i 
EMU innebär att Sverige inte längre kan föra en oberoende penningpolitik som i första hand 
tillgodoser svenska ekonomiska intressen. Miljöpartiet hävdar också att ett valutaprojekt som 
EMU, inte är en garanti mot krig och ekonomiska problem och hänvisar till att under åren 
1989 till 1999 förekom det 108 beväpnade oroligheter på jorden. 101 av dessa oroligheter 
förekom i länder som brukade samma valuta, samt 7 av dessa fanns mellan olika länder.99

”[Miljöpartiets språkrör, Peter Eriksson, hävdar att][…] EMU innebär att makten över ränta, 
inflation, penningmängd och valuta flyttas från Sverige. Men ännu allvarligare är att i 
förlängningen kommer tvinga fram mer överstatliga beslut om skatter och kontroll över 
välfärdssystemet. […] EMU har redan fördjupat krisen och lett till högre arbetslöshet i Tyskland 
och i Europa. En egen valuta är en försäkring vid ekonomiska kriser. […]” 100  

Zaida Catalán, Ordförande för Grön Ungdom, anser att det är helt fel att påstå att man 
automatiskt får fred genom ekonomiskt samarbete. EMU handlar enligt henne om att närma 
sig en överstatlig institution som tillämpar gemensam närings-, säkerhets- och utrikespolitik. 
Ett svenskt EMU-utanförskap innebär enligt henne att Sverige får behålla makten över dess 
ekonomiska politik och att EMU inte kommer att gynna den svenska ekonomin på grund av 
ländernas skilda ekonomier.101  

4.4.2 Vilka påstådda effekter har miljöpartiet fört fram vid ett svenskt EMU-
medlemskap eller ett EMU-utanförskap?

Miljöpartiet anser att nackdelarna med ett EMU-medlemskap är stora eftersom alla 
konsekvenser med EMU inte är iakttagbara och att det vore klokt att vänta med beslutet om 
EMU-medlemskap tills valutaunionen har genomlevt en konjunkturcykel. Ett svenskt 
deltagande i EMU kommer i förlängningen att resultera i att valutaunionen tillämpar sig av en 
samfälld skattepolitik och arbetsmarknadspolitik. Enligt miljöpartiet skulle det innebära en 
omfattande makttransformation till EU på bekostnad av dess medlemsländer.102 Eftersom 

  
96 Motion 2002/03:Fi247 (mp) s. 1
97 Gahrton Per & Inger Shörling (mp): EMU- något för dig? (2003) s. 3 
98 Miljöpartiet: EMU- ett högriskprojekt (2003) s. 6-7
99 Motion 2002/03:Fi274 (mp) s. 1-2, 5
100 Eriksson, Peter (mp): EMU-debatten, SVT2 (2003-06-04)
101 Catalán, Zaida (mp), EMU-valet om framtiden, SVT2 (2003-08-27)
102 Motion 2002/03:Fi7 (mp) s. 1-2
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Europeiska centralbankens för en politik som tillgodoser genomsnittbehovet för EMU-
länderna, menar miljöpartiet på att Sverige, som är en liten nation, inte får så stort inflytande i 
EMU-systemet.103

Miljöpartiet hävdar också att icke EMU-länder har lägre arbetslöshet, större tillväxt, mindre 
inflation samt mer investeringar än EMU-länderna. Ett svenskt medlemskap i EMU kan enligt 
dem mycket väl resultera i en ekonomisk tillbakagång och att EU får större maktinflytande 
över Sverige på bekostnad av den svenska handlingsfriheten.104 EMU kan också underminera 
den svenska demokratin eftersom Sverige riskerar att få böta till EMU för att Sverige bedriver 
en viss ekonomisk politik som stöds av en majoritet av riksdagsmännen. Miljöpartiet förkastar 
argumentet om att EMU skulle utgöra en demokratisk motverkan till de globala krafterna med 
hänvisning till att EMU reducerar den politiska friheten i valutapolitiken och att det är otillåtet 
enligt Maastrichtfördraget att inskränka det globala kapitalet inom EMU.105 Maria 
Wetterstrand, miljöpartiets språkrör, menar på att det inte finns något belägg för att mindre 
valutor skulle bli mer utsatta för riskabla valutaspekulationer än större valutor. En flytande 
kronkurs är enligt henne garantin mot riskfyllda valutaspekulationer, vilket EMU inte är.106  

4.4.3 Vilka splittringar finns det inom miljöpartiet i relation till deras officiella 
ståndpunkter i EMU-frågan?

Det har inte framkommit något beaktansvärt som påvisar oenigheter i miljöpartiets officiella 
ställningstagande mot EMU. 

Enligt SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet röstade 84 % av de miljöpartistiska 
sympatisörerna nej till EMU medan 14 % av dessa röstade ja. 107  

4.4.4  Sammanfattande analys utifrån den teoretiska referensramen

Miljöpartiet är motståndare till EMU-projektet på grund av dess odemokratiska uppbyggnad 
som de anser inskränker Sveriges inflytande att föra en självständig ekonomisk politik. EMU 
är enligt dem inget fredsprojekt och de tror att EU kommer att resultera i en EU-stat. De 
framför också att EMU-projektet med en gemensam ekonomi kommer att bli problematiskt i 
fråga om att tillgodose EMU-ländernas ekonomier. 

(1) Med utgångspunkt från Dahls inlägg och miljöpartiets djupa kritik till EMU-projektet, 
är det ofrånkomligt att miljöpartiet i detta fall är negativ inställd till att transformera 
delar av den svenska suveräniteten till överstatliga samarbetsorganet EMU. De är med 
andra ord inte övertygade om att EMU-samarbetet kan bidra med ett utökat 
ekonomiskt inflytande som i sin tur skulle kunna främja Sverige. Det framkommer 
tydligt att miljöpartiet finner EMU-systemet som odemokratiskt med anledning av att 
den politiska makten, vid ett svenskt EMU-medlemskap, centraliseras alltmer till 
europeiska centralbanken på bekostnad av det svenska inflytandet.  

  
103 Miljöpartiet: EMU- ett högriskprojekt, (2003) s. 4
104 Ibid. s. 5, 8
105 Motion 2002/03:Fi274 (mp) s. 4-5, 7
106 Wetterstrand, Maria (mp): Riksdagsdebatten den 28 maj 2003, anförande 14 s. 1 (2003-06-16)
107 SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet: Hur röstade partiernas sympatisörer? (2003-09-14) s. 1
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(2) Agnés inlägg om att EMU:s demokratiska underskott kan upphöra genom att använda 
sig av en annan värderingsstrategi är inte tillämpbart i miljöpartiets fall. De anser 
nämligen att både den demokratiska beslutsprocessen och den ekonomiska 
effektiviteten kommer att diskrimineras vid ett svenskt deltagande i EMU. 

(3) Miljöpartiets kritiska inställning till EMU handlar mycket om att EMU inskränker 
Sveriges möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik. Utifrån Helds teori har 
miljöpartiet i detta sammanhang ett nationalistiskt ekonomiskt synsätt som går ut på 
att Sverige och dess medborgare bara ska engagera sig på nationell nivå och inte, som 
Held förespråkar, på regional såväl global nivå. 

(4) Med anledning av flernivådemokratiinläggen, framkommer det tydligt att miljöpartiet 
motsätter sig idén att EMU kan utgöra ett tänkbart komplementorgan till EMU:s 
medlemsländer i syfte att på ett bättre sätt få bukt med svenska såväl europeiska 
ekonomiproblem.

Det uppenbarar sig tydligt att enigheten bakom miljöpartiets ställningsstagande i EMU-frågan 
är mycket stor inom partiet såväl som bland partiets sympatisörer. Endast en liten minoritet av 
de miljöpartiska anhängarna gick emot partilinjen och röstade ja i EMU-valet.  

4.5 Moderaterna

4.5.1 Vilka är moderaternas officiella ståndpunkter i EMU-frågan?

Moderaterna är förespråkare till ett svenskt inträde i EMU-samarbetet eftersom det 
transnationella samarbetet och handeln har sedan länge främjat den svenska välfärden. De 
anser att Euron bidrar med bättre villkor för de mindre och medelstora företagen samt 
ekonomisk fasthet, vilka i sin tur främjar jobben och välfärden. Dessutom medför EMU-
samarbetet enligt dem större konkurrens, färre offentliga monopol och tullar samt att den 
gemensamma marknaden blir större.108  

Moderaterna framför att den gemensamma valutan euron är positivt på så sätt att det säkrar 
kronans värde vid ett EMU-deltagande.109 Den gemensamma valutan, euron, som används av 
300 miljoner européer och är en av världens största och viktigaste valuta, underlättar enligt 
moderaterna handeln, resandet och priskomparationerna som i sin tur stärker konkurrensen 
och sänker priserna.110  

Moderaterna anför att euron kan uppfattas som en följdriktig fortsättning av det europeiska 
samarbetsprojektet som har expanderat sen det andra världskrigets slut. Det omfattande 
samarbetet på europeisk nivå har inneburit större rörelsefrihet och handelsfrihet inom EU-
länderna som tidigare inskränktes av bestämmelser och tullar. Moderaterna hävdar att euron 
är ett signum för det utökade europeiska samarbetet som innebär större möjligheter för 
människor och varor att förflyttas över de nationella gränserna i EU.111  

  
108 moderat.se: Ja till euron!, www.moderat.se/ , (2003-06-15) s. 1
109 Motion 2002/03:N207 (m) s. 3
110 Moderaterna: En stabil gemensam valuta, www.europa.moderat.se , broschyr, (2003) s. 2
111 Moderaterna: En stabil gemensam valuta, www.europa.moderat.se , broschyr, (2003) s. 3
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”[Moderatledaren Bo Lundgren:][…] Endera blir det ett ja-Sverige, ett Sverige som tar tillvara 
fullt ut de möjligheter som samarbetet i Europa ger. […] Eller ett nej-Sverge som ställer sig 
utanför, ett Sverige som faktiskt tillsammans med Ryssland skulle vara det enda landet runt
Östersjön som inte handlar med Euron. Idén bakom den Europeiska unionen är att se till att riva 
gränser och barriärer mellan länder och människor […] ” 112

Christofer Fjellner, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, vill att Europa ska bygga 
samman så att krig kan förhindras och det är genom samarbete som man får fred. Euron bidrar 
enligt honom med en större handel som gynnar den svenska tillväxten och jobben. Ett av 
Fjellners starka EMU-argument är att 75 % av finländarna tycker att Euron är bra.113

4.5.2 Vilka påstådda effekter har moderaterna fört fram vid ett svenskt EMU-
medlemskap eller ett EMU-utanförskap?

Ett svenskt medlemskap i EMU innebär enligt moderaterna större möjligheter att kunna 
påverka beslut som är betydelsefulla utifrån svensk synvinkel och att det europeiska folket 
gemensamt reder ut problemen på fredlig väg. Eftersom det finns en gemensam marknad 
finner moderaterna det rimligt att vi också har en gemensam valuta.114 De anser att EMU-
valet är ett viktigt vägskäl som handlar om att medverka valutasamarbetet eller inte. Ett nej 
till euron medför enligt dem att vi säger nej till en fördjupad europeisk samverkan och mera 
inflytande, vilket innebär sämre ekonomiska förutsättningar för Sverige.115

Moderaterna framför att ett svenskt EMU-utanförskap kan förvärra potentialerna att bedriva 
en oberoende politik, eftersom många betydelsefulla beslut kommer att tas av andra 
europeiska länder som Sverige inte får medverka i. Sveriges maktinflytande kommer enligt 
dem vara inskränkt så länge står vi utanför EMU och hänvisar till att Sveriges finansminister 
inte tillåts att medverka förhandlingar som är viktiga för Sveriges ekonomi. De framför att 
den globala ekonomin blir alltmer friare samtidigt som nationsgränserna inte är lika 
betydelsefulla, vilket medför att det är viktigt att Sverige är med i beslutsfattandet och att vi 
inte ställer oss utanför.116  

Ett EMU-utanförskap medför enligt dem till höjda priser och räntor som i sin tur 
underminerar det svenska välståndet och menar på att euron är fördelaktigt för företag och 
konsumenter eftersom det bidrar till lägre varaktiga räntor, säkrare valuta, större handel, vilka 
ger lägre priser inom unionen.117  

4.5.3 Vilka splittringar finns det inom moderaterna i relation till deras officiella 
ståndpunkter i EMU-frågan?

Moderaterna har ingen organiserad nej-anhängarorganisation mot EMU. Men däremot finns 
det moderata EMU-motståndare som exempelvis den tidigare riksdagsledamoten Margit 
Gennser som också är en av de tyngre borgliga EMU-kritiker.118 En annan moderat EMU-

  
112 Lundgren, Bo (m): EMU-debatten, SVT2 (2003-06-04)
113 Fjellner, Christofer (m): EMU-valet om framtiden, SVT2 (2003-08-27)
114 moderat.se: Ja till euron!, www.moderat.se (2003-06-15) s. 1
115 Lundgren, Bo (m) Riksdagsdebatten den 13 juni 2003, anförande 1, s. 2-3
116 Moderaterna: En stabil gemensam valuta, www.europa.moderat.se (2003) s. 3-4
117 Motion 2002/03:Fi231 (m) s. 17
118 Hennel, Lena: EU-kritiker hotar med egen lista till Europavalet, Svenska Dagbladet (2003-10-24) s. 13 
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kritiker är riksdagsledamoten, Anne-Marie Pålsson, som är orolig över att EU inte har kommit 
fram till en konstitutionell lösning gällande maktdelningen och röstförfaringssättet mellan de 
större och mindre EU-länderna..119

Med utgångspunkt från SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet röstade 75 % av de 
moderata sympatisörerna för ett ja medan 24 % röstade för ett nej i EMU-
folkomröstningen.120

4.5.4  Sammanfattande analys utifrån den teoretiska referensramen

Moderaterna vill att Sverige går med i EMU-samarbetet på grund av att det har en främjande 
effekt på företagandet, välfärden, freden och den gemensamma marknaden med färre 
handelshinder och valutaoroligheter. Det är enligt dem betydelsefullt att Sverige är med i 
samarbetet så vi kan vara med och påverka besluten istället för att låta oss påverkas av andra.

(1) Eftersom moderaterna förespråkar ett svenskt EMU-medlemskap med anledning av att 
det medför ett större ekonomiskt inflytande för Sveriges del. Detta kan tolkas, med 
utgångspunkt från Dahls teori, att moderaterna är övertygade om att det överstatliga 
samarbetet inom EMU kan bidra med mera folklig såväl nationell makt i 
betydelsefulla ekonomiska frågor på bekostnad av den nationella suveräniteten. Det 
framkommer inte i undersökningsmaterialet att moderaterna finner EMU 
odemokratiskt eller lider av ett demokratiskt underskott. 

(2) När det gäller Agnés värderingsinlägg framkommer det tydligt att moderaterna 
prioriterar den demokratiska beslutsordningen lägre än den ekonomiska effektiviteten 
inom EMU. En huvudorsak som belägger detta, är att ett svenskt EMU-utanförskap 
innebär enligt dem mindre möjligheter för Sverige att kunna bedriva ett oberoende 
ekonomisk politik.   

(3) Eftersom moderaterna är för ett transnationellt ekonomiskt samarbete i dagens 
internationaliserade värld, kan det tolkas utifrån Helds teori som att moderaterna 
finner EMU som ett betydande organ i syfte att inrätta större ekonomiska 
influensmöjligheter för nationer och dess medborgare i Europa.  

(4) Med anledning av moderaternas ställningstagande i EMU-frågan framkommer det att 
de, med utgångspunkt från flernivådemokratiinläggen, uppfattar EMU som ett 
betydelsefullt tilläggsorgan på övernationell nivå. Moderaterna finner dock inte EMU 
som en konkurrerande instans till EMU-länderna utan snarare som ett viktigt organ där 
medlemsländerna gemensamt får större möjligheter att få bukt med ekonomiska 
problem. 

Moderaterna är förhållandevis eniga i EMU-frågan med undantag för några enstaka 
inflytelserika EMU-kritiska moderater och att ungefär en fjärdedel av de moderata 
sympatisörerna är EMU-kritiker. 

  
119 Melzer, Herman: Nytt tungt moderat-nej till EMU, Sveriges Radio – Ekot, (2003-05-28) s. 1-2 
120 SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet: Hur röstade partiernas sympatisörer? (2003-09-14) s. 1
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4.6 Socialdemokraterna

4.6.1 Vilka är socialdemokraternas officiella ståndpunkter i EMU-frågan?

Socialdemokraterna säger ja till EMU på grund av att Sverige skall vara med i det europeiska 
samarbetet fullt ut så att vi kan påverka det framtida Europa. De hävdar att euron är anpassad 
efter nutidens globaliserade värld, vilket medför att den bidrar med en ekonomisk fasthet som 
gynnar tillväxten, de statliga finanserna och företagandet. EMU-samarbetet har enligt dem lett 
till mindre arbetslöshet och inflation, att det blir lättare att utföra priskomparationer och att 
växlingsproblemet samt valutaosäkerheterna försvinner. En större valuta som Euron är enligt 
dem inte lika ömtålig som med en mindre valuta som kronan.121

I en regeringsproposition skriver de att lanseringen av euromynten och sedlarna den första 
januari 2002 gick mycket smidigt och transformationen är utifrån ett historiskt perspektiv ett 
viktigt steg i den europeiska samordningen som har medfört en större tilltro för euron.122  

Det socialdemokratiska partiet, med Göran Persson i spetsen, vill att Sverige tar del av 
världens största marknad det vill säga EMU-området, där de svenska företagen, oavsett 
storlek, kan medverka under samma förutsättningar som de andra euroländerna. Detta för att 
företagen inte skall drabbas negativt av valutaförändringar. Ett svenskt EMU-medlemskap är 
viktigt för jobben samt att få hit utländska investeringar.123  

Socialdemokraternas viktiga argument för EMU-samarbetet är att det innebär en större 
samordning som främjar framåtskridandet med en bättre ekonomisk slagkraftighet samt lägre 
priser inom det finansiella området. Ett svenskt deltagande i EMU och dess samfällda valuta, 
kommer enligt dem att gynna den gemensamma marknaden med en fördjupad integration och 
kraftfullare konkurrens. 124  

”[Statsministern, Göran Persson, anser följande:][…] Vi är ett litet land som är beroende att 
internationellt samarbete och våra jobb avgörs av om vi kommer in på andra marknader. Där 
jobben växer, så växer också våra skatteinkomster. […] Jag vill att Sverige ska vara med och 
forma det Europa, ta ansvar för de, ta för sig möjligheterna av det och inte hamna ensamt och 
isolerat utanför det. […]”125

4.6.2 Vilka påstådda effekter har socialdemokraterna fört fram vid ett svenskt EMU-
medlemskap eller ett EMU-utanförskap?

Eftersom Sverige redan är med i EU bör vi enligt socialdemokraterna vara med i dess helhet 
med anledning av att EMU-projektet kommer att influera oss oberoende om vi har 
implementerat euron eller inte. De anser att EMU är betydelsefullt på så sätt att det ger 
möjligheter att kunna utöva inflytande över dess ekonomiska politik. Ett svenskt deltagande i 
EMU-samarbetet medför enligt dem en utvidgad politisk samarbetsform och en förstärkt 
demokrati med större folkligt inflytande över den ekonomiska politiken på bekostnad av 
marknadens. Socialdemokraterna anser att euron bidrar med en fördelaktig ekonomisk 

  
121 Andersson Jan m.fl. (s): Ja till samarbete – ja till euron (2003) s. 5, 7, 13
122 Proposition 2002/03:1 (s) s. 22 
123 Persson, Göran (s): Riksdagsdebatten den 28 maj 2003, anförande 1, www.riksdagen.se/debatt/ (2003-06-16)
124 Proposition 2002/03:141 (s) s. 1, 3 
125 Persson, Göran (s): EMU-debatten, SVT2 (2003-06-04)
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integrering och framåtskridande som ger bättre jämlikhet och välfärd vid tider av sämre 
ekonomi på global nivå.126

Socialdemokraterna hävdar att ett svenskt EMU-utanförskap innebär negativa konsekvenser 
angående om att influera den framtida Europa och det svenska ekonomiska framåtskridandet. 
De poängterar vikten av att kunna utöva inflytande istället för att bli influerad och att en 
åskådarplats inte bidrar med några influensmöjligheter. Ett deltagande i en stor valutaunion 
som EMU reducerar risken för valutaoroligheter med hänvisning till att euron inte är lika 
sårbart som kronan vid valutaspekulationer. 
Ett nej till EMU kan enligt dem innebära en minskad tilltro för den svenska valuta- och 
penningpolitiken. 127 Göran Persson framför att euron kommer att ge lägre räntor som i 
Finland, lägre svenska priser och att euron främjar jobben, välfärden och hushållsekonomin 
för exempelvis pensionärer och löntagare.128

4.6.3 Vilka splittringar finns det inom socialdemokraterna i relation till deras officiella
ståndpunkter i EMU-frågan?

Socialdemokraterna är splittrade i EMU-frågan. Inför EMU-valet hade partiet organiserade ja-
och nejsägarkampanjer. Ja-gruppen, Socialdemokrater för Europa, leddes av Anders 
Sundström.129 Ordförande för nejgruppen, Socialdemokrater mot Europa, var Sören Wibe.130

Det finns flera tunga socialdemokratiska EMU-kritiker i regeringen som Leif Pagrotsky, 
Marita Ulvskog, Lena Sommestad, Morgan Johansson. Andra kända socialdemokrater är 
Margareta Winberg och Birgitta Dahl som genom sitt EMU-motstånd ”vill medverka till att 
stoppa att stoppa tåget innan det blir för sent” 131

Socialdemokraten, Anders Ferm, är djupt EMU-kritiskt och hävdar att ”ett svenskt EMU-
medlemskap är som att knyta fast sin jolle vid Titanic.” Det innebär enligt honom att vi 
genom euron får tillbaka Bildts ”den enda vägen” och 1980-talets löjeväckande ”normpolitik” 
där en fast valuta påtvingar deltagarna att följa den fastställda normen.132

I samband med den socialdemokratiska partistyrelsesammankomsten i april 2003, sa 
Statsministern, Göran Persson, att ledande socialdemokrater inte får föra EMU-
motståndarkampanjer eftersom den socialdemokratiska kongressen har sagt ja till ett svenskt 
EMU-medlemskap.133  

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, står neutrala i EMU-frågan på grund av 
den stora oenigheten bland förbundets medlemmar men förbundets ordförande, Ardalan 

  
126 Andersson Jan m.fl. (s): Ja till samarbete – ja till euron, (2003) s. 9, 7, 13
127 Ibid. s. 9
128 Persson, Göran (s): Riksdagsdebatten den 28 maj 2003, anförande 1 s. 1-2 (2003-06-16) 
129 Socialdemokrater för Europa: www.euroja.socialdemokraterna.se: (2003-06-16) s. 1
130 Socialdemokrater mot Europa: Utmaning till debatt om EMU, www.soccialdemokratermotemu.nu (2003-05-
12) s. 9
131 Socialdemokrater mot Europa: Folkhälsominister ut på nejsidan, (2003-04-28) s. 9, Birgitta Dahl talar på 1:a 
maj (2003-05-01) s. 9 www.socialdemokratermotemu.nu (2003-06-16)
132 Ferm, Anders (s): ”Euro-ja som att knyta jollen till Titanic”, DN-debatt, Dagens Nyheter (2003-06-07) 
133 Svensson, Jan: De struntar i piskan, Falukuriren (2003-04-29) s. 6   
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Shekarabi, är för EMU. Han framför att EMU-frågan är en mycket betydelsefull fråga där 
merparten av SSU:s medlemmar är engagerade i socialdemokratiska ja- eller nejkampanjer.134

I SVT:s vallokalundersökning fick ja och nej-sidan i EMU-valet lika stort stöd av de 
socialdemokratiska sympatisörerna, då 49 % av dessa röstade för ett ja medan 49 % röstade 
för ett nej.135

4.6.4  Sammanfattande analys utifrån den teoretiska referensramen

Socialdemokraterna anser att EMU-projektet är fördelaktigt utifrån ett svenskt perspektiv med 
hänvisning till att det bidrar med större politiska såväl som folkliga influensmöjligheter, bättre 
ekonomisk tillväxt och effektivitet samt lägre priser och räntor. Dessutom är euron enligt dem 
en säker valuta och att den gynnar konkurrensen, investeringarna, företagandet och jobben.  

(1) Med utgångspunkt från socialdemokraternas officiella ställningstagande för ett svenskt 
EMU-medlemskap och Dahls skalförändringsteori, är det tydligt att 
socialdemokraterna är övertygade om att Sverige i detta fall får ett större demokratiskt 
inflytande i ekonomiska frågor genom EMU:s övernationella samarbete än vid ett 
svenskt EMU-utanförskap. EMU har enligt dem en främjande effekt på den folkliga 
demokratin över betydande ekonomiska frågor och dessutom verkar EMU-samarbetet 
på bekostnad av marknadens krafter och inte av medlemsländernas nationella 
suveränitet. I socialdemokraternas officiella ställning i EMU-frågan finns det inget 
som tyder på att EMU-systemet skulle vara odemokratisk uppbyggt.

(2) Eftersom socialdemokraternas är övertygade om att EMU är ett led i att utöka det 
demokratiska och politiska inflytandet över ekonomin, kan det utifrån Agnés inlägg 
betraktas som om att EMU-samarbetet har, enligt socialdemokraterna, en förstärkande 
effekt på både demokratin och ekonomin.   

(3) Socialdemokraternas stöd för EMU-projektet är, med utgångspunkt från Helds teori, 
att betrakta som att partiet är öppna för ett överstatligt samarbete i syfte att Sverige 
och dess medborgare får större möjligheter att agera på nationella såväl på 
internationella områden. 

(4) Med anledning av flernivådemokratiinläggen, framkommer det tydligt att 
socialdemokraterna är förespråkare till EMU-samarbetet eftersom det genom sin 
övernationella status kan bidra med en utökad handlingsfrihet för EMU-länderna och 
dess invånare att realisera de politiska ambitionerna. I partiets formella 
ställningstagande finns det inget som tyder på att EMU skulle utgöra en rivaliserade 
instans till de svenska beslutsnivåerna.

Det socialdemokratiska partiet är djupt splittrat i EMU-frågan inom partiet såväl som bland 
partiets sympatisörer. Partiets formella ställningstagande i EMU-frågan har med andra ord 
inte något större fotfäste inom partiet. Partiledningens hot om att ledande socialdemokrater 
ska följa partikongressens beslut i EMU-frågan, verkar inte ha haft någon större effekt på 
ledande EMU-kritiska socialdemokrater. 

  
134 Shekarabi, Ardalan (s): EMU-valet om framtiden, SVT2 (2003-08-27)
135 SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet: Hur röstade partiernas sympatisörer? (2003-09-14) s. 1
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4.7 Vänsterpartiet

4.7.1 Vilka är vänsterpartiets officiella ståndpunkter i EMU-frågan?

Vänsterpartiet är emot EMU med hänvisning till att Sverige vid en EMU-anslutning avsäger 
sig betydelsefulla styrverktyg som kan reglera den svenska ekonomin utifrån rådande 
situationer.136 EMU-samarbetet präglas enligt dem av stora ekonomiska motsättningar där 
flertalet EMU-länder är missnöjda med EMU:s och ECB:s ekonomiska politik. Historiskt sett 
har valutasamarbeten inte har varit särskilt långlivade och de menar på att ett svenskt EMU-
utanförskap inte har varit och är en nackdel för Sverige.137 Det handlar enligt dem inte bara 
om att byta valuta, utan det handlar om Sverige ska subordinera sig under ett EMU-system 
som står fri från demokratiskt och politiskt inflytande.138 EMU-länderna har skilda 
ekonomier och flera av dessa har svårt att uppfylla stabilitetspakten, vilket gör det svårt att 
samordna dessa under en likartad politik samt att bemöta de olika konjunkturerna med 
motverkande finansiella åtgärder.139  

EMU kan resultera i allvarligare lågkonjunkturer med större arbetslöshet, sämre välfärd och 
tillväxt. Vänsterpartiet förkastar argumentet om att euron skulle leda till lägre priser och större 
tillväxt med anledning till att Sverige har lägre prishöjningstakt och högre tillväxt än 
genomsnittet för EMU-området. Fredsargumentet förkastas också eftersom risken för ett 
europeiskt krig inte kommer att stiga eller reduceras om Sverige inför euron eller inte. De 
anser att Sveriges inflytande i EU:s institutioner inte kommer att påverkas om vi går med eller 
ej. En svensk EMU-anslutning innebär att Sverige skall rätta sig efter de stora EU-länderna 
och inte kunna fatta oberoende beslut, vilket är enligt dem kontrasten till att influera.140  

”[Vänsterpartiets tillförordnade ledare, Ulla Hoffman, menar på][…] att den ekonomiska 
politiken i Sverige skall beslutas av dem som väljarna har utsett i riksdagsval, - inte av de sex 
centralbanksdirektörerna i den europeiska centralbanken i Frankfurt. […] Protokollen från deras 
möten är nämligen hemligstämplade i 30 år och deras beslut påverkar sysselsättningen, och det 
påverkar vår välfärd och det går inte att rösta bort dem i fria val. […]”141

4.7.2 Vilka påstådda effekter har vänsterpartiet fört fram vid ett svenskt EMU-
medlemskap eller ett EMU-utanförskap?

Vänsterpartiet betraktar EMU som ett högriskprojekt eftersom det inte går att förutsäga de 
framtida konsekvenserna genom att avsäga rätten över den nationella penningpolitiken.142

Enligt vänsterpartiet har de stora EMU-länderna budgetunderskottsproblem som kan 
underminera eurons stadga. De hävdar att ett svenskt EMU-utanförskap är fördelaktigt på så 
sätt att svenskarna kan påverka landets framtida ekonomiska politik genom demokratiska val 
och att nackdelarna med att stå utanför bli små och hänvisar till att Danmarks EMU-
utanförskap har gått bra.143 De framför att EMU innebär en ökad fara för både ekonomisk 

  
136 Sjöstedt, Jonas (v): EMU: fakta, argument och myter, (2003) s. 16 
137 Motion 2002/03:Fi289 (v) s. 2
138 Motion 2002/03:Fi6 (v) s. 1  
139 Motion 2002/03:Fi289 (v) s. 7
140 Sjöstedt, Jonas (v): EMU: fakta, argument och myter,  (2003) s. 22, 24-28
141 Hoffman, Ulla (v): EMU-debatten, SVT2 (2003-06-04)
142 Motion 2002/03:Fi289 (v) s. 2
143 Sjöstedt, Jonas (v): EMU: fakta, argument och myter, (2003) s. 21, 29
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överhettning, kraftfullare konjunkturnedgångar och att arbetslösheten kommer att öka vid en 
EMU-anslutning144  

Ali Esbati, ordförande för Ung Vänster, hävdar att Sverige inte får inflytande genom att 
överföra makten till EMU. EMU-systemet inskränker den finansiella politiken för att kunna 
bedriva en expansiv och offensiv politik, vilket innebär exempelvis att småföretagarna 
kommer att drabbas negativt. Enligt honom är EMU för en flexiblare arbetsmarknad som går 
ut på att arbetsgivare lättare kan avskeda personal och sänka lönerna, vilket berör unga 
människor negativt. Han framför också att EMU är ett led mot att inrätta Europas förenta 
stater som medför att det demokratiska maktinflytandet kommer att överföras från svenska 
legala organ till institutioner som representeras av byråkrater, tjänstemän och lobbyister.145

4.7.3 Vilka splittringar finns det inom vänsterpartiet i relation till deras officiella 
ståndpunkter i EMU-frågan?

Vänsterpartiet framstås vara mycket eniga i deras EMU-motstånd och det finns inget i 
undersökningsmaterialet som tyder på några anmärkningsvärda splittringar i denna fråga. 

Med utgångspunkt från SVT:s vallokalundersökning i EMU-valet röstade 88 % av 
vänsterpartistiska anhängarna för ett nej till ett svenskt EMU-medlemskap och 11 % för ett ja 
till EMU.146  

4.7.4  Sammanfattande analys utifrån den teoretiska referensramen

Vänsterpartiet motsätter sig ett svenskt EMU-deltagande eftersom en samfällig valuta som 
euron har svårt att tillgodose ländernas olika ekonomier, vilket kan leda till motsättningar. 
EMU kan enligt dem medverka till djupare lågkonjunkturer med större arbetslöshet, sämre 
välfärd och tillväxt. Samarbetet innebär också ett inskränkt demokratiskt och politiskt 
inflytande i EMU-ländernas egna ekonomier såväl som i EMU-systemet. 

(1) Det är ofrånkomligt att vänsterpartiets kritiska ställningstagande mot EMU handlar om 
dess centraliserande ekonomiska politik som enligt dem begränsar Sveriges 
möjligheter att bedriva en självständig ekonomisk politik. Med utgångspunkt från 
Dahls teori, är detta att betrakta som att vänsterpartiet inte är övertygade om att 
Sverige genom ett övernationellt samarbete kan tillgodogöra sig mera 
influensmöjligheter på det ekonomiska området. De för också fram att EMU-systemet 
är odemokratiskt uppbyggt där det finns stora brister i fråga om medborgerligt och 
nationellt inflytande i EMU:s politik. 

(2) Utifrån Agnés inlägg, är det tydligt att vänsterpartiet inte värdesätter EMU:s 
ekonomiska effektivitet speciellt högt utan de hävdar istället att EMU-projektet bidrar 
till en försämrad ekonomisk slagkraftighet och en sämre beslutsprocess. 

  
144 Motion 2002/03:A258 (v) s. 1-2 
145 Esbati, Ali (v): EMU-valet om framtiden, SVT2 (2003-08-27)
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(3) Med hänvisning till Helds teori och vänsterpartiets stora ogillande till EMU:s politik, 
är det obestridligt att vänsterpartiet i detta fall inte är intalade om att EMU, med hjälp 
av dess överstatliga ställning, kan bidra med en större politisk och folklig 
handlingsförmåga inom såväl utanför medlemsländerna. Med andra ord framför de att 
EMU innebär ett inskränkt demokratiskt inflytande över betydelsefulla ekonomiska 
verktyg. 

(4) Det medför också att vänsterpartiet inte tror, med utgångspunkt från 
flernivådemokratiinläggen, att EMU i form av en transnationell komplementinstans 
kan ge större influensmöjligheter för dess medlemsländer och invånare. 

Vänsterpartiets officiella ställningstagande mot ett svenskt EMU-medlemskap har ett mycket 
stort stöd inom partiet och bland partiets sympatisörer, bortsett från en mycket liten grupp 
vänsterpartister som, enligt SVT:s vallokalundersökning, utgör sig vara EMU-positiva. 
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5. Slutdiskussion

Målsättningen med uppsatsarbetet är att utifrån frågeställningarna och de utvalda teorierna, få 
en större insikt om riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan. Så här långt har 
frågeställningarna blivit besvarade och analyserade med utgångspunkt från uppsatsens 
teoretiska utgångspunkter. I detta kapitel finns en metoddiskussion och en slutdiskussion om 
partiernas EMU-ståndpunkter utifrån uppsatsens frågeställningar, teorier och analyser i syfte 
att komma fram till slutsatser. 

De teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen grundar sig i västerländska och i viss mån 
subjektiva demokratiuppfattningar om hur människor och stater ska bemöta 
transnationaliseringen och få mer inflytande genom olika övernationella samarbetsformer. Det 
innebär inte att andra teorier inte skulle kunna användas i detta fall i syfte att få en annan 
synvinkel eller andra perspektiv på riksdagspartiernas EMU-ståndpunkter. Det är viktigt att ha 
i åtanke att partiernas ställningstagande i EMU-frågan är i grund och botten partiska, vilket 
innebär att opartiskheten i deras resonemang i EMU-frågan kan ifrågasättas.
När det gäller SVT:s vallokalundersökning är den betydelsefull eftersom den kan ge en 
ungefärlig uppfattning om hur riksdagspartiernas sympatisörer röstade i EMU-valet. 
De teoretiska utgångspunkterna har tillsammans med uppsatsens frågeställningar varit viktiga 
i fråga om att utse de väsentliga beståndsdelarna i det omfattande materialomfånget om 
riksdagspartiernas ställningstagande i EMU-frågan. Dessutom har teorierna bidragit med 
intressanta lösningar på demokratiproblematiken i nutidens globaliserade värld.        

Dahls skalförändringsteori är förespråkare för att demokratin ska omfatta både nationalstaten 
och den transnationella staten. Det övernationella samarbetet i kombination med förstärkta 
demokratiinstanser inom nationalstaterna, kan enligt Dahl ha en främjande effekt för att 
nationsmedborgarna ska få en större påverkan över sina liv. Han framför att internationella 
organisationer inte kan vara demokratiska, vilket kan uppfattas som tvetydligt. En anledning 
kan mycket väl vara att globala institutioner inte uppfyller hans tolkning av 
demokratibegreppet. Det innebär dock inte att han förkastar idén med övernationella 
samarbetsformer i syfte att utöka influensmöjligheterna för nationerna och dess medborgare. 

Hans Agnés inlägg gällande EU:s och EMU:s demokratiska underskott är intressant på så sätt 
att det handlar om värderingar i fråga om att få bukt med det demokratiska underskottet inom 
dessa system. Det finns många viktiga organisationer och företag som inte är demokratiska 
men som fungerar alldeles utmärkt i sina roller. Det handlar således om hur saker och ting 
prioriteras, det vill säga i detta fall om demokratins principer värdesätts högre än en 
ekonomisk effektivitet eller det motsatta.   

David Helds kosmopolitiska demokratiteori har en liberal inställning till att överstatliga 
samarbetsformer kan utvecklas till ett betydelsefullt komplement till nationalstaternas 
demokratiska instanser. Hans målsättning med denna teori är att utvidga demokratin så att den 
kan tillämpas på statliga, regionala och på internationella nivåer, vilket innebär att 
människorna inte bara ska engagera sig på nationellt plan utan även på regionalt såväl som 
globalt plan. Det finns vissa praktiska svårigheter i hans resonemang exempelvis hur alla 
människor ska kunna medverka inom de olika beslutsnivåerna och hur dessa instanser ska 
vara uppbyggda så att de fungerar tillfredsställande. Dessutom förutsätter det ett folkligt 
intresse för att vilja delta i dessa, vilket är tveksamt eftersom många människor är politiskt 
ointresserade och att många länder har drabbats av låga valdeltagande som exempelvis USA. 
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Författarna, Olof Peterson m.fl., till flernivådemokratiinläggen skriver om att det 
medborgerliga inflytandet kan förverkligas inom lokala, regionala, nationella, europeiska och 
globala nivåer. De anser att överstatliga institutioner som exempelvis EU eller EMU inte 
behöver utgöra konkurrerande instanser, utan de kan ses som betydande komplement som 
tillsammans med de andra organisationsnivåerna kan bidra med större handlingsförmåga i 
viktiga frågor. För att det ska fungera på ett bra sätt med flera beslutsinstanser, är det enligt 
min mening viktigt att det finns tydliga riktlinjer, ansvarsområden och att de olika frågorna 
delegeras till de instanser där de på bästa sätt tillgodoser medborgarnas, nationernas och EU:s 
behov. 

Centerpartiets motsätter sig EMU-projektet med anledning av att de inte upplever att EMU 
kan bidra med större handlingsförmåga för dess medlemsländer och medborgare. De betraktar 
inte EMU som odemokratiskt utan de värderar det svenska inflytandet över valuta- och 
penningpolitiken högre än EMU:s ekonomiska effektivitet. Centerpartiet är det enda 
borgerliga partiet som säger nej till en svensk EMU-medlemskap men är ändå EU-
förespråkare. En tolkning av detta är att de är öppna för övernationellt samarbete som sträcker 
sig fram till EMU-projektet. Centerpartiet är förhållandevis överens i sitt ställningstagande i 
EMU-frågan med undantag för den centerpartistiska organisationen för EMU och att en 
femtedel av partiets sympatisörer röstade ja i EMU-valet. 

Folkpartiets positiva EMU-ställningstagande grundar sig i att EMU med sin övernationella 
samarbetsfunktion kan ge EMU-länderna större nationella och medborgerliga 
influensmöjligheter samt en större handlingskraft i betydelsefulla frågor. Det medför att 
folkpartiet värderar nyttan av EMU:s ekonomiska effektivitet mer än nationell valuta- och 
penningpolitik. Ett svenskt EMU-utanförskap innebär enligt dem att Sverige går miste om 
viktigt inflytande inom flera viktiga områden. Folkpartiet är ganska eniga i EMU-frågan med 
undantag för några icke organiserade EMU-kritiska folkpartister och att vart fjärde av partiets 
anhängare röstade nej till EMU i EMU-valet.  

Kristdemokraternas motiv för ett svenskt EMU-deltagande är att EMU genom sin överstatliga 
samarbetsstatus kan bidra med större potentialer för dess medlemsländer och invånare att 
utöva påverkan inom viktiga områden. Enligt partiets officiella uppfattning i denna fråga, 
innebär det att de värdesätter EMU:s ekonomiska effektivitet mer än en demokratisk 
beslutsprocess och en svensk penning- och valutapolitik. Det är obestridligt att 
kristdemokraterna är djupt splittrade i denna fråga med anledning av det stora EMU-motstånd 
som finns inom partiet. Anmärkningsvärt är också att en majoritet av de kristdemokratiska 
sympatisörerna är EMU-kritiker och röstade nej i EMU-valet, vilket kan tolkas som att den 
officiella partilinjen i EMU-frågan inte har någon större förankring inom partiet.   

Miljöpartiets kritiska EMU-inställning härrör ifrån att de inte tror på att EMU genom sin 
övernationella samarbetsstatus kan ge dess medlemsländer och medborgare större inflytande 
och handlingsförmåga i viktiga frågor. De poängterar EMU:s odemokratiska uppbyggnad som 
de anser begränsar Sveriges möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik. Dessutom 
hävdar de att EMU-projektet inte medför en större ekonomisk slagkraftighet eller 
demokratiskt inflytande. Partiets formella ställningsstagande i EMU-frågan har ett mycket 
stort stöd i partiet såväl som bland dess sympatisörer.

Moderaternas ställningstagande för ett svenskt EMU-medlemskap kommer ifrån att de är 
övertygade om att EMU genom sin transnationella funktion, kan ge EMU-länderna och 
invånare mera influensmöjligheter inom betydelsefulla områden. EMU-projektets 
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demokratiska brister i form av ett demokratiskt underskott finner moderaterna inte som 
problematiskt, utan moderaterna värderar EMU:s ekonomiska fördelar och slagkraftighet 
högre än en demokratisk beslutsordning samt en nationell valuta- och penningpolitik. 
Moderaternas positiva inställning till EMU är väl utbrett inom partiet bortsett ifrån några 
enstaka moderata EMU-kritiker och att en fjärdedel av partiets anhängare röstade nej i EMU-
valet. 

Socialdemokraternas officiella ståndpunkt för ett svenskt EMU-deltagande grundar sig i att de 
vill ta del av EMU:s ekonomiska fördelar och att EMU i form av en övernationell 
beslutsinstans kan ge EMU-länderna och medborgare större handlingsförmåga i viktiga 
frågor. Partiet verkar formellt sett inte ha några bekymmer med EMU-systemets demokratiska 
brister, utan de hävdar snarare att EMU-projektet har en förstärkande effekt på ekonomin 
såväl som demokratin. Socialdemokraterna är mycket oeniga i EMU-frågan trots 
partiledningens enträgna försök att ena partiet för ett svenskt EMU-medlemskap. Det är 
tydligt att EMU-frågan har kluvit det socialdemokratiska partiet i två läger, varav en EMU-
förespråkargrupp och en EMU-motståndargrupp.  

Vänsterpartiets motstånd till en svensk EMU-anslutning beror på att de inte är övertygade om 
att EMU, i egenskap av ett övernationellt samarbetsprojekt, kan ge dess medlemsländer och 
invånare större inflytande och ekonomisk slagkraftighet. Partiet har ett nationalistiskt 
förhållningssätt i EMU-frågan eftersom de värdesätter den nationella penning- och 
valutapolitiken betydligt mer än EMU:s ekonomiska fördelar. Vänsterpartiet deklarerar tydligt 
att EMU-projektet är odemokratiskt i sin funktion som kan ge upphov till sämre ekonomisk 
effektivitet och demokratisk beslutordning. Det visar sig tydligt att deras officiella 
ställningstagande mot EMU har en kraftfull förankring inom partiet och bland partiets 
sympatisörer. 

Uppsatsarbetet bekräftar det faktum i likhet med EMU-utredningen, SOU 1996:158, att det 
egentligen inte finns några självklara vetenskapliga belägg för ett svenskt EMU-medlemskap 
eller ett EMU-utanförskap. EMU-frågan handlar snarare om olika värderingar om att vilja 
vara med i EMU-samarbetet eller inte.

Det är obestridligt att EMU-systemet lider av ett demokratiskt underskott, vilket också intygas 
av bland andra EMU-utredningen, Mats Lundström, Kerstin Jacobsson i avsnittet om tidigare 
studier och av Hans Agné samt forskarna till flernivådemokratiinläggen i uppsatsens 
teoretiska del. EMU:s demokratiska underskott bottnar i att det folkliga inflytandet över 
valutaunionen är mycket begränsat. Gemensamt för dessa inlägg och teorier är att det handlar 
om nya tankesätt att utveckla demokratin så att den bättre kan bemöta nationernas och dess 
medborgares behov i nutidens transnationella värld. 

Slutsatsen rörande den första frågeställningen, Hur är riksdagspartiernas officiella 
ställningstagande i EMU-frågan?, är att de svenska riksdagspartiernas ställningstagande i 
EMU-frågan grundar i ideologiska värderingar huruvida ett svenskt EMU-medlemskap är bra 
respektive dåligt för Sverige. EMU-positiva partier som folkpartiet, kristdemokraterna, 
moderaterna och socialdemokraterna är för en fördjupad europeisk integration. De framför 
likartade argumentationer för ett svenskt EMU-medlemskap där de i grund och botten 
värderar EMU:s ekonomiska effektivitet mer än en demokratisk beslutsordning och en 
nationell valuta- och penningpolitik. Det som är grundläggande i deras EMU-inställning är att 
de är övertygade om att EMU-länderna och dess medborgare kan få större möjligheter att 
realisera deras politiska ambitioner på ekonomiska områden genom det övernationella 
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samarbetet som EMU verkar för. De EMU-negativa partierna, centern, miljöpartiet och 
vänsterpartiet, har en mer nationalistisk hållning i EMU-frågan och motsätter därmed ett 
fördjupat ekonomiskt samarbete inom Europa. En grundläggande orsak till detta är att de 
värdesätter det nationella inflytandet över valuta- och penningpolitiken mer än EMU:s 
ekonomiska effektivitet och potentiella fördelar. Det medför att partiernas kritiska hållning i 
EMU-frågan motsätter sig EMU som ett överstatligt samarbetsorgan som kan bidra dess 
medlemsländer med större nationellt och medborgerligt inflytande i viktiga ekonomiska 
frågor. 

Det framkommer onekligen att inflytande och ekonomisk effektivitet är de två starkaste 
argument som förs fram av både ja- och nejsidan, varav ja-sidan hävdar att EMU bidrar med 
ett större inflytande och ekonomisk slagkraftighet medan nej-sidan hävdar motsatsen.

Gällande den andra frågeställningen, Vilka påstådda effekter har riksdagspartierna fört fram 
vid ett svenskt EMU-medlemskap eller ett EMU-utanförskap?, är slutsatsen att det finns 
många påstådda effekter vid ett svenskt EMU-medlemskap eller ett EMU-utanförskap. 
Generellt sett visar alla rikspartier tendenser på förstora de faktorer som främjar deras egna 
EMU-ståndpunkter och i viss mån förkasta det som går tvärt emot deras ställningstagande i 
EMU-frågan. Min uppfattning är att EMU-debatten i vissa fall har kommit in på sidospår där 
partierna har frångått själva sakfrågan och istället ägnat sig åt känslomässiga utspel om 
EMU:s fördelar eller nackdelar samt hur de framtida konsekvenserna kommer att bli. Men det 
som är intressant med denna frågeställning är att ingen vet med säkerhet vad som kommer att 
hända vid ett svenskt EMU-medlemskap respektive ett EMU-utanförskap i framtiden. 
Historiskt sett har europeiska valutaunioner inte varit särskilt lyckosamma eller långvariga 
men det är ingenting som bevisar att EMU-projektet är dömt till ett misslyckande.147

Angående uppsatsens tredje frågeställning, Vilka splittringar finns det inom partierna i 
relation till deras officiella ståndpunkter i EMU-frågan?, är slutsatsen att det förekommer 
mer eller mindre splittringar i alla riksdagspartier i EMU-frågan. Moderaterna och folkpartiet 
bedöms vara de mest enade partierna för ett svenskt EMU-medlemskap medan vänsterpartiet 
och miljöpartiet är de mest sammanhållna partierna mot en svensk EMU-anslutning. 
Centerpartiet är förhållandevis överens i sitt EMU-motstånd bortsett från en mindre minoritet 
med EMU-förespråkare. Kristdemokraterna och socialdemokraterna är däremot de mest 
splittrade partierna i EMU-frågan som med andra ord har kluvit partierna i två grupperingar, 
en ja-anhängargrupp och en nejsägargrupp. 

Föremål för framtida forskning kan vara de svenska männens och kvinnornas förhållningssätt 
i EMU-frågan. Hur den geografiska och sociala tillhörigheten samt utbildningsnivån inverkar 
på svenskarnas inställning i EMU-frågan är andra exempel på forskningsobjekt. Det vore 
även intressant att studera hur EMU utvecklas i Europa och vilka konsekvenser en gemensam 
valuta får för medlemsländerna.

Avslutningsvis fick den oerhört intensiva och långa EMU-debatten ett makabert slut, då 
Sveriges utrikesminister Anna Lindh, som var en av de ledande personerna för en svensk 
EMU-anslutning, mördades bara några dagar innan EMU-folkomröstningen. Hur detta har 
påverkat utgången i EMU-valet går visserligen utanför denna uppsats, men det är 
ofrånkomligt att mordet på Anna Lindh med en stor sannolikhet bidrog till att det blev ett 
ovanligt högt valdeltagande på 82,6 % i EMU-valet.

  
147 Se bilaga 1 om  EMU:s historiska bakgrund
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Bilaga 1

EMU:s historiska bakgrund

Utifrån ett historiskt perspektiv har det funnits flera olika valutasystem fram till det nuvarande 
valutasamarbetet EMU i syfte om att få bukt med problematiska och labila valutakurser. 
Guldmyntfoten, som infördes av Storbritannien på 1800-talet, kom att bli mycket 
framgångsrikt där det engelska pundet, som var fastknuten till guldvärdet, blev en 
världsledande valuta. Den stora framgången med guldmyntfoten och dess fasta valutasystem 
berodde till stor del det kraftfulla pundet och den kapitalstarka London. År 1873 gick Sverige 
med i guldmyntfoten, vilket resulterade i att kronan fick ett fast värde gentemot andra valutor. 
Guldmyntfoten upphörde i samband med att det första världskriget bröt ut år1914, vilket 
ledde till en period av rörliga växelkurser mellan det första och andra världskrigen. USA, 
Storbritannien och Frankrike ville, efter det första världskriget, återinföra guldmyntfoten och 
under åren 1925 -26 infördes guldmynten på nytt i Storbritannien. Upprättandet av 
guldmyntfoten blev ett misslyckande på grund av ett övervärderat pund som bland annat 
ledde till finansiella oroligheter exempelvis börskraschen år 1929. År 1931 övergav 
Storbritannien guldmyntfoten där de i samma veva devalverade pundet som sedan fick flyta 
fritt. 148

Strax innan det andra världskrigets slutskede, 1944, ägde ett möte rum i amerikanska Bretton 
Woods i syfte om att få bukt med valutakriserna. Man bestämde då att guldmyntfoten skulle 
införas igen där amerikanska dollarn knöts till guldet.  Övriga länders valutor fastställdes till 
dollarn med en variationsbredd på +/- 1 %.  Det resulterade i att de deltagande länderna i 
Bretton Woods-samarbetet, inklusive Sverige, tillämpade fasta växelkurser som i sin tur var 
knutet till dollarn. 149  

Det europeiska och ekonomiska samarbetet EU och EMU har sitt ursprung från Kol- och 
stålunionen som inrättades år 1952, där syftet var att införa ett slags kontrollsystem som 
förhindrade att en ny upprustningsindustri tog fart efter kriget. Målsättningen var att de 
medverkande ländernas ekonomier skulle integreras med varandra genom ett ekonomiskt 
samarbete i syfte om att förhindra framtida krig och konflikter. Det ekonomiska samarbetet 
utökades år 1958 i samband med inrättandet av Romfördraget och den Europeiska 
ekonomiska gemenskapen (EG). Romfördraget innehöll bland annat föreskrifter om att handel 
med varor och tjänster skulle vara tullfria och att det skulle råda fri rörlighet för arbetskraft, 
varor, tjänster, kapital inom EG-samarbetet.150

I Romfördraget, som ratificerades år 1957, finns det föreskrifter om att medlemsländerna skall 
koordinera deras politiska ekonomier, där konjunktur och växelkurser anses mycket 
betydelsefulla utifrån gemenskapens synvinkel. När Romfördraget godkändes år 1957, 
tillämpades fortfarande Bretton Woods-systemet med dess fasta växelkurser som då 
frambringade ett stabilt valutasystem inom de dåvarande EG-medlemsländerna. 151

På 1960-talet uppstod det problem med Bretton Woods-systemet. En av huvudorsakerna var 
Vietnamkriget som medförde att USA tryckte upp alltmer pengar för att kunna bekosta bland 
annat kriget. Det blev en kraftfull inflation och år 1971 beslöt den amerikanske presidenten 

  
148 Ekström, Cege m.fl.: EMU- på väg mot en ny världsvaluta (1999) s. 9-10
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151 Sveriges Riksdag, EU-upplysningen: Ekonomiska och monetära unionen, EMU nr 8 (1999) s. 1
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Richard Nixon att Bretton Woods-systemet skulle upphöra. Det ledde till att dollarn inte 
längre gick att växla till guld som i sin tur innebar att alla valutor flöt obehindrat.152

När problemen med Bretton Woods-systemet uppdagades, började Europa i slutet av 1960-
talet utarbeta ett nytt valutaförslag under ledning av Pierre Werner. Detta förslag gick ut på att 
man skulle inrätta en monetär union som skulle ske under tre steg och vara slutfört år 1980. I 
den så kallade Wernerplanen fanns mycket av det som tillämpas i EMU idag. Werner förslog 
då bland annat att växelkurserna skulle bindas för all framtid mellan EG-ländernas valutor. 
Han rekommenderade också en gemensam valuta som inte nödvändigtvis behövdes införas. 
EG-länderna godkände förslaget år 1970 men de fullföljde aldrig Wernerplanen av olika 
anledningar. Wernerplanen blev närmast bortglömd under cirka 15 år. Under denna tid 
upprättade EG-länderna några mindre ekonomiska samarbetsprojekt som banade väg för 
EMU-förslagets revansch.153  

År 1972 inrättades valutaormen, ett växelkurssamarbete mellan flera olika europeiska länder, 
som utgick ifrån dollarn där medlemsländernas valutor fick avvika 2,25 % i relation till 
varandra, där kursskillnaden mellan valutorna fick vara högst 4,5 %. Sverige och Norge var 
med i valutasamarbetet en kortare period. Projektet var i början stabilt men i samband med 
oljekriserna år 1973 och sviterna av dessa resulterade i valutaoroligheter som i sin tur ledde 
till att valutasamarbetet sprack.154  

I målsättningen om att grundlägga ett fördjupat valutasamarbete ville EG-länderna med 
Tyskland och Frankrike i spetsen inrätta ett nytt monetärt system. Det ledde till att Europeiska 
monetära systemet, EMS, och den betydelsefulla växelkursmekanismen, ERM, inrättades år 
1979. Det var ett valutasystem med fasta växelkurser som inledningsvis innebar att valutornas 
värde fick skifta med +/- 2,25 % som senare utökades något. ERM-systemet förutsatte att 
medlemsländernas centralbanker kontrollerade sina valutor så att de befann sig inom den 
uppsatta valutabredden och vid behov skulle ländernas centralbanker intervenera på 
valutamarknaden genom att sälja eller köpa valutor.155

Åren 1992 och 1993 präglades av allvarliga valutaoroligheter och svåra motgångar för ERM-
samarbetet på grund av valutaspekulationerna. Det resulterade i bland annat att Storbritannien 
och Italien fick lämna ERM och att flertalet valutor devalverades. I augusti 1993 utökades den 
så kallade flukuationsbanden, växelkursbanden, från +/- 2,25 % till +/-15 %. 156

När den europeiska enhetsakten antogs år 1987 innebar det ett mer fördjupat samarbete än 
tidigare med hänvisning till enhetsakten var en reviderad version av Romfördraget. Enligt 
enhetsakten blev det möjligt att tillämpa majoritetsbeslut i flera frågor som rörde EU:s inre 
marknad. Vid denna tid fanns det här en strävan efter en ekonomisk och monetär union.157

I samband med toppmötet i Hannover 1988 fick den dåvarande kommissionsordförande 
Delors tillsammans med medlemsländernas riksbankschefer i uppdrag att utarbeta ett förslag 
om införandet av den ekonomiska och monetära unionen. Efter det att Delorsgruppen hade 
presenterat sitt förslag om hur man skulle införa den ekonomiska och monetära unionen, ägde 
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en regeringskonferens rum i Madrid, där syftet var att bearbeta Delorsförslaget. Vid detta 
möte beslutades det att EMU skulle införas i tre etapper, varav den första etappen skulle 
påbörjas den 1 juli 1990 som innebar fria kapitalrörelser inom unionen samt en större 
integrering av finans- och penningpolitiken.158

År 1990 hölls det ett europeiskt regeringsmöte i syfte att konkretisera Delorsförslaget, vilket 
ett år senare utmynnade i Maastrichtfördraget om en ekonomisk och monetär union. Fördraget 
vann laga kraft den första november 1993.159

Den andra etappen tog sin fart 1994 i samband med grundandet av det Europeiska monetära 
institutet, EMI. EMI skulle tillsammans med medlemsländernas centralbanker planera inför 
den tredje etappen som omfattade bland annat introduceringen av den gemensamma valutan 
EMU, den gemensamma penningpolitiken samt den europeiska centralbanken, ECB. EMI 
ersattes av ECB den 1 juni 1998 som fortsatte samverkan med EU:s ländernas centralbanker 
under beteckningen Europeiska Centralbankssystemet, ECBS. Centralbankerna skulle vid 
etapp två vara oberoende, där det ej var tillåtet med att efterfråga eller mottaga föreskrifter 
från något håll, exempelvis EU-ländernas regeringar och EU:s organ. I samband med denna 
etapp utökades kontrollen över EU:s ländernas ekonomiska politik i syfte om att uppnå en 
varaktig framåtskridande av de statliga finanserna.160

Den tredje etappen påbörjades den första januari 1999 då elva EU-länder det vill säga 
Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, 
Tyskland och Österrike introducerade den gemensamma valutan EMU. I praktiken innebar 
det att ländernas valutakurser knöts fast till euron samt att EMI avlöstes av den Europeiska 
centralbanken, ECB, som vid detta läge fick total övervakning i EMU:s penningpolitik. 
Det viktigaste organet i EMU är Europeiska centralbanksystemet, ECBS, som dels omfattas 
av ECB och dels av EU-ländernas centralbanker. 161  

Danmark och Storbritannien är inte med i EMU-samarbetet eftersom de har en 
undantagsstatus inskrivet i fördraget som ger dem rätt att stå utanför EMU-projektet. Den 
svenska riksdagen har bestämt att inte medverka i EMU från dess start, även att Sverige 
infriar de viktigaste konvergenskriterierna.162
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