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Sammanfattning 

Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i teorier om europeisk integration för att undersöka 

möjliga scenarier för EU:s framtid. Detta görs med avseende på den eurokris som EU 

genomgår och som har intensifierat diskussionen om hur man ska förändra eurosamarbetets 

konstruktion för att överbrygga de ekonomiska obalanser som skapats. I uppsatsen presenteras 

fyra scenarier: ”Ett uppdaterat Europa”, ”Ett nytt Europa”, ”The death of the euro” och 

”Goodbye Greece”. De två första tar sin utgångspunkt i neofunktionalismen och utgör två 

exempel på hur EU kan gå mot ökad samordning och integration. Scenarierna visar att vi kan 

komma att se en utveckling där EU fortsätter försöka förbättra harmoniseringen av 

medlemsländernas ekonomiska politik, eller också kan processen komma att sluta i en mer 

grundläggande förändring med överföring av fiskala kompetenser till EU-nivå.  

 

De två senare scenarierna utgår istället från den liberala intergovernmentalismen och 

beskriver hur eurosamarbetet kan fragmenteras på olika sätt till följd av intressemotsättningar 

mellan länder som agerar långivare och de som är tvungna att ta emot stödpaket. I ”The death 

of the euro” står eurosamarbetet inför en kollaps. Denna är kopplad till en situation där 

Spanien, som är en av EU:s största ekonomier, får liknande problem som de i Grekland, 

Irland och Portugal. ”Goodbye Greece” beskriver istället en utveckling med en mer ordnad 

förändring där Grekland, efter ett gemensamt beslut med övriga EU, träder ur euron. På så sätt 

kan EU:s ekonomiska börda lätta, samtidigt som Grekland ges möjlighet att använda en 

självständig valuta- och penningpolitik för att klara ut sin situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Abstract 

The starting point of this study is theories of European integration, which are used to 

formulate different scenarios about the future of the European Union. This is made in regards 

to the eurocrisis which has intensified the discussion about how to change the construction of 

the euro to overcome the economic difficulties that has arisen. In this study, four different 

scenarios are presented: “An updated Europe”, “A new Europe”, “The death of the euro” and 

“Goodbye Greece”. The first two scenarios takes its starting point in the neofunctionalist 

theory of European integration and describes how the EU might increase its level of 

integration in different ways. We can either see a development where the EU tries to improve 

the implementation of the rules that are meant to coordinate the member states’ economic 

policy, or we might encounter a more advanced integration where fiscal policy competences 

are transferred to the EU-level. 

 

The latter scenarios, however, takes another theory in to account, liberal 

intergovernmentalism, and describes how the eurozone might be fragmented in different ways 

due to conflicts of interest between lenders and countries that has to receive loan-packages. In 

the third scenario the euro stands in front of a collapse. This is connected to a situation where 

Spain, which is one of the largest economies in the EU, is starting to have similar problems as 

countries like Grecce, Ireland and Portugal. The fourth scenario describes a more ordered 

progress where Grecce, as part of a joint decision with the other EU-members, decides to 

abolish the euro as their currency. This is a way for the EU to reduce its economic burden, in 

the same time as Greece are given an opportunity to use an independent monetary policy to 

cope with their problematic situation.  
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1. Inledning 

Hösten 2008 brukar benämnas som startpunkten för den finanskris som skulle få enorma 

konsekvenser runt om i världen. Det var första gången man på allvar förstod hur tätt 

sammankopplade världens ekonomier hade blivit, och det som började som en kris i USA 

spred sig snabbt till många av världens länder. I USA, liksom i många europeiska länder som 

senare skulle få stora ekonomiska problem, blottlades en överskuldsättning där banker och 

andra finansieringsinstitut hade lånat ut pengar till människor som inte skulle ha en chans att 

betala tillbaka lånet. Om värdet på låntagarnas säkerheter, i form av fastigheter, skulle falla 

var kreditförlusterna ett faktum. Eftersom fastighetspriserna var kraftigt uppblåsta så var detta 

just vad som senare skulle ske.
1
 

 

I Europa var överskuldsättningen ett stort problem i ett flertal euroländer. Men det var inte ett 

problem som skapats av en slump där enskilda stater, i isolation, betedde sig oansvarigt. Även 

om det finns exempel på länder som trixat med statistiken (läs Grekland) och varit mer 

skuldtyngda än vad man tidigare trott så har eurons konstruktion bidragit till dagens 

problematiska situation.
2
 Länder som har varit i behov av en nedkylande räntepolitik har 

under ett decennium fått sina ekonomier stimulerade av en låg ränta som varit anpassad efter 

ett europeiskt genomsnitt snarare än till dessa länders specifika ekonomiska situation. 

Samtidigt har den gemensamma valutan också avskaffat möjligheten för enskilda stater att 

genom en egen flytande valuta nå en automatisk appreciering relativt det drabbade landets 

handelspartners, vilket hade gett en nedkylande effekt på ekonomin. Resultatet har blivit en 

frikostig kreditgivning där staterna har saknat instrument för att dämpa finansbubblornas 

expansion och utveckling.
3
 

 

Att eurons konstruktion innebär problem för många europeiska länder börjar bli uppenbart för 

allt fler. Men det finns fler än en lösning och utgången är långt ifrån given. I den här 

uppsatsen studerar vi vad eurokrisen kan komma att ge för konsekvenser för den europeiska 

utvecklingen genom att beskriva fyra olika scenarier. Vi visar hur EU kan komma att stå inför 

en fragmentering där man överger europrojektet på grund av dess skapande av ekonomiska 

obalanser och politiska tvister inom unionen. Men vi visar också hur krisen i själva verket kan 

                                                 
1
 Davide Furceri och Annabelle Mourougane, “Financial Crises: Past Lessons And Policy Implications” 

Eonnomics Department Working Papers No. 668 ss. 5-9, 13-14 (www.oecd.org/eco/Working_Papers) 
2
 “Grekiskt fusk blir domstolsfråga” Dagens Nyheter, 3 februari 2010 (www.dn.se) 

3
 Tony Johansson och Jonas Ljungberg ”Euron – frälsarkrans eller kvarnsten i krisens Europa?” i EU och den 

globala krisen red. Lars Oxelheim et.al. (Stockholm: Santérus förlag, 2010) ss. 85-86 

http://www.oecd.org/eco/Working_Papers
http://www.dn.se/


5 

 

innebära att man breddar och fördjupar integrationen för att underlätta krishanteringen. 

Utgången är som sagt inte given, och endast den som lever får se. Men det hindrar inte att 

man fortsätter läsa den här uppsatsen. 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att, ur ett teoretiskt perspektiv, öka förståelsen för hur 

eurokrisen kan komma att påverka EU:s fortsatta utveckling. Detta kommer att göras med 

hjälp av fyra scenarier baserade på teori och empiri. 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett resonemang om vald metod. Här redogör vi för 

scenariokonstruktionens och framtidsstudiernas angreppssätt och om varför det är en lämplig 

metod utifrån det syfte som vi har ställt upp. I metodavsnittet kommer även ett resonemang 

om valet av teorierna att föras och även en diskussion om materialet vi använt oss av. Därefter 

följer en fördjupning i de teorier som scenarierna senare kommer att bygga på, det vill säga 

neofunktionalismen och den liberala intergovernmentalismen. 

 

Uppsatsen fortsätter med en bakgrund kring eurokrisen, varför det blev en kris och går sedan 

in på vad EU gjort hittills för att mildra dess konsekvenser. Sedan följer resultatdelen där 

scenarierna kommer att utformas och beskrivas. För att ge en bred bild över sannolika utfall 

så kommer fyra olika scenarier att konstrueras, två per teoretiskt perspektiv. Avslutningsvis 

följer en diskussion där vi reflekterar över resultatet. 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen karaktär, där vi formulerar scenarier för EU:s framtid, innebär att det löpande kan 

ske händelser som är av vikt för den här uppsatsen. Inte minst för att det regelbundet sker 

förhandlingar mellan eurozonens stats- och regeringschefer, där viktiga beslut kan tas. Av 

praktiska skäl kan den här uppsatsen därför inte behandla händelser som sker efter måndagen 

den 23:e maj. Uppsatsen bör alltså läsas utifrån de förutsättningar som förelåg när den skrevs. 
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2. Metod och material 

2.1 Metod 

Syftet i denna uppsats är av framtidsinriktad karaktär. Det innebär att en metod som inte är 

helt vanlig inom statsvetenskaplig forskning måste användas. Kausala samband är inte 

möjliga att finna och teoriprövningar är inte möjliga att genomföra. Det ligger i sakens natur, 

då man inte kan ta framtida utvecklingar för givna. Det enda man kan veta om framtiden är att 

man aldrig kan veta någonting med fullständig säkerhet, även om olika framtidsutsikter kan 

uppvisa varierande grad av rimlighet utifrån de föreställningar betraktaren har idag. Samtidigt 

kan inte statsvetenskapen bortse från frågeställningar som försöker reda ut framtida 

utvecklingar. Det är en nödvändighet om människor inte vill stå helt oförberedd inför det som 

komma skall, speciellt om det finns anledning att tro att en brytpunkt med systemskiftande 

konsekvenser är nära förestående.
4
 Detta kan gälla samhälliga förändringar till följd av 

klimatförändringar såväl som ekonomiska konsekvenser av sinande källor av fossila bränslen. 

Eller som i vår uppsats: stora eventuella förändringar inom EU till följd av de ekonomiska 

obalanser som bland annat byggts upp av eurosystemets konstruktion.  

 

Men även om framtidsstudier inte kan sägas utgöra en statsvetenskaplig huvudfåra, så finns 

en viss metodologisk tradition i ämnet. Det förekommer bland annat inom försvars- och 

säkerhetspolitik där det finns ett intresse av att kunna tänka i banor av vad som kan komma att 

hända framöver. Detta för att kunna förebereda sig och ha möjlighet att planera för olika 

utvecklingar.
5
 

 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av scenariobyggande. Ett scenario kan definieras 

som ”en beskrivning av en tänkbar utveckling”
6
. Detta bör inte sammanblandas med begrepp 

som kan uppfattas som angränsande till ett scenario. Det är viktigt att inte tänka på ett 

scenario som en prognos som ofta bygger på att det är möjligt att med hjälp av historisk data 

kunna räkna ut trender för hur framtiden kommer att gestalta sig. Det är heller inte möjligt att 

tala om ett scenario som en vision då detta förutsätter en normativ vilja att forma framtiden 

                                                 
4
 Brita Schwarz, Uno Svedin och Björn Wittrock, Methods in future studies – problems and applications 

(Colorado: Westview press/Boulder, 1982) ss. 28-29 
5
 Se exempel: Herman Kahn On Escalation – Metaphors and Scenarios (New York: Frederick A. Praeger Inc, 

Publishers, 1965); Nils Andrén och Brita Schwarz, Framtidsvisioner i långsiktig planering (Stockholm: 

Centralförbundet Folk och Försvar, 1974) ss. 27-29 
6
 Bert Levin och Lennart Nordfors, Vem tar makten? – fyra scenarier med vinnare och förlorare i Norden 2008, 

(Stockholm: Ekerlids förlag, 1999) s. 11 
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efter en önskvärd bild av vad som är bra. Ett scenario ska istället måla upp en bild av 

utvecklingen, där man lyckas identifiera möjliga förändringar och nya trender.
7
   

 

Det finns en rad kriterier som scenarier bör eftersträva för att uppfylla syftet med 

scenariobyggandet. Scenarierna ska vara relevanta i bemärkelsen att det ska lämpa sig för det 

avsedda ändamålet och inte vara berättelser om framtiden ”i största allmänhet”. De ska också 

vara logiskt konsistenta och får inte innehålla några interna motstridigheter och även vara 

trovärdiga i bemärkelsen att de av läsaren uppfattas som rimliga utifrån den situation som 

utgör förutsättningarna. Att scenarierna ska uppfattas som rimliga behöver inte vara samma 

sak som att de ska vara ”sannolika”, i bemärkelsen att ett scenario behöver ”slå in” för att ha 

ett värde. Samtidigt får ett scenario inte beskriva en utveckling som ses som helt irrelevant 

eller osannolik, utan det är viktigt att det finns en grund i de förutsättningar som är givna idag.  

Scenarierna ska också vara tydligt avskiljda från varandra så att de särskiljande dragen hos 

scenarierna framträder tydligt.
8
  

 

Framtidsstudier i allmänhet har ibland fått kritik för att brista i sina vetenskapliga kvaliteter, 

då det finns ett starkt beroende av väl formulerade teoretiska antaganden för att det ska vara 

möjligt att uppnå välgrundade resultat. Detta för att teoriernas styrka i sin tur bygger på att de 

speglar verkligheten och scenarierna blir därmed beroende av att de gör detta på ett bra sätt. 

Framtidsstudier kan därmed betraktas som spekulativt då de teoretiska antagandena aldrig kan 

garanteras fullt ut. Detta är en följd av att det alltid finns ett osäkerhetsmoment när det gäller 

framtiden, som ofta också kan vara relativt stort.
9
 Styrkan med framtidsstudier, och 

scenariobyggande i synnerhet, ligger dock inte i att fastställa säker kunskap utan i att kunna 

systematisera fragmenterat och komplext vetande till en sammanhängande berättelse om en 

möjlig framtid.
10

 På detta sätt kan man sammanställa vag och splittrad kunskap till en 

helhetsbild och skapa en överblick av det som studeras.
11

 

 

I uppsatsen används två teorier för europeisk integration, neofunktionalism och liberal 

intergovernmentalism. Styrkorna med dessa teorier, och dess relevans för den här uppsatsen, 

                                                 
7
 Levin och Nordfors Vem tar makten? ss.10-11 

8
 Andrén och Schwarz Framtidsvisioner i långsiktig planering, ss 31-32; Levin och Nordfors Vem tar makten? 

s.11; Robert U Ayres, Uncertain futures – challenges for decision-makers (New York: Wiley,1979) ss. 351-352 
9
 Björn Wittrock “Long-range forecasting and policy-making – options and limits in choosing a future” in The 

uses and abuses of forecasting red. Tom Whiston (London:  Macmillan Press,1979) s. 280  
10

 Joseph F. Coates “Scenario Planning” Technological Forecasting and Social Change 65 no.1(2000) s. 116 
11

 Brita Scwarz et.al, Methods in Future Studies, s. 29 
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ligger i att de inte bara försöker förklara hur någonting är, utan att de också har en prediktiv 

kraft. Det innebär att det är möjligt att utgå från hur teorierna menar att 

integrationsprocesserna har fungerat förut, för att i scenarierna kunna resonera kring hur det 

kan komma att fungera även i framtiden. Ur teorierna kan vi hämta centrala antaganden, 

begrepp och viktiga aktörer som kan spela roll för EU:s utveckling till följd av eurokrisen. I 

vårt fall handlar det om hur neofunktionalismen och den liberala intergovernmentalismen 

menar att den europeiska integrationen organiseras, vad som driver den och vilka aktörer 

(överstatliga institutioner eller medlemsstaterna) som är centrala för utvecklingen. Ur dessa 

aspekter är just dessa teorier väl utvecklade, då teorierna har lång tradition inom analys av 

europeisk integration, och kan sägas utgöra två av de dominerande teorierna inom detta fält.
12

 

 

I den här uppsatsen kommer fyra stycken scenarier att formuleras. Det finns flera anledningar 

till varför vi valt att begränsa oss till just fyra, både av metodologiska och praktiska skäl. 

Först och främst är det bäst att använda sig av en jämn siffra då det annars finns en risk att det 

mittersta scenariot uppfattas som någon form av ”medelväg” som skulle vara mest sannolik. I 

denna uppsats blir fyra en lämplig mängd också för att det därmed blir möjligt att visa att 

varje teoretiskt perspektiv kan rendera i flera olika beskrivningar av den kommande 

utvecklingen. Det praktiska skälet utgörs helt enkelt av att det varken finns tid eller utrymme 

till att producera fler scenarier utan att kvaliteten blir lidande.
13

 

2.2 Material 

I uppsatsen används material av varierande slag. I teoridelen används litteratur, böcker och 

vetenskapliga artiklar, som finns tillgängligt i ämnet. Det handlar både om sekundärkällor där 

man sammanfattar huvuddragen hos de olika teorierna och primärkällor som är författade av 

ett par av de mest kända teoretikerna inom neofunktionalismen och den liberala 

intergovernmentalismen. Vår bedömning är att även sekundärkällorna erbjuder en god 

översikt av teoriernas innehåll, även om det alltid finns en risk för att saker kan ha misstolkas 

när teorier har behandlats i flera led. När vi behandlar bakgrunden till krisen och vad man 

gjort hittills så använder vi en variation av källmaterial. Vissa av källorna är rapporter och 

offentliga dokument från EU och OECD, de offentliga dokumenten kan räknas som 

primärkällor och ger en bra överblick till vad man hittills åstadkommit inom EU. De rapporter 

                                                 
12

 Thomas Diez och Antje Wiener ”Introducing the mosaic of integration theory” I European integration theory 

2:a upplagan, red. Antje, Wiener och Thomas Diez, (New York: Oxford University Press, 2009) s.11 
13

 Coates, “Scenario planning” ss. 117, 122 
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vi tagit del av är rapporter som även EU:s aktörer använder sig av i sitt beslutsfattande och ger 

därför en god grund när man studerar EU:s potentiella framtid. Andra källor är vetenskapliga 

artiklar och artiklar från framstående personer inom området som bland annat visar på vilket 

sätt eurons konstruktion påverkar den situation som råder idag. För att komma åt problemet 

med äkthet och oberoende så har vi använt oss av flertalet källor som bekräftar samma sak.   

 

I beskrivningen av aktörernas ståndpunkter används EU-dokument och mediabevakning när 

det gäller de överstatliga institutionerna. Vi har dock bara använt oss av media när det gäller 

att ta reda på medlemstaternas ståndpunkter gällande eurokrisen. Detta som en konsekvens av 

att mycket av det som sker i rådet är hemligstämplat och dolt från insyn. Av praktiska skäl är 

vi därför hänvisade till olika former av mediabevakning – svensk och utländsk – snarare än 

till officiella EU-dokument. När dessa källor har valts ut har vi konsekvent gjort en 

bedömning av materialets kvaliteter med avseende på äkthet och oberoende.
14

 Denna 

bedömning har framförallt gjorts utifrån vilken trovärdighet dessa media har. Vi har till 

exempel valt bort kvällstidningar till förmån för dagstidningar och i övrigt beaktat hur allmänt 

erkända källorna är.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud, Metodpraktikan, (Stockholm: 

Norstedts Juridik, 2009) ss. 316-320 
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3. Teori 

Detta kapitel presenterar våra två teorier, neofunktionalism och liberal intergovernmentalism. 

Teorierna presenterar två olika synsätt på varför beslut inom EU fattas så som de gör och på 

vilket sätt detta kommer att påverka en framtida utveckling. Neofunktionalismen fokuserar 

mer på de överstatliga aktörernas roll medan den liberala intergovernmentalismen fokuserar 

på stater som aktörer. Genom att här presentera dessa teorier kan vi sedan applicera dem i 

scenariobyggandet.  

3.1 Neofunktionalism 

Efter andra världskrigets slut fanns en vilja hos framstående personer i flera europeiska länder 

att skapa större enighet mellan Europas stater, inte minst för att undvika fler krig. Robert 

Schuman och Jean Monnet brukar anges som de mest kända. Från början var 

neofunktionalismen ett sätt att teoretisera kring dessa tankar och strategier om hur Europa ska 

integreras, men har så småningom utvecklats till en bredare teori om regional integration i 

allmänhet. Den tidiga neofunktionalismens viktigaste teoretiker var Ernst Haas, inte minst 

med hans verk ”The Uniting of Europe”.
15

 

 

Neofunktionalismen är som mest relevant i en holistisk analys av EU som en process där 

integrationen sker stegvis. En renodlad variant av teorin präglas också av att ha drag av 

determinism och den förutsätter att integrationen sker med automatik. Ett samarbete inleds på 

ett ekonomiskt nyckelområde som är politiskt okontroversiellt (”low politics”) och ska i sin 

tur leda till att samarbetet breddas och fördjupas genom olika former av ”spillover”. I 

samband med detta ska en högre myndighet bildas som fungerar som en överstatlig 

institution. Integrationen skapar ett tryck på ytterligare samarbete allt eftersom fördelarna med 

en sådan utveckling uppenbarar sig för medlemsstaterna och i detta tryck har de överstatliga 

institutionerna en roll i att driva integrationen framåt. Stegvis sker en utveckling där Europas 

ekonomier binds samman och där länderna utvecklar ett beroende av varandra. Denna 

utveckling upprepar sig själv med fler överstatliga institutioner, ekonomiskt tryck för ökad 

integration och ett skifte i politiska lojaliteter hos den europeiska befolkningen när det 

politiska maktcentrumet har skiftat till en ny nivå.
16

 

 

                                                 
15

 Arne Niemann och Philippe C. Schmitter “Neofunctionalism” i European integration theory 2:a upplagan, red. 

Antje, Wiener och Thomas Diez, (New York: Oxford University Press, 2009) ss. 45, 47 
16

 Ben Rosamond, Theories of European integration (London: Macmillan press ltd, 2000): ss. 50-52. 
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3.1.1 Spillover  

Det mest centrala begreppet för den neofunktionalistiska teorin är spillover. Det är ett begrepp 

som ska förklara integrationens stegvisa spridning och vars förekomst är någonting som har 

olika drivkrafter och förklaringar. Philippe C. Schmitter lyfter fram två olika sorters spillover, 

dels en funktionell spillover med ekonomiska drivkrafter och dels en politisk spillover där de 

överstatliga institutionerna spelar en avgörande roll. Inom ramen för det senare begreppet 

resonerar han också kring hur skiftet av politiska identiteter och lojaliteter spelar roll för 

integrationen.
17

 Jacob Westberg väljer istället att dela upp de olika formerna av spillover i tre 

olika kategorier (funktionell, framodlad och politisk spillover) där institutionernas pådrivande 

roll, som hos Schmitter inkluderas i den politiska spillovern, istället ryms under begreppet 

framodlad spillover.
18

  

 

Den funktionella spillovern har i huvudsak redan nämnts. Här sprider sig integrationen i takt 

med att det blir logiskt med ett sådant samarbete. Ett konkret exempel från EU är hur 

integrationen inom kol- och stålproduktionen också blir lönsamt med ett samarbete inom 

transportsektorn då dessa varor ska transporteras. Ett annat exempel kan vara hur initiativet att 

skapa en frihandelsunion också leder till att staterna måste ha gemensamma regler för tullar 

och att de i förlängningen vill samordna moms och andra skatter med mera.
19

 

 

Om den första aspekten på begreppet spillover främst hade ekonomiska drivkrafter, så har de 

andra politiska orsaker. Tanken med den andra aspekten – så kallad framodlad spillover – är 

att (framförallt) kommissionen lägger fram planer för vidare integration i ”paket”. Det innebär 

att medlemsstaterna i rådet och ledamöterna i parlamentet måste ta ställning till en helhet, och 

att de som inte gillar allt kanske accepterar paketet ändå för att det finns positiva delar i 

innehållet som anses överväga det negativa. På detta sätt går integrationen snabbare än om 

frågorna hade behandlats en och en.
20

  

 

Slutligen finns en politisk spillover där icke-statliga aktörer som tjänar på en djupare 

europeisk integration trycker på för att en sådan ska komma till stånd. Inom denna aspekt 

                                                 
17

 Philippe C. Schmitter, “Three Neo-Functional Hypotheses about International Integration,” International 

Organization 23 no.1 (1969)  ss. 162-163 
18

 Jacob Westberg, EU:s drivkrafter: En introduktion till teorier om europeisk integration 2:a upplagan 

(Stockholm: SNS Förlag, 2008): s. 74. 
19
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faller också den påverkan som samarbetet har på människors lojaliteter och identiteter. När 

beslut fattas på en överstatlig nivå förflyttas också intresset till denna nivå och nationalstatens 

identitetsskapande kraft försvagas därmed.
21

  

 

Ett grundläggande och särskiljande drag med den neofunktionalistiska teorin är dess fokus på 

överstatliga aktörer och hur eliter inom unionen driver fram en djupare integration. De 

betonar inte minst kommissionens roll som en pådrivare när det gäller att skapa integration. 

När de överstatliga aktörerna får nya kompetenser sker en oavsiktligt ökad integration genom 

den inlärning som sker i institutionen. Det innebär konkret att den delegering av makt från 

medlemsstaterna som sker när det skapar en ny överstatligt institution (eller när makt lämnas 

över till en redan befintlig sådan) får konsekvenser som inte kunnat förutses när den 

överlämningen ägde rum.
22

 

 

Neofunktionalismen och den liberala intergovernmentalismen (som behandlas nedan) är inte 

helt väsenskilda utan har en del gemensamma drag. Till exempel så betonas staternas 

ömsesidiga ekonomiska beroende av varandra som en stark integrerande drivkraft i de båda 

teorierna. Denna faktor inkluderas som en viktig orsak till den funktionella spillovern hos 

neofunktionalismen. Det särskiljande är istället synen på de andra formerna av spillover, där 

kritik har riktats mot den empiriska styrkan i påståenden om överstatliga institutioners makt 

och mot förskjutningen av lojaliteter mot denna nya nivå.  

3.2 Liberal intergovernmentalism 

Liberal intergovernmentalism är idag en av de största europeiska integrationsteorierna vars 

mest inflytelserika teoretiker är Andrew Moravcsik. Moravcsik själv beskriver teorin som 

inspirerad av intergovernmental institutionalism
23

 men den har även inslag av nyliberal 

institutionalism och har utformats till viss del av den kritik som neofunktionalismen har fått
24

. 

Teorin bygger på tre grundstenar; den första är antagandet att stater agerar rationellt, den 

andra är det liberala antagandet att stater representerar den inhemska viljan vilket begränsar 

staternas agerande i internationell politik och den tredje är det intergovernmentalistiska 

                                                 
21

 Westberg EU:s drivkrafter ss. 82-83. 
22

 Niemann och  Schmitter “Neofunctionalism” ss. 46, 48-50. 
23

 Andrew, Moravcsik ”Preference and power in the European Community: an liberal intergovernmentalist 

approach” Journal of common market studies, 31 no.4 (1993) s. 480 
24

 Rosamond, Theories of European Integration  s. 142 
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antagandet att staternas agerande när det gäller konflikter och samarbeten speglar deras 

intressen och karaktär.
25

  

 

Enligt liberal intergovernmentalism (LI) så är det viktigt att förstå staternas inhemska 

situation för att kunna förstå hur de agerar på den internationella arenan, att förstå stater som 

rationella aktörer är ett viktigt analytiskt redskap. Med rationell aktör menas i detta fall att 

regeringarna tar informerade beslut som ökar deras chanser att bli omvalda. LI:s syn på 

rationellt beteende skiljer sig från de klassiska teorierna om internationella relationer så som 

klassisk realism, vilka anser att stater agerar rationellt utifrån tre premisser, välstånd, säkerhet 

och makt. LI:s syn på staternas rationalitet handlar istället om att stater agerar rationellt 

utifrån de mål som satts upp i inrikespolitiken. Att väga för och nackdelar med ekonomisk 

ömsesidigt beroende är det viktigaste staterna gör.
26

  

 

LI har med hjälp av sin bredd tagit upp olika problem som staterna hanterar på daglig basis 

inom EU-samarbetet. Den liberala idén om att stater agerar som representanter av inhemska 

intressen visar på problemen som finns med ett samarbete som EU där alla stater även ska 

representera sina egna inhemska intressen såväl som vad som är bäst för EU som helhet. 

Medan den intergovernmentalistiska idén om hur staters intressen påverkar deras agerande 

visar på hur förhandlingarna går till hos rådet.
27

 För att underlätta förståelsen av detta ska vi 

nu gå in på djupet vad LI menar med dessa två idéer. 

3.2.1 Två-nivå spelet och förhandlingsspelet 

Den liberala delen av LI tar itu med det så kallade ”två- nivå spelet”
28

. Det innebär att den 

ståndpunkt som stater har på den internationella arenan formuleras av de intressen som finns 

på hemmaplan. Dessa intressen brukar oftast representeras av olika intresseorganisationer som 

därmed har mycket att säga till om när det gäller inrikespolitik. Det betyder dock inte att alla 

beslut som tas i internationell politik är direkt formade av stora intresseorganisationer, det är 

snarare så att regeringarna har deras bästa i åtanke. Exempelvis i ekonomiska frågor så kan 

staterna agera protektionistiskt och försöka föra en politik som får företag att stanna i det egna 

landet utan att det för den skull har kommit direkta påtryckningar från näringslivet. Enligt LI 

så ökar därför intresset för stater att samarbeta när handeln ökar mellan medlemsstaterna, 

                                                 
25

 Moravcsik “Preference and power in the European Community”, s. 480 
26

 Ibid. ss. 480-482 
27
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28
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eftersom intresseorganisationer då påverkas av andra länders politik och sätter press på sin 

regering för ökat samarbete. Ett exempel på detta är inom handelspolitik där stater i ett tidigt 

skede valde att samarbeta för att slippa tullavgifter.
29

 

 

Den intergovernmentalistiska teorin analyserar EU utifrån ett perspektiv där de undersöker 

staters strategier i mellanstatliga förhandlingar. Men då stater har olika preferenser är det på 

denna nivå det är svårast att komma fram till något, det blir ett förhandlingsspel om villkoren 

för att samarbeta. De inhemska politiska mål som staterna har, bestämmer hur stort spelrum 

de besitter.
30

 

 

Det finns olika strategier beroende på vilket sorts ”spelrum” staterna har. Vissa beslut måste 

fattas enhälligt men eftersom stater är rationella aktörer så går de inte med på att samarbeta 

ifall det finns ett bättre alternativ. Detta innebär att dessa stater har ett övertag då de stater 

som gynnas av ett samarbete är villiga att kompromissa för att uppnå ett avtal. Ibland sker det 

att länder som känner att de behöver en överenskommelse kan hota med att vara motsträviga i 

andra frågor för att få motvilliga stater att gå med på en överenskommelse. Ett exempel på 

denna strategi är under förhandlingarna om EMU när Tyskland hade övertaget och kunde få 

sin vilja igenom när det gällde att föra en låginflationspolitik som villkor för att de skulle gå 

med.
31

 

 

Ibland krävs det inte att ett samarbete måste innehålla alla medlemsländer och 

förhandlingsdiskussionen kan då gå vidare genom att stater bildar andra koalitioner eller helt 

enkelt utesluter det motsträviga landet från ett samarbete. Staterna måste då väga för och 

nackdelar med att vara utanför ett sådant samarbete, vill de stå ensamma när alla andra 

förenar sig? Vinner de mer på detta eller kommer de förlora på att stå utanför i längden? 

Eftersom ett samarbete mellan stater ofta leder till negativa konsekvenser för de länder som 

står utanför, så ökar pressen på de motsträviga staterna att börja samarbeta.
32

 

 

I ett förhandlingsspel så utgår aktörerna från att alla stater befinner sig i status quo, där målet 

för varje enskild stat är att förflytta sig därifrån till en punkt som förbättrar den enskilda 

statens situation. Länder som tjänar mest på samarbetet blir villigare att göra vissa eftergifter 
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ju närmare en deadline de kommer, speciellt i de fall när det finns en stor osäkerhet vart 

förhandlingarna kommer att sluta. Men eftersom alla medlemstater har mer att vinna på vissa 

samarbeten och mindre på andra så brukar man inom EU förhandla fram så kallade 

paketavtal. I dessa förhandlar man om flera frågor samtidigt så att en överenskommelse blir 

lättare att uppnå. Detta är dock inte ett helt optimalt sätt då de flesta även förlorar något på det 

och det är därför kostsamt för staterna.
33

  

 

LI-teorin tar även upp de överstatliga institutioner som finns inom EU och argumenterar 

utifrån att dessa har skapats i enlighet med staternas intresse. Detta då EU:s institutioner är 

formade på ett sådant sätt att de snarare ökar makten hos regeringarna än att de tar ifrån dem 

makten. EU-institutionerna effektiviserar förhandlingarna mellan de olika medlemsländerna 

och de stärker även regeringarnas självständighet mot starka intressegrupper.
34

 

 

Tabell 3.1 – Sammanfattning av teorierna 

 

 

 

                                                 
33

 Moravcsik “Preference and power in the European Community” ss. 504-507 
34

 Ibid. ss. 507-517 

 Neofunktionalism Liberal intergovernmentalism 

Centrala 
begrepp 

Spillover – integration sker 
naturligt som ett nästa steg 
efter att man börjat samarbeta 
inom ett närliggande område 
 
 

Två- nivå spelet- stater 
representerar den inhemska 
politiska viljan i internationell 
politik 
 
Rationalitet - regeringar är 
rationella aktörer som strävar 
mot att bli omvalda, fattar 
informerade beslut 
 

Viktigaste 
aktörerna 

Överstatliga institutioner 
(Kommissionen, EU-
parlamentet, EU- domstolen) 
 

Medlemsstaterna  

Integrationens 
gång 

Stegvis process, deterministisk 
 
 

Resultat av förhandlingar, ojämn 
över tid 
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4. Empiri 

För att kunna förstå hur eurokrisen kan komma att påverka EU:s framtida utveckling är det 

viktigt att veta hur EU har hamnat i den situation de är i idag och hur olika aktörer reagerat på 

krisen. Genom att förklara hur finanskrisen uppstod blir det även lättare att förstå hur den 

sedan kunde utvecklas till en eurokris. Och genom att förklara vad EU hittills har gjort för att 

hantera krisen så blir det lättare att resonera kring hur EU kommer att agera härnäst. Att ta 

reda på hur olika aktörer reagerat på krisen och vilken ståndpunkt de tagit är avgörande för att 

kunna använda sig av scenariobyggande utifrån de två teorierna. Medlemstaterna är här 

viktigast för LI medan parlamentet och kommissionen är de viktigaste aktörerna för 

neofunktionalismen.  

4.1 Bakgrund till krisen 

4.1.1 En global finanskris  

Den ekonomiska kris, vilken vi i skrivande stund fortfarande genomlever konsekvenserna av 

på många håll i världen, hade sin början i USA. Den första fasen av den kris som senare 

skulle bli global ägde rum under början av 2007 när priserna på fastigheter i USA började 

sjunka. Detta fick konsekvenser för en del finansiella institutioner som hade krediter med 

fastigheter som säkerhet. En första spirande oro började nu synas för bankernas förmåga att 

klara ytterligare fall i tillgångspriser och i förlängningen tvingades bankerna varsla om 

avskrivningar för en växande summa pengar.
35

 

 

Den verkliga startpunken för den globala krisen kom emellertid när den amerikanska 

investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkurs under hösten 2008. Detta skapade en 

turbulent tid inom de finansiella systemen. En inledande oro skedde också i Europa, bland 

annat med det statliga övertagandet av den brittiska banken Northern Rock som fått problem 

med likviditeten. Under hösten intensifierades krisen i USA och Europa allt mer och stor 

osäkerhet rådde kring värdet på många, av de ofta väldigt komplicerade formerna av 

värdepapper, såsom subprime-lån och derivat. Spridningen av krisen så att den fick globala 

konsekvenser är ett resultat av dels den allt mer globaliserade världsekonomin och det 

komplicerade finansiella system som skapats av denna internationalisering. En asymmetrisk 

information hos aktörerna där det varit svårt att skapa sig en bild av vem som egentligen sitter 
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med dåliga (”giftiga”) tillgångar, skapade en stor osäkerhet som spridit sig till en stor del av 

ekonomin.
36

 

 

Finanskrisen hade sina orsaker i aspekter som är gemensamma med många andra finanskriser 

som skett genom historien. Men det finns också perspektiv som är unika för just denna kris. 

De konventionella aspekterna av detta hänger framförallt ihop med de kraftigt stigande 

tillgångspriserna och en tillhörande expansion av kreditgivning. När bubblan gällande 

priserna sedan sprack förstördes stora värden som det nu inte finns säkerheter för. Det är 

också möjligt att se hur centralbankerna tenderar att sätta styrräntorna för lågt i ett expansivt 

läge med accelererande ”bubblor” och stora obalanser i ekonomin. Det unika med denna kris 

är hur banker och andra finansinstitut misslyckats med att prissätta risk och därför kan låna ut 

pengar till konsumenter, företag och andra aktörer som inte har tillräcklig kapacitet att klara 

av att betala tillbaka dessa pengar. Krisen har även visat på hur banker och andra finansiella 

aktörer har kunnat kringgå kapitaltäckningskrav genom brister i regleringen av tillsyn av 

dessa aktörer.
37

 

4.1.2 Varför blir det en eurokris? 

Euron, och ambitionerna att skapa en gemensam valutapolitik, har en lång historia och tar sin 

början långt innan själva införandet den 1:a januari 1999. Tanken har varit att skapa välstånd 

genom avskaffandet av växelkursvariationer och det hinder som dessa variationer hade för 

handeln inom EU. I slutet på 70-talet infördes European Monetary System (EMS) som genom 

en växlingsmekanism och genom den fiktiva valutan ecun kunde reglera växelkurserna inom 

unionen.
38

 Den verkliga öppningen för en gemensam valuta kom sedan i och med Maastricht-

fördraget som antogs 1992. Det senare har setts som en kompromiss mellan stormakterna 

Tyskland och Frankrike. Tyskland gick med på att avskaffa sin egen valuta till förmån för 

euron efter att ha fått gehör för att euron ska drivas enligt tyska preferenser gällande 

penningpolitik, där fokus ligger på prisstabilitet.
39

 

 

Genom en ekonomi som präglas av en stor, och växande, grad av integration där problem 

snabbt kan sprida sig mellan länder, har flera europeiska länder drabbats extra hårt av den 
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nedgång finanskrisen har fört med sig. Mindre länder som Grekland, Irland och Portugal har 

drabbats hårt, och även större ekonomier som Spanien har problem som på sikt kan bli lika 

allvarliga. Problemen grundar sig framförallt i svårigheter för länderna att kunna ta lån på 

grund av dålig kreditvärdighet, och de har därför tvingats att ta emot stödpaket från övriga 

EU-medlemmar.
40

 I exemplet Grekland har vi även sett hur bristande redovisning av deras 

ekonomi skapat en felaktig bild av deras ekonomiska stabilitet och det var först när problemen 

hopade sig som det var möjligt att få en uppfattning av situationens egentliga omfattning. 

Exempelvis så var det grekiska budgetunderskotten 12,5 % under våren 2009, och inte 3,7 % 

som tidigare redovisats.
41

 

 

Samtidigt som problemen i Europa har påverkats av finanskrisen så är det också möjligt att se 

hur eurosystemets konstruktion påverkar i vilken grad olika typer av länder drabbas. Den 

huvudsakliga diskussionen har här handlat om huruvida eurozonen är tillräckligt ekonomiskt 

homogent för att utgöra ett optimalt valutaområde. Den gemensamma penningpolitiken som 

styrs från den Europeiska Centralbanken (ECB) har olika effekt på länder med olika 

ekonomiska förutsättningar. I praktiken så har detta inneburit att vissa länder, i behov av en 

högre ränta för att dämpa ekonomisk överhettning, fått utstå en ränta på en betydligt lägre 

nivå än vad som hade varit nödvändigt. Det omvända problemet gäller i vissa fall för länder 

som skulle behövt än ännu lägre ränta för att stimulera en relativt svag utveckling med 

avseende på tillväxt och sysselsättning.
42

 På samma sätt som staterna inte kan kompensera 

olika ekonomiska förhållanden med att sätta räntor som är anpassade till dessa skillnader, så 

har euron även inneburit ett avskaffande av valutapolitiken på nationell nivå. Ekonomisk 

överhettning i ett medlemsland har inte kunnat dämpas med en rörlig valuta som stärks 

gentemot landets omgivning. Detta har inneburit att bubblor i vissa ekonomier har kunnat 

växa, vilket skapat ytterligare obalanser.
43

Tony Johansson och Jonas Ljungberg lyfter fram 

det som brukar kallas för den ”öppna ekonomins trilemma”. Detta innebär att det endast är 

önskvärt att välja två av tre ekonomisk-politiska mål, gällande den fria kapitalrörligheten, 

fasta växelkurser och en självständig penningpolitik. Inom eurozonen har medlemsländerna 
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anammat samtliga mål vilket resulterar att det inte finns något instrument kvar att använda för 

att kompensera för faktiska förändringar i ekonomiska förutsättningar länderna emellan.
44

 

 

Den amerikanske ekonomen och nobelpristagaren Paul Krugman för fram två faktorer som 

gör eurozonen till ett olämpligt valutaområde, och som till skillnad från ”dollarzonen” har 

sämre förutsättningar för att åstadkomma stabilitet. För det första så är eurozonen inte fiskalt 

integrerad. Det innebär att många av de kostnader som i USA hamnar på federal nivå, får 

betalas av medlemsstaterna i EU. I tider av arbetslöshet får medlemsländerna själva betala de 

ökade kostnader som detta medför. Delstaterna i USA har inte heller behövt stå för 

kostnaderna när banker kollapsat, en kostnad som däremot utgjort ett stort problem för flera 

EU-medlemmar, inte minst Irland. Det innebär alltså att starkare ekonomier såsom Tyskland 

inte automatiskt bidrar till de svagare staterna genom att de betalar in skatt till en central nivå 

som sedan fördelar resurserna genom arbetslöshetsprogram och stödpaket. De klarar alltså 

inte av att kompensera för de nämnda obalanserna som har skapats av den gemensamma 

penning- och valutapolitiken. Den andra aspekten är att eurozonen inte kan tackla problemet 

med hög arbetslöshet genom rörlighet i arbetskraften. På grund av de språkliga och kulturella 

skillnaderna inom EU är hindren högre för att arbetskraften ska flytta dit jobben finns.
45

  

 

Dagens konstruktion med avseende på valutasamarbetet skapar alltså problem för krisande 

euro-länder genom att såväl penningpolitiska och valutapolitiska verktyg inte är tillgängliga 

när krisens efterverkningar ska bekämpas. Detta riskerar att få höga ekonomiska och politiska 

kostnader och många menar att EU nu står inför ett vägskäl. Där en alternativ väg är att röra 

sig i en riktning som innebär att de obalanser som byggs upp kompenseras automatiskt genom 

omfördelande mekanismer. Detta kräver fiskal integration och en kraftigt utökad budget för 

EU som därmed också tar ett steg närmare att bli en regelrätt statsbildning. Inte minst så lär 

detta kräva att EU också får beskattningsrätt.
 46

 Ett annat alternativ är att EU vidtar åtgärder 

som gör att dessa ekonomiska obalanser inte byggs upp från början. Det innebär i så fall att 

EU tar sig ut ur ”trilemmat” och öppnar upp för medlemsländerna att föra en egen valuta- 

eller penningpolitik. Detta innebär i praktiken att euron avskaffas.
47
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4.2 Vad har gjorts hittills? 

När finanskrisen spred sig till Europa så vidtog EU vissa åtgärder för att mildra effekterna av 

den. När finanskrisen sedan blev en eurokris blev åtgärderna mer omfattande. Krishanteringen 

inom EU har gått in på ett antal olika områden, vissa åtgärder har ökat koordineringen mellan 

medlemsstaternas politik, andra har sett över övervakningen av medlemsstater och 

institutioner, ytterligare några har fokuserat på penningpolitik och finanspolitik. 

 

De senaste åren har samarbetet på EU-nivå intensifierats. Områden som tidigare varit i 

händerna på medlemstaterna har blivit aktuella på EU-nivå då diskussioner har förts om hur 

staterna ska gå till väga för att lösa krisen gemensamt på möten i de olika råden. EU har bland 

annat beslutat om en åtgärdsplan för europeisk återhämtning. Anledningen till detta är att 

medlemsländerna är så tätt sammansvetsade, inte minst euroländerna, så att de anser att 

samarbete är mer effektfullt än att alla agerar ensamma.
48

 Ett av de största exemplen på hur 

EU har integrerats till följd av krisen är den så kallade euro plus-pakten. Den 11:e mars 2011 

så godkände euroländernas ledare euro plus-pakten (i fortsättningen kallad pakten) och under 

Europeiska rådets möte 24-25 mars samma år så valde ytterligare sex länder att gå med i 

pakten.
49

 Pakten bygger till stor del på tidigare överenskommelser, såsom stabilitets- och 

tillväxtpakten, och använder sig utav redan befintliga instrument. De åtaganden som tagits i 

och med denna pakt kommer att vävas in i de nationella reform- och stabilitetsprogrammen 

där kommissionen kommer att ha en övervakande roll.
50

 Anledningen till att pakten ökar 

integrationen är för att den berör områden som ligger hos medlemsländerna men som nu har 

fått gemensamma mål. Det är dock upp till medlemsländerna att bestämma hur de ska gå till 

väga för att uppfylla målen, men årliga åtgärder är ett krav och staterna ska försöka leva upp 

till den standard som finns hos de bäst presterande länderna i pakten. För att se till att dessa 

mål uppfylls så har länderna till uppgift att kontrollera varandra och som nämnts ovan har 

även kommissionen övervakande uppgifter.
51
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Pakten har fyra mål, att gynna ländernas konkurrenskraft, att förbättra sysselsättningen, att 

effektivisera de offentliga finanserna och stärka ländernas finansiella stabilitet.
 52

 De vill 

bland annat att medlemmarna ska övervaka enhetsarbetskostnaden (det vill säga kostnaden för 

arbetskraften) och jämföra dessa med varandra. Detta vill man göra för att man anser att hög 

enhetsarbetskostnad i samband med underskott i bytesbalansen försämrar länders 

konkurrenskraft gentemot varandra.
 53

 Pakten vill även att länderna ska se över 

lönesättningsarrangemangen och öppna upp ”skyddade sektorer” för att förbättra 

konkurrenskraften inom länderna men även emellan varandra. Det pakten gör för att främja 

sysselsättningen är att uppmuntra medlemmarna att se över sin skattepolitik och föra en 

sysselsättningspolitik som får fler ut i arbetslivet.
54

 Pakten uppmuntrar även medlemmarna att 

se över pensionerna, hälso- och sjukvård plus de sociala tryggheterna. Detta genom att 

anpassa pensionsåldern till dagens medellivslängd, reformera reglerna för förtidspension och 

underlätta för äldre att få jobb.
55

 I pakten har staterna även bundit sig till att göra EU:s 

finanspolitiska regler, enligt stabilitets- och tillväxtpakten, till nationell lag. Det är dock staten 

själv som bestämmer i vilken form det ska vara så länge som det är ”bindande och av varaktig 

karaktär.”
56

 Då krisen som utvecklas till stor del berott på bristande regler för den finansiella 

sektorn så har medlemmarna gått med på att införa regler för avveckling av banker, 

genomföra bankstresstester på EU- nivå och övervaka skuldsättningen i landet.
57

  

 

Utöver de fyra målen så kom medlemmarna i pakten överens om att se över en samordning av 

skattepolitiken. Idag är det fortfarande så att direktbeskattning faller inom medlemsstaternas 

befogenhet. Men man har i och med krisen insett att det är nödvändigt med en samordning av 

skattepolitiken för att kunna få en bättre harmonisering av den ekonomiska politiken i 

euroområdet och för att kunna genomföra en budgetkonsolidering och ha en stabil 

ekonomisktillväxt. Det staterna i detta stadium förbinder sig till är att diskutera skattepolitiska 

lösningar för att kunna hitta de bästa svaren på vilket tillvägagångssätt som fungerar och hur 

problem med skattesmitning ska kunna lösas. Ett förslag är att de ska ha en gemensam 

bolagsskattebas, vilket kommissionen kommer att lägga fram ett lagförslag för någon under 

2011.
58

 

                                                 
52

 Slutsatser från euroområdets stats- och regeringschefer 11 mars 2011, bilaga 1 s. 6 
53

 Ibid. s. 7 
54

 Ibid. s. 8 
55

 Ibid. s. 9 
56

 Ibid. s. 10 
57

 Ibid. s. 10 
58

 Ibid. s. 11 



22 

 

En koordineringsåtgärd som gäller för alla medlemsstater är ett paket på sex 

lagstiftningsförslag. Detta paket är ett sätt att öka den ekonomiska styrningen inom EU, med 

särskilt fokus på euroområdet, och är till stor del ett sätt att reformera den redan befintliga 

stabilitets- och tillväxtpakten. Men lagstiftningsförslagen innehåller även förslag om förstärkt 

budgetdisciplin och på korrigeringsmekanismer för att undvika för stora makroekonomiska 

obalanser. Genom detta paket ökar möjligheten för EU att vidta sanktioner på länder som inte 

uppfyller kraven och de medlemsstater som har allt för stora makroekonomiska obalanser 

riskerar böter. Paketet har godkänts i Europeiska rådet men ska först under sommaren 2011 

röstas om i parlamentet.
59

  

 

Som tidigare har nämnts har även beslut fattats som lett till att EU har förstärkt sin 

övervakande roll. Vissa av dessa beslut har redan berörts i förklaringen av euro plus- pakten 

så som att medlemsstaterna ska övervaka varandra och att de ska ha gemensamma 

bankstresstester för att hålla koll på bankernas finansiella situation. Men EU har även vidtagit 

andra åtgärder. Kommissionen har bland annat inrättat en speciell grupp som har fått till 

uppgift att effektivisera övervakning av finansiella institutioner. De har även utökat 

befogenheterna hos kommittéerna för finansiell övervakning.
60

 Under 2010 kom 

kommissionen med ytterligare ett förslag på ökad övervakning. De ville att medlemsstaterna 

skulle lämna in sin budget för granskning innan den gavs ut till nationella parlament.
61

 I mars 

2011 kom de överens i ministerrådet att prioritera budgetkonsolidering i enlighet med den 

europeiska planeringsterminen.
62

  

 

ECB (europeiska centralbanken) har gått med på att köpa upp statsobligationer, vilket många 

menar vore en riskabel förflyttning av fokus från låginflationsmålen.
63

 Finanspolitiken har 

förts gemensamt i EU och fokus har till stor del legat på så kallade krispaket. EU har bland 

annat gått med på att ge Ungern, Lettland och Rumänien medelfristiga lån på sammanlagt 

14,6 miljarder euro. I mars 2009 kom medlemsländerna överens om att höja taket för utlåning 

till länder utanför eurosamarbetet till 50 miljarder euro.
64

 När Grekland inte längre klarade av 

att hantera sin ekonomiska kris själv så fattade EU i maj 2010 ett beslut om att EU, i 
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samarbete med IMF, skulle låna ut 110 miljarder euro till Grekland, Efter att Grekland gjort 

vissa budgetnedskärningar hamnade den slutgiltiga lånesumman på 80 miljarder euro.
65

 

Senare samma månad så träffades Europeiska rådet för att diskutera hur de skulle hantera 

eurokrisen. De kom överens om ett krispaket på 750 miljarder euro som skulle komma från 

tre olika håll. Först från en fond på 60 miljarder euro vilken kontrolleras av kommissionen 

och lånas på marknaden med EU:s budget som säkerhet och som medlemstaterna är ansvariga 

för. En del av pengarna kom från något som kallas ”special purpose vehicle”, som är ett 

mellanstatligt samarbete mellan euroländerna vilken kan få ihop ytterligare 440 miljarder 

genom olika lån och lånegarantier där alla stater är gemensamt ansvariga. Resterande summa 

kom från IMF som lovat att bidra med hälften av vad EU bidragit med.
66

  

 

Från början när EU försökte hantera krisen var det meningen att den stabilitetsmekanism EU 

kom överens om för att hantera krisen, kallad ESM (europeisk stabilitetsmekanism) skulle 

vara tillfällig men det har numer godkänts i Europeiska rådet att det ska bli ett permanent 

tillskott i EU.
67

 Via ESM kan medlemstater i kris låna en summa pengar för att ta sig ur denna 

kris, det är dock inte ett sätt för medlemstaterna att komma undan sina skulder utan snarare ett 

hjälpmedel för dem att komma tillbaka upp på fötterna.
68

  

4.3 Olika aktörers ställningstaganden 

4.3.1 Medlemsstaterna 

I tidigare avsnitt har vi visat hur olika ekonomiska förutsättningar skapar obalanser i 

ekonomin till följd av eurons konstruktion. Det här får efterverkningar även för de intressen 

som etableras hos medlemsstaterna när det gäller hur situationen ska lösas, där länder med 

stora budgetunderskott och behov av lån hamnar i en potentiell intressemotsättning med 

medlemmar som har mindre problem. I det här avsnittet lyfts medlemsstaternas 

ställningstaganden fram, och särskilt fokus riktas mot de stater som är att betrakta som särskilt 

viktiga i den uppkomna situationen. Dessa kan delas in tre kategorier: länder som på grund av 

krisen fått stora ekonomiska problem, länder som har fått en stor roll som långivare och där 

diskussionen handlar om huruvida det är rätt att de är med och betalar för andras problem, 

samt länder som på ett eller annat sätt kan anses som inflytelserika inom unionen.  
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Inom den första kategorin begränsar vi oss till de länder som ibland benämns under 

beteckningen ”PIGS-länderna”, det vill säga Portugal, Irland, Grekland och Spanien. Det 

första av dessa länder att behöva ta emot stödpaket för att inte gå bankrutt var Grekland. De 

nedskärningar som setts som nödvändiga för att hantera budgetunderskottet har också lett till 

starka protester med bland annat generalstrejker som återkommande tema.
69

 Även på Irland så 

har nedskärningarna stått i centrum för många protester, inte minst fick det också genomslag i 

det val som genomfördes i slutet av februari 2011. I valet förlorade det dominerande partiet 

Fianna Fail stort efter att ha setts som ansvariga för dåliga villkor i de nödlån landet har varit 

tvungna att ta.
70

 I Portugal har regeringen tvingats avgå till följd av att inte ha lyckats driva 

igenom den budget som hade inneburit stora nedskärningar för landet.
71

 De är också det tredje 

eurolandet efter Grekland och Irland som behöver ta emot stora nödlån.
72

 Även Spanien har 

drabbats hårt av krisen och anses av vissa vara nästa land som kan komma att behöva hjälp 

från övriga EU-länder, de har till exempel Europas största arbetslöshet.
73

 Samtidigt menar 

företrädare för den spanska regeringen och OECD att Spaniens problem inte är jämförbara 

med de skuldnivåer som uppnåtts i övriga länder som nämnts.
74

 

 

Dessa länder utgör exempel på situationer som uppstår när övriga EU- och EMU-länder, samt 

IMF, villkorar sina stöd med att länderna måste genomföra en mängd åtgärder för att motta 

lånen. Då uppstår lägen där regeringar har tvingats avgå till följd av att behöva genomföra 

impopulära åtgärder. Det är i sin tur en konsekvens av en särskild politisk kontext i de länder 

som agerar långivare. I framförallt Tyskland så agerar regeringen på ett sätt som är gynnsamt 

för dem. I deras fall innebär det att de måste navigera i ett folkligt missnöje som istället 

bygger på en känsla av att Tyskland får stå för kostnader som uppstått för att andra länder har 

misskött sig. Undersökningar har visat hur en majoritet av tyskarna önskar att de inte gått med 

i euron och i flera fall har det förekommit anmälningar mot åtgärder på EU-nivå för att dessa 

skulle strida mot tysk lag.
75

 Den tyska regeringens strategi blir därför att visa för den 

inhemska befolkningen att de ställer krav på de länder som mottar stora nödlån från EU, där 

Tyskland är stora bidragsgivare. Det här skapar dock ett dilemma för den tyska regeringen, 

som av tradition är mycket EU-vänlig. Samtidigt som Tyskland riskerar att splittra 
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euroområdet och bygga upp motsättningar till följd av de krav de ställer på andra länder, så 

måste regeringen visa tyskarna att de inte slösar med deras skattepengar. Det är också 

Tyskland som har varit de största förespråkarna för den tidigare nämnda europaktens åtgärder 

med stramare övervakning av varandras budgetar med mera.
76

  

 

De stora kostnaderna för stödpaket och nödlån till andra länder har varit en stor fråga i fler 

länder. I Finland så har man kunnat se en liknande kritik mot vad som uppfattas som att ”man 

tvingas betala för andra länders misslyckanden”. Detta gav utslag i det finländska 

parlamentsvalet i april 2011 där Sannfinländarna rönte framgångar med en EU-kritisk profil. 

Resultatet fick efterverkningar på EU-nivå eftersom många ansåg att det försvårade 

möjligheterna att få ihop resurser till det portugisiska nödlånet om Sannfinländarna skulle 

ingå i en finländsk regering.
77

 Den omedelbara risken för detta avvärjdes senare när partiet 

valde att ställa sig utanför en regeringskoalition på grund av stödpaketet.
78

 

 

Frankrike tillhör tillsammans med Tyskland de länder som propagerar för ökad integration i 

form av europakten. Den franske presidenten Nicolas Sarkozy motiverar bland annat detta 

med att det blir lättare att genomföra impopulära reformer på hemmaplan om regeringen kan 

visa att de är en del av ett större europeiskt projekt. Både Tyskland och Frankrike vill med 

dessa åtgärder också visa att de viktigaste ledarna inom EU. Storbritannien är den viktigaste 

aktören inom EU som väljer att stå utanför denna pakt, bland annat till följd av att den inte är 

bindande för länder utanför eurozonen. Till följd av att de har en EU-skeptisk konservativ 

regering ställer de sig också skeptisk till vidare europeisk integration.
79

 

 

När det gäller flera östeuropeiska länder så har den tidigare önskan om en anslutning till euron 

tagit en vändning. Det har tidigare varit tal om att Polen och Tjeckien önskat ansluta inom de 

närmaste åren. Men till följd av att de nu ser en högre tillväxttakt i dessa länder jämfört med 

eurozonen och som ett resultat av eurons nuvarande problem så säger de sig nu vilja stanna 

utanför euron.
80

 På flera håll i Östeuropa avfärdas tanken på en institutionaliserad grupp för 

enbart euroländer, då de menar att detta skulle verka splittrande för Europa.
81
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4.3.2 Kommissionen 

Kommissionen är en av huvudaktörerna inom EU. Kommissionens huvuduppgift är att lägga 

fram lagförslag och ha en pådrivande roll för EU:s utveckling med EU:s bästa i fokus. 
82

 Det 

är därför inte särskilt egendomligt att kommissionen har valt att driva frågor vilka leder till 

ökat samarbete som en lösning på krisen. De har under de senaste tre åren föreslagit ett antal 

åtgärder som är mer eller mindre koordinerande till sin natur. Till exempel så har de lagt fram 

förslag om en åtgärdsplan för krishantering i Europa, om budgetgranskning, ökad 

banksäkerhet och villkor för kreditbetyg med mera.
83

 De har även utövat sitt inflytande 

genom att skriva kommunikationer där de föreslår hur EU ska ta sig an olika problem och 

genom att ha haft en rådgivande funktion. Det är kommissionen som gett medlemstaterna råd 

om hur de ska ge stöd till finansiella institutioner utan att samtidigt påverka konkurrensen. De 

har också bestämt villkoren för hur medlemstaterna ska sköta bilindustrin och kommit med ett 

lagstiftningsförslag som ökar kommissionens makt (se nedan). Alla dessa saker tillsammans 

visar hur kommissionen har ett intresse av att öka koordinationen ytterligare för Europas 

bästa. 

4.3.3 Parlamentet 

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande har parlamentet fått mer makt, de är nuförtiden 

med och beslutar i nästan varje fråga och har därför haft mycket att säga till om i eurokrisen.
84

 

Att säga exakt vart de står i eurokrisen och vilka åtgärder de tycker är effektivast är omöjligt 

med tanke på att det finns över 700 parlamentariker med ett antal olika politiska åsikter. Men 

genom att titta på tidigare beslut och hur de har agerat hittills i krisen så får man en överblick 

över var de står. När finanskrisen tog fart så skapade parlamentet ett speciellt utskott för att 

undersöka krisen ursprung och hur EU kan undvika en liknande kris i framtiden.
85 

De har 

även röstat ja till en skatt på finansiella transaktioner för att de anser att även de som orsakade 

krisen ska vara med och betala för den.
86

 Utskottet har även gett stöd för det lagförslag med 

sex punkter som ger en kommissionen mer makt. Lagförslaget utökar kommissionens 

övervakande funktion betydligt genom att kommissionen får en starkare roll gentemot rådet 
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och länder som ertappas med att fiffla med statistiken kommer att bötfällas.
87

 Beslut om 

lagförslaget kommer först sommaren 2011 i Europaparlamentet men det verkar som att det 

finns en positiv attityd till förslag bland ledamöter då de vill att kommissionens roll ska 

stärkas gentemot rådets.
88

 Utifrån detta kan slutsatsen dras att även parlamentet är för ökad 

koordination på EU nivå, men med tanke på att parlamentets ledamöter består utav politiska 

aktörer och inte tjänstemän finns det en risk för att opinionen hos väljarna kan påverka deras 

agerande.  

4.4 Avslutning  

Den uppkomna ekonomiska krisen har ställt EU-samarbetet inför utmaningar. Det handlar 

inte bara om att EU och dess medlemsstater har varit tvungna att hantera situationen när den 

har blivit akut i samband med att stater har behövt stora stödpaket, utan också om att det har 

uppstått ett behov av att diskutera hur eurosamarbetet ska konstrueras i framtiden. Hittills har 

krisen hanterats genom beslut som är tänkta att stärka disciplinen vad gäller att följa den 

tidigare så urvattnade tillväxt- och stabilitetspakten, och det finns de som resonerar kring att 

detta också är den bästa lösningen.
89

 Men det finns också de som menar att en myntunion inte 

är långsiktigt möjlig om den inte åtföljs av en fiskal union där en centralmakt förfogar över 

skattebaserna.
90

 Men om inte hanteringen av krisen hanteras på rätt sätt så skulle detta kunna 

få förödande konsekvenser för eurosamarbetet och potentiellt leda till slutet på en gemensam 

valuta, det finns dock möjligheter för EU att reformera euroområdet så att detta kan undvikas. 

I nästa kapitel så presenteras fyra olika scenarier som presenterar hur olika vägval kan leda till 

olika framtider för euron och EU. 
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5. Scenarier 

Med utgångspunkt i den bild som presenterats i den här uppsatsen om läget i EU med 

anledning av eurokrisen, blir det relevant att ställa sig frågor om unionens kommande 

utveckling. I detta avsnitt på uppsatsen så kommer vi att presentera fyra scenarier för EU:s 

framtida utveckling med tanke på de konsekvenser som eurokrisen har skapat. Dessa grundar 

sig i de teorier och den empiri som presenterats tidigare i uppsatsen. De två första scenarierna 

grundar sig därför i neofunktionalistiska tankar, medan de två sista hämtar sin inspiration från 

den liberala intergovernmentalismen.  

5.1 ”Ett uppdaterat Europa” 

Den mjuka integrationen, som kommer att beskrivas i detta avsnitt, kännetecknas av 

koordinering och samordning mellan länderna och skiljer sig från en djupare integration som 

hade inneburit en mer formell kompetensöverföring genom ändring i unionens fördrag. Detta 

scenario kommer att beskriva hur EU nöjer sig med att bemöta krisens effekter genom 

åtgärder som inte hotar medlemsstaternas yttersta makt över fiskala frågor, såsom 

budgetpolitik och beskattningsrätt. Krisen kommer alltså inte att göra så att den europeiska 

integrationen förändras på ett radikalt sätt. 

 

Den ekonomiska situation som gör att vi kan förutsätta en förändring har berörts tidigare i 

uppsatsen. De innebär sammanfattningsvis att de ekonomiska obalanser som har skapats inom 

EU är en följd av olika ekonomiska förutsättningar och att den gemensamma penning- och 

valutapolitiken därför ger olika effekter för olika medlemsstater. Detta skapar drivkrafter för 

både de överstatliga institutionerna och medlemsstaterna att försöka balansera dessa 

skillnader genom ökad politisk samordning och koordinering på det ekonomiska området. 

Redan innan eurokrisen blev ett faktum fanns vissa lösare kontrollfunktioner för att 

harmonisera den ekonomiska situationen. Den viktigaste stod att finna i stabilitets- och 

tillväxtpakten där man ställde krav på maximinivåer för budgetunderskott och statsskulder. 

De sanktioner som sattes in ifall ett land inte uppfyllde kraven var dock inte tillräckligt 

stränga och tillämpades i vissa fall selektivt för att undvika att stöta sig med större 

medlemsländer.
91

 En framtid där man använder sig av en mjukare form av integration, 
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fortsätter på denna inslagna väg där man söker förbättra harmoniseringen genom bättre 

samordning och koordinering. Många av de beslut som tagits hittills tyder på det, med förslag 

om ökad övervakning av medlemsländernas budgetar, förstärkning av övervakningen av de 

finansiella systemen på europanivå och en förstärkning av principen om man ska sträva efter 

den situation som råder i det land som klarar sig bäst. 

 

Det som är avgörande för graden av ytterligare europeisk integration enligt den 

neofunktionalistiska teorin, är omfattningen av förutsättningarna för en funktionell spillover. 

Dessa förutsättningar, som vi resonerar mer kring i teorikapitlet, handlar om att det ska ha 

blivit uppenbart för ansvariga aktörer att en fördjupad integration är nödvändig. Det finns en 

del som tyder på att dessa inte är tillräckligt stora för att leda till en mer omfattande spillover. 

Det är ett väldigt stort steg att ta att integrera finanspolitiken inom EU och ge den överstatliga 

nivån egen beskattningsrätt. Mycket tyder också på att det är ett steg som varken EU:s 

politiker eller befolkningen i unionen är redo att ta i nuläget. Paul Krugman resonerar kring 

detta och lyfter upp ett exempel från när man tidigare presenterat förslag som skulle innebära 

en mer omfattande ökning av EU:s makt på området: När Jean-Claude Juncker, som är 

Luxemburgs premiärminister och Italiens finansminister Giulio Tremonti föreslog införandet 

av en EU-obligation så bemöttes detta med stora protester. Anledningen var att man ansåg att 

det var att ge EU för stor makt genom att skapa en möjlighet att transferera resurser från 

starka ekonomier till länder med ekonomiska problem.
92

  

 

EU-kommissionen, som är den enskilt viktigaste pådrivaren för integration inom den 

neofunktionalistiska teorin, kommer i detta scenario därför att nöja sig med att fortsätta lägga 

fram förslag för ökad samordning. Ambitionen kommer att vara att uppnå ekonomisk 

harmonisering via regler för hur man får använda sina resurser. Det kommer bland annat 

innebära att de länder som tidigare stimulerats av en låg ränta och nu fått problem med 

överbelåning, istället måste kyla ner ekonomin genom åtstramningar i statsbudgeten.  

 

Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att ett steg i mer federalistisk riktning, som ett 

kompetensöverförande av finanskapacitet innebär, inte faller inom de områden som skulle 

kunna kallas för ”low politics”. De ekonomiska fördelar som det skulle kunna innebära att 

integrera vidare är ännu inte fullt uppenbara för ansvariga politiker och den allmänna 
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opinionen för att man ska kunna säga att det vore okontroversiellt. Politikerna kommer därför 

att välja att ta ett mindre steg i denna riktning. Detta innebär inte att man utesluter att mer 

omfattande steg kan tas inom en längre framtid. Snarare innebär det att man delar upp 

processen i flera mindre steg, varav man just nu nöjer sig med att verka för ytterligare 

samordning och koordinering av den ekonomiska politiken. Detta ligger i samklang med den 

neofunktionalistiska idén om att integrationen drivs framåt i små steg. I detta scenario innebär 

det att inom den närmsta tiden så kommer förutsättningarna för en djupare integration, som 

går utöver skapandet av nya regler för harmonisering, inte att finnas.  

5.2 ”Ett nytt Europa” 

Den eurokris som EU nu genomgår kan eskalera och få stora konsekvenser. Detta kommer att 

tydliggöra det vägskäl som många menar att EU och dess medlemsstater står inför. Vägskälet 

kommer i stora drag att innebära att man antingen väljer att integrera sig i fiskala frågor, 

tvingar skuldtyngda länder till kraftiga åtstramningar eller splittrar upp eurosamarbetet på ett 

eller annat sätt. I ett läge där krisen växer och där situationen blir uppenbar för allt fler skapas 

större förutsättningar och en större medvetenhet kring det här vägvalet. En kombination av att 

en krissituation gör fler människor mottagliga för stora förändringar och att villkoren för EU-

kommissionen att driva på en starkare integration därmed blir bättre, gör en sådan utveckling 

mer sannolik. 

 

Precis som nämndes i det första neofunktionalistiska scenariot så är förutsättningarna för den 

funktionella spillovern avgörande för graden av den kommande europeiska integrationen. Det 

är krisens utveckling som avgör dessa förutsättningar. Ser man att den nuvarande 

konstruktionen leder till oöverstigliga kostnader, i bemärkelsen att det inte blir hållbart i en 

jämförelse med att kraftigt reformera konstruktionen, så blir det uppenbart för politikerna att 

en djupare och bredare integration är nödvändig för att åstadkomma en önskvärd ekonomisk 

situation. Det kontroversiella med en sådan utveckling skulle minska i och med krisens 

omfattning. Det skulle möjliggöra stora reformer som tidigare skulle ha ansetts vara 

fullständigt otänkbara. Den stegvisa process som beskrivs inom den neofunktionalistiska 

teorin skulle ha kommit så långt att man nu är redo för att ta detta steg. 

 

I detta scenario läggs också till en aspekt om den politiska spillovern som innebär att 

människors lojaliteter förflyttas till en ny, högre nivå, för politiskt beslutsfattande. När EU 

och euron ställs inför en stor kris riktas fokus mot vad EU kan göra för att bemöta den. Det 
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kommer att innebära att Europa ställs inför en ny situation där förväntningarna på vad EU 

kommer att åstadkomma blir större än de förväntningar som riktas mot nationalstaten.  

Medvetenheten och viljan inom överstatliga EU-institutioner om att en sådan utveckling är 

önskvärd är stor. Det finns också en tradition av att vara positiva till vidare integration hos 

individer i dessa institutioner, som skulle anse att detta vore det naturliga steget att ta i ett 

sådant här läge. EU-kommissionen och delar av EU-parlamentet kan därför ses som medvetna 

aktörer inom EU för att driva fram ytterligare integration.
93

 Man kommer att utnyttja den 

nuvarande situationen för att intensifiera detta arbete och deras inflytande kommer att öka i 

takt med att deras förslag framstår som alltmer realistiska. 

 

Samtidigt har det alltid funnits en kritik mot hur euron varit konstruerad. När euron skapades 

behöll medlemsstaterna möjligheten att föra en autonom politik vad gäller finansfrågor och 

man skapade inga möjligheter till en centraliserad budget. Det som man däremot kom överens 

om var regler liknande de som beskrivs i det första scenariot, som skulle begränsa 

underskotten i medlemsländernas statsbudgetar och sätta ett tak för statsskulden. ECB gavs en 

fristående ställning och skulle ha som enda uppgift att bevaka och pressa tillbaka inflationen. 

Samtidigt gjordes kommissionen till ansvarig för att övervaka stabilitets- och tillväxtpakten så 

att denna skulle uppfyllas. Uppenbarligen har detta system inte fungerat och tillämpningen 

och incitamenten för att inte bryta mot dessa budgetregler har inte varit tillräckligt starka. När 

både Frankrike och Tyskland i början av 2000-talet bröt mot reglerna använde man sig inte av 

några av de sanktioner som fanns att tillgå för att straffa det beteendet. När två av EU:s mest 

inflytelserika länder kunde slippa undan så enkelt sattes ett prejudikat där det också blev svårt 

att bemöta fel och brister även i mindre länder, så detta skulle uppfattas som hyckleri.
94

  

 

Detta talar för att den här typen av regler inte kommer att fungera och att man så småningom 

kommer att försöka driva igenom radikalare former av integration. Detta kräver dock att 

krisen går in i ett än mer akut läge för att förutsättningarna för en sådan förändring ska finnas. 

Den ekonomiska situationen måste nå en brytpunkt, där kostnaderna för att låta euron fungera 

som den gör idag eller med endast mindre förändringar, överstiger de politiska kostnaderna 

för att genomföra fundamentala och systemskiftande reformer. I detta scenario kommer därför 
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överstatliga institutioner som framförallt EU-kommissionen, och i en något mindre grad EU-

parlamentet, spela en viktig roll för att skapa ett EU med kraftigt förstärkta kompetenser. 

5.3 ”The death of the euro “ 

I motsats till tidigare scenarier visar detta scenario på att krisen EU genomgår skulle kunna 

leda till eurons kollaps snarare än till ökad koordinering. Detta skulle vara resultatet av för 

stora slitningar mellan olika medlemsländer och inom medlemsstater själva, vilket i sin tur då 

skulle leda till att man avvecklar euron och medlemmarna återgår till sina egna valutor. 

 

En utlösande faktor till detta scenario skulle kunna vara att Spanien hamnar i en ekonomisk 

situation liknande den som Portugal, Irland och Grekland befinner sig i idag och därför vara i 

behov att ett gigantiskt krispaket. Eftersom Spanien är EU:s fjärde största ekonomi skulle 

detta krispaket behöva vara större än vad EU har råd med i dagsläget.
95

 Spanien skulle då, 

som en rationell aktör utifrån LI, kunna välja att gå ur eurosamarbetet. Detta eftersom de 

skulle hamna i en situation där de inte kan få tillräckligt med pengar från EU och därför 

behöva hitta andra lösningar för att ta sig ur krisen. Att återvända till en flytande växelkurs 

skulle kunna vara en lösning på deras problem. Genom att gå ur euron skulle deras nya valuta 

kunna flyta fritt och anpassas till marknaden vilket i sin tur ökar exporten. Det finns ett flertal 

tidigare exempel på länder som gjort något liknande för att komma ur en stor ekonomisk kris. 

Två av de mest använda exemplen i diskussionen kring eurokrisen är Sverige under 90-

talskrisen när de i november 1992 släppte kronans koppling till ecun (european currency 

union)
96

  och Argentina i början på 2000-talet när de lät den argentinska peson flyta fritt mot 

den amerikanska dollarn
97

.  

 

En kris i Spanien skulle visserligen kunna bli ”spiken i kistan” för euron men långt ifrån den 

enda anledningen till eurons fall. I och med att vissa euroländer hade fått rollen som 

bidragsgivare (ex. Tyskland, Finland och Frankrike) medan andra som bidragstagare 

(Portugal, Irland och Grekland) så har det skapats en ojämn balans mellan euroländerna. Detta 

har resulterat i att dessa länder har blivit mer kritiska gentemot euron. I givarländerna finns 

det ett ökat missnöje med att få betala för andras kriser vilket man har kunnat se i valen som 
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har skett den senaste tiden då regeringspartier har fått minskat stöd.
98

 Även opinionen i 

mottagarländerna har varit negativ till hur man hanterat krisen hittills. Lånen de har blivit 

beviljade har höga räntor och hårda krav på hur låntagarna ska sköta sin ekonomi för att 

komma till bukt med sin ekonomiska situation. Resultatet blev även här ett minskat stöd för 

regeringspartier de senaste valen och Portugals regering har fått avgå men även strejker har 

blivit ett vanligt sätt att uttrycka sitt missnöje på.
99

  

 

LI förutsätter att regeringar är rationella och gör sitt bästa för att bli omvalda. Hittills har 

staterna gjort sitt bästa för att hålla euron vid liv men om nu Spanien skulle krisa och välja att 

gå ur så vore det inte ett rationellt val längre att försöka rädda euron. Detta då det missnöje 

som redan idag finns bland euroländerna förmodligen skulle eskalera. Om EU:s fjärde största 

ekonomi skulle gå ur samarbetet så finns risken att förtroendet för euron skulle minska även i 

andra länder. Det bästa regeringarna skulle kunna göra i en sådan situation vore att lyssna på 

opinionen och ge upp euron, då kostnaderna för att behålla euron för varje enskild stat skulle 

riskera att bli högre än vad de skulle tjäna på det. Den liberala delen av LI stödjer just den 

idén att staternas agerande på den internationella arenan styrs av hur opinionen är på 

hemmaplan. Regeringarna får anpassa sin politik så att den passar deras väljare eller så får de 

se på när de blir besegrade i nästa val. Det skulle som resultat av detta börja föras en politik 

bland flera av euroländerna där man visar på att man inte längre är villiga att offra sin egen 

stats välmående för att euron ska kunna överleva. Det skulle finnas en risk för att man snarare 

skulle föra en diskussion i råden om hur man på bästa sätt går ur euron än hur man räddar den.  

När detta sker är det bara en tidsfråga till att euron avvecklas. Det skulle i en sådan situation 

vara svårt att hålla tron på euron uppe i resten av världen vilket skulle leda till att fler 

euroländer väljer att går ur samarbetet och euron skulle då gå till historien som ett misslyckat 

EU projekt.  

5.4 ”Goodbye Greece” 

Ett alternativt LI-scenario skulle kunna vara att Grekland överger euron under kontrollerade 

former medan de resterande euroländerna står fast vi euron och gör vissa uppoffringar för 

eurons överlevnad. Detta kräver att euroländerna klarar av att uthärda kortsiktiga ekonomiska 

motgångar för att komma tillbaka på fötter, ett alternativ är att genomföra en 
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interndevalvering. Grekland har inte samma förutsättningar som många av de andra 

euroländerna och genom att man tillsammans inom EU kommer överens om hur man kan låta 

Grekland att gå ur så kommer man undan problemet med att andra stater följer efter. Genom 

att slippa den största stötestenen blir det även lättare för resterande euroländer att fortsätta 

samarbetet.  

 

Interndevalvering innebär att staterna använder sig av en hård åtstramningspolitik för att få 

lönerna att sjunka vilket i sin tur, om man lyckas, leder till att priserna sjunker. 

Förhoppningen är att man ska få samma effekt av att priserna i landet sjunker som man skulle 

få ifall man lät växelkursen flyta, det vill säga att man ökar sin konkurrenskraft på den 

internationella marknaden. Nationalekonomen Paul Krugman har i en artikel i New York 

Times tagit upp att härda ut är ett möjligt scenario.
100

 De baltiska staterna har använt sig av 

denna metod för att hantera krisen och skulle därför kunna användas som en förebild. De 

baltiska staterna använde sig av intern devalvering för att kunna fortsätta sträva mot att gå 

med i eurosamarbetet, därmed var det inte ett alternativ att låta växelkursen bli flytande.  

 

Hittills har man sett att det är åt detta håll staterna har lutat i sitt beslutsfattande. De har 

kommit överens om hårdare krav på budgetar och gått med på att samarbeta i euro plus 

pakten. De stater som blivit beviljade lån har fått genomgå rejäla nedskärningar för att klara 

sig. Man har praktiskt taget varit villiga att göra nästan allt för att rädda euron. Att fortsätta så 

är helt logiskt ur ett LI-perspektiv. Man vet inte vad som skulle ske om man lät euron falla, 

chansen finns att kostnaden för eurons fall kan bli mycket högre än kostnaden för att rädda 

den. Den fiende man känner till är helt enkelt bättre än den fiende man inte känner till. Och då 

stater ska ta informerade beslut som leder till omval och sätter den enskilda staten i en bättre 

situation så vore det därför irrationellt att låta euron falla.   

 

Undantaget är Grekland. Grekland har varit det första landet bland euroländerna att ta emot ett 

krispaket från EU/IMF. Detta paket har inte hjälpt och nu när det närmar sig tiden för att 

stödet går mot sitt slut ser det snarare ut som att Grekland behöver ytterligare stöd.
101

 Men 

utifrån LI-teorin så är detta inte ett logiskt steg för Grekland eller för resterande 

medlemsstater för den delen. I Grekland har man haft stora protester över de krav som har 

kommit med lånet de blivit beviljade, det vore därför inte troligt att en regering som vill ha en 
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chans att bli omvald skulle gå med på att ta emot ytterligare ett impopulärt lån. Det vore inte 

heller bra för Greklands förhandlingsposition inom EU. När beslut fattas i råden så sker detta 

genom ett antal förhandlingar. De som inte är i ett beroende läge har större möjligheter att 

påverka besluten till sin fördel. Genom att försätta sig i ett ännu större beroende läge så får 

Grekland svårt att förhandla i rådet. Det är därför bättre för Grekland att släppa euron och gå 

tillbaka till sin gamla valuta. På så sätt skulle de återta kontrollen över sin egen ekonomi och 

på samma gång hamna i ett bättre förhandlingsläge. Eftersom det går så dåligt för landet så är 

risken att släppa euron lägre än för många av de andra eurostaterna och de kan även återvinna 

förtroendet hos sitt folk.  

 

För andra euroländer vore det även ett bättre alternativ att låta Grekland gå ur euron. Som 

nämns i det tidigare LI-scenariot så är medlemsstaterna uppdelade i givar- och 

mottagarländer. I givarländerna har opinionen varit negativ till att man ska fortsätta betala för 

andras misstag. Att för dessa länder fatta beslutet att man ska ge Grekland ytterligare ett lån 

eller att man ska sänka räntan på lånet vore ett politiskt självmord. Om man då istället låter 

Grekland gå ur euron på ett kontrollerat sätt så slipper man eurons största stötesten och 

samtidigt kan man visa hemlandet att man inte är villiga att betala för andras misstag hur 

många gånger som helst. På sådant sätt så slipper man även risken av att ytterligare länder 

följer efter och man kan förhoppningsvis få euron att överleva denna kris. Förutsättningen här 

är förstås att man kan komma överens om hur man kan låta Grekland gå ur utan att alla andra 

krisande länder följer efter och att det är möjligt att göra detta enligt EU-fördragen. Idag är 

reglerna för utträde ur EMU oklara och det finns olika tolkningar om ifall denna möjlighet 

finns
102

. Men om alla medlemstater skulle vara överens om ett grekiskt utträde så skulle man 

troligen hitta ett sätt att genomföra detta på, med tanke på de extraordinära omständigheter 

som råder.  
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Tabell 5.1 Sammanfattning av scenarierna 
 

 ”Ett uppdaterat 
Europa” 

”Ett nytt 
Europa” 

”The death of the 
euro” 

“Goodbye 
Greece” 

Slutpunkt  EU förstärker 
redan befintliga 
regler för 
ekonomisk 
harmonisering 
och försöker 
förbättra sin 
samordning. En 
integration av 
fiskala 
kompetenser 
uteblir. 

Eurosamarbetet 
skiftar till en mer 
radikal form av 
integration för att 
möta de 
ekonomiska 
obalanser som 
euron skapat. En 
centralmakt tar 
kontroll över 
skattebaserna. 

Eurosamarbetet 
kollapsar och 
länderna återgår 
till separata 
valutor. 

En reform av 
euron sker. 
Grekland lämnar 
euron medan 
resterande 
länderna 
förstärker 
koordinering av 
EMU. 

Vem 
påverkar 
denna 
utveckling? 

Av politiska skäl 
är en djupare 
integration inte 
möjlig. Staternas 
positionering 
gentemot den 
inhemska 
opinionen spelar 
stor roll. 

De överstatliga 
institutionerna 
driver på för en 
utveckling med 
en djupare form 
av integration. 
Staterna inser 
behovet av 
denna. 

Spanien spelar 
här en viktig roll 
men även den 
inhemska 
opinionen bland 
euroländerna 
påverkar 
utvecklingen.  

”Givarländerna” 
spelar en stor roll, 
samtidigt som 
Grekland ser sin 
chans att ”komma 
loss”. 

Vad 
påverkar 
denna 
utveckling? 

Ingen 
omfattande 
händelse som 
motiverar stora 
förändringar gör 
det politiska 
omöjligt att 
integreras inom 
det fiskala 
området, som 
uppfattas som 
allt för 
kontroversiellt. 

En eskalerande 
krissituation gör 
det uppenbart för 
allt fler att en 
fiskal union är 
nödvändig. 

Spaniens 
ekonomiska 
situation 
försämras 
radikalt samtidigt 
som missnöjet 
med 
eurohanteringen 
växer hos 
opinionen i 
euroländerna. 

Greklands 
ekonomiska 
situation kan inte 
hjälpas upp med 
det stöd de redan 
fått, resterande 
euroländer är ej 
villiga att låna ut 
mer då detta inte 
tas emot väl på 
hemmaplan. 
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6. Diskussion 

Vi har nu presenterat våra fyra scenarier, men vad har vi fått ut av dessa?  I ”Vem tar makten” 

av Bert Levin och Lennart Nordfors så diskuterar de resultatet av sina scenarier utifrån en rad 

frågor. Dessa är även relevanta för vår diskussion. Frågorna lyder enligt följande: Vilka är de 

viktigaste lärdomarna man kan dra utifrån våra scenarier? Vilka drivkrafter är särskilt viktiga i 

de olika scenarierna? Vilka faktorer är det som skiljer ett scenario från ett annat? Vilka är de 

viktigaste skillnaderna mellan scenarierna? Genom att svara på dessa frågor får ni som läsare 

en bättre bild av hur våra scenarier kan vara relevanta för framtida forskning.
103

 

 

Det finns en del lärdomar att ta med sig från våra scenarier. De viktigaste är förstås de vi 

redan på ett eller annat sätt redan tagit upp, att EU står inför ett vägval och att dess nästa drag 

kan komma att förändra hela dess konstruktion. Vi kan utifrån våra scenarier se att den 

framtid vi kommer att få beror på vilka aktörer som är mest framgångsrika. Då alla har olika 

viljor spelar det stor roll vilken förmåga de har att ”övertala” andra.   

 

Drivkrafterna bakom de olika scenarierna ser ganska lika ut men har ändå vissa skillnader. I 

”Ett uppdaterat Europa” så är drivkrafterna politiska. EU:s utveckling sker stegvis eftersom 

den politiska viljan att gå vidare i samarbetet på ett mer radikalt sätt saknas. I ”Ett nytt 

Europa” så är drivkraften snarare ekonomisk. Scenariot bygger på att den ekonomiska 

situationen inom EU försämras och därmed kan spillover-effekten ta fart. ”The death of the 

euro” har även det ekonomiska drivkrafter då det är Spaniens ekonomiska problem som sätter 

igång processen mot eurons undergång. Det sista scenariot har både ekonomiska och politiska 

drivkrafter då Grekland och resterande euroländer tjänar både ekonomiskt och politiskt på 

Greklands utträde ur EMU.   

 

Faktorerna, här definierat som vad som behöver hända för att scenariot ska vara giltigt, 

varierar mellan scenarierna som presenteras i denna uppsats. I det första neofunktionalistiska 

scenariot så ändras inte mycket från det som skett idag, det sker inga omvälvande beslut. 

Istället visar scenariot att krishanteringen fortsätter nästan som idag, där man mest fokuserat 

på samordning. Det andra neofunktionalistiska scenariot förutsätter dock att det sker en större 

händelse som får aktörerna att anse att det krävs ytterligare integration på fördragsnivå för att 

euron och EU ska kunna överleva denna kris. De två LI-scenarierna bygger på att två 
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specifika saker ska ske. Det första på att Spanien ska krisa och behöva lån från EU vilket 

leder till eurons kollaps. Det andra bygger på att det sker en reform av euron på ett ordnat sätt 

när staterna inser att det inte längre är försvarbart att försöka rädda Greklands medlemskap i 

euron.  

 

De viktigaste skillnaderna är aktörerna, vad som händer härnäst och ifall denna kris är 

tillräckligt stor för att skapa en permanent förändring. I empirin ses bevis på att det som gjorts 

hittills har lett till permanenta förändringar, men kommer detta att fortsätta? Kommer det att 

eskalera? Är eurokrisen en ”europeisk frälsning” för att kunna fortsätta på vägen mot 

överstatlighet eller är eurokrisen samma sak som ”eurodöden”? Kommer de krispaket som 

hittills delats ut räcka eller behöver dem bli större och går detta att göra utan att ha en 

gemensam europeisk skatt? Vem har makten i EU i slutändan, kommissionen eller 

medlemsstaterna?  

 

Poängen med denna uppsats är inte att kunna säga något med säkerhet om framtiden. Precis 

som nämns tidigare i uppsatsen är inte scenarier till för att spå framtiden, de är snarare till för 

att visa hur framtiden kan komma att formas ifall man når vissa avgörande brytpunkter. På så 

sätt ger de en bättre bild över hur man kan tänka sig EU:s framtida utveckling. Vi har heller 

inte valt att lägga någon värdering i vilket av scenarierna som är mest sannolikt då detta inte 

har någon betydelse för uppsatsens syfte. Det faktum att vi har valt att bygga våra scenarier 

utifrån två teorier innebär att vi kanske inte har kommit åt alla möjliga synsätt man kan ha om 

EU:s utveckling, men det hade också varit omöjligt att göra. Men denna uppsats bjuder på 

fyra alternativ om hur framtiden skulle kunna bli och öppnar därför för en diskussion om hur 

man kommer dit eller hur man undviker att hamna i dessa situationer, beroende på vad man 

anser vara bäst. 
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