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Abstract 

In 2002, the euro as a common currency did replace the national currencies in the EU 

member-states that did choose to take part in the EMU. It was then viewed as one of the 

greatest accomplishments ever to be made by the EU. However, during the latest years, the 

economic situation has deteriorated in several EMU member-states. This affected the whole 

euro-area and the current situation is referred upon as the euro-crisis. In 2011, at the time of 

the euro-crisis, the Heads of State or Government of the euro-area did reaffirm their full 

commitment to strengthen EMU. This essay seeks to answer why the EMU is maintained 

despite severe economical difficulties. The purpose of this essay is to reveal that path 

dependence is seen in the EU decision-making about the EMU. To fulfill the purpose the 

method used is process-tracing. To study the EU decision-making this essay applies the 

theoretical framework provided by Allison and Zelikow. This theoretical framework studies 

decision-making from three different vantage points. The findings of this essay reveal that in 

each vantage point an institution can be found that shape behavior and results in path 

dependence.              
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1. Inledning 

Sett ur ett historiskt perspektiv var det Maastrichtfördraget år 1992 som på allvar 

konkretiserade EU:s ekonomiska och monetära samarbete. Fram tills att Maastrichtfördraget 

trädde ikraft hade det europeiska samarbetet enbart vilat på allmänt hållna principer vad gäller 

det ekonomiska och monetära samarbetet
1
.  I och med Maastrichtfördraget fick det ekonomisk 

och monetära samarbetet, som kom att benämnas EMU, en helt unik utformning. Den 

monetära politiken skulle skötas gemensamt, samtidigt som medlemsstaterna fortsättningsvis 

skulle behålla ansvaret för den finansiella politiken
2
. När så den gemensamma valutan 

slutligen helt ersatte de nationella valutorna år 2002 sågs detta av många som en av EU:s 

hittills största framgångar
3
.  

EMU-projektet kan redan från början härledas ur politiska motiv. Det var således inte främst 

de ekonomiska vinsterna som motiverade EMU, utan snarare var det politiska motiv och en 

strävan efter ett starkare EU som låg bakom att EMU konkretiserades
4
. De senaste årens 

ekonomiska läge i de EU-medlemsstater som valt att ingå i EMU har dock kännetecknats av 

underminerade statliga finanser
5
. Vad som särskilt uppmärksammats är att flera av 

medlemsstaternas regeringar inte minskat de statliga utgifterna i den mån som det hade 

behövts. I högsta grad kännetecknar detta den rådande ekonomiska situationen i 

medlemsstaterna Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien
6
. Detta har sedermera 

påverkat den monetära politiken och alla de medlemsstater som ingår i EMU och det har talats 

om en euro i kris.  

Tidigare forskning har kritiserat utformningen av EMU och uttrycker tydligt att den rådande 

ekonomiska krisen inte bör ses som något varken nytt eller förvånande
7
. Ekonomiska 

svårigheter har alltjämt följt EMU sedan starten
8
. EMU har trots detta, ständigt förstärkts upp 

och valts att satsa på allteftersom tiden gått. Under rådande ekonomisk kris upprepade sig 

detta under år 2011 då samtliga stats- och regeringschefer inom EMU-samarbetet tillsammans 

med EU-institutionerna försäkrade sin fulla tillgivenhet till att förstärka EMU-samarbetet för 

                                                           
1
 Lundberg, 1996, s.14 

2
 European Commission, 2006, s.5 

3
 Bomberg et al, 2008, s.36 

4
 Feldstein, 1997, s.41 

5
 Prokopijević, 2010, s.373 

6
 Ibid. s.369 

7
 Feldstein, 1997, s.24 

8
 Prokopijević, 2010, s.369 
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att komma till stånd med den ekonomiska krisen
9
. Trots samarbetets ekonomiska svårigheter 

hade återigen ett beslut tagits om att förstärka EMU. Ovanstående inledning har således lett 

fram till problemformuleringen; varför bibehålls EMU-samarbetet trots de ekonomiska 

svårigheterna?            

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att visa hur beslutfattandet angående EMU har präglats av 

spårbundenhet. Detta kommer att göras genom att förklara hur institutioner har kommit till 

stånd som leder till en spårbundenhet i och med att en institution begränsar och leder till ett 

återkommande beslutsmönster vad gäller utformningen av EMU. Denna uppsats studerar 

institutioner i enlighet med ny institutionell teori, där institutioner definieras och förstås som 

stabila och återkommande handelsmönster, normer, accepterade standarder och avtal som 

begränsar beteende
10

.  

1.2. Frågeställningar 

Ovanstående syfte leder fram till uppsatsens mer specifika frågeställningar; varför lanserades 

EMU? samt, varför har EMU förstärkts över tid? Dessa har formulerats för att uppsatsen ska 

kunna studera det kritiska beslut som innebar att EMU konkretiserades men även för att 

uppsatsen ska kunna studera beslutsfattandet över tid och se hur institutioner kommit till stånd 

som leder till återkommande beslutsmönster.  

2. Metod och material 

Uppsatsen kommer att utgöras av tre fallstudier av den spårbundenhet som präglat 

utformningen av EMU. För att tillhandahålla en komplett bild av beslutsfattandet kommer var 

och en av dessa fallstudier använda sig av en av de tre analytiska modeller för att studera 

beslutsfattande som tillhandahålls av Allison och Zelikow. Var och en av fallstudierna 

kommer därför att vara teoriprövande i och med att varje fall prövas enligt en specifik modell 

grundad i specifik teori. Uppsatsens frågeställningar kommer att ställas och besvaras inom 

ramen för varje fallstudie. 

I den första modellen, den rationella aktörsmodellen, uppdagas den bredare kontexten för 

beslutsfattande. Vad som förklaras av den rationella aktörsmodellen, alltså vad modellen 

anser är den centrala kontexten för beslutsfattande, är att modellen framhåller en aktör som 

                                                           
9
 European Commission, 2011a, s.2 

10
 March & Stoker, 2010, s.61 
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enhetlig och rationell
11

. Vad som sedan förklarar beslutsfattande är att den enhetliga aktören 

gör kalkylerade, rationella val. Denna modell söker således svar på frågan varför EU valde att 

lansera EMU? Modellen har förklarat denna fråga när den visat att det var ett kalkylerat och 

rationellt val gjort av EU givet dess målsättningar
12

.  

I den andra modellen, organisationsmodellen, är den centrala kontexten för beslutsfattande 

samt för att förstå en aktörs beteende, de organisationer som återfinns inom aktören
13

. Vad 

som förklarar ett beslutsförlopp är att lägga fokus på hur de organisationer som återfinns inom 

aktören i ett koordinationssyfte har egen kultur, egna normer och rutiner . Denna modell söker 

svar på frågan; ifrån vilka inom EU existerande organisationers kontexter, påtryckningar och 

procedurer kom beslutet att lansera EMU? Modellen har förklarat frågan när den visat från 

vilka inom EU existerade organisationer som beslutet kom ur
14

.   

I den tredje modellen, förhandlingsmodellen, förklaras de förhandlingar som utförs av och 

mellan ledande individer i styret vara den centrala kontexten för beslutsfattande
15

. Vad som 

förklarar ett beslutsförlopp här är att identifiera de faktorer som påverkar beslutsförloppet. 

Denna modell söker svar på frågan som lyder ur vilka förhandlingar emellan vilka individer i 

styret av EU kom beslutet att lansera EMU? Modellen har förklarat frågan när den visat vilka 

individer som gjorde vad och varför
16

.  

2.1. Process-spårning       

För att motivera en studie av beslutsfattandet angående just EMU, kan detta fall ses vara 

representativt för beslutsfattandet angående utformningen av politikområden inom EU. De 

institutioner som denna uppsats förklara komma till stånd inom beslutsfattandet angående just 

EMU, bör i likhet finnas inom andra politikområden inom EU.  

Genom att använda process-spårning som metod kommer det påvisas att förklaringen till 

varför EMU-samarbetet bibehålls trots ekonomiska svårigheter ligger bakåt i tiden. Valet av 

metod motiveras av att uppsatsen ska tillhandahålla en detaljerad förklaring av den 

spårbundenhet som präglat utformningen av EMU i och med att uppsatsens tre fallstudier 

                                                           
11

 Allison & Zelikow, 1999, s.21 
12

 Ibid. s.5 
13

 Ibid. s.143 
14

 Ibid. s.6 
15

 Ibid. s.294 
16

 Ibid. s.6 
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kommer att vara teoriprövande. Enligt George och Bennett är process-spårning en synnerligen 

stark metod vad gäller att pröva teorier och speciellt vad gäller processer som är spårbundna
17

.    

2.2. Självförstärkande processer 

Mer specifikt kommer självförstärkande processer ses vara det som förklarar spårbundenhet. 

Uppsatsen har för avsikt att gå tillbaka i tiden för att finna det kritiska beslut som sedan 

förstärkts och reproducerats över tid. Vad gäller studiet av spårbundenhet som ligger till 

grund för metoden process-spårning är litteraturen samstämmig vad gäller att metoden för 

närvarande används utan att dess verkliga mening helt förståtts och klarlagts
18

. Detta 

framhålls av betydande forskare vad gäller spårbundenhet som Mahoney och Pierson. 

Definitionen av spårbundenhet är oftast mycket vag och kan exempelvis vara att det som hänt 

under en tidigare tidpunkt påverkar utfallet av de händelser som sker senare i tid
19

. Dels 

Pierson, men även Mahoney, ägnar av ovan anledning betydande delar av sina artiklar 

angående spårbundenhet åt att tillhandahålla en precisering av vilka specifika egenskaper 

begreppet spårbundenhet tar fasta på.  

För att mer ingående diskutera vad som förklarar spårbundenhet och då sett som en 

självförstärkande process, kan artikeln av Pierson användas. Pierson framställer den 

självförstärkande process som leder till spårbundenhet som en social process med grundad i 

vad ekonomer benämner som ”increasing returns”. Vad som är centrala delar här är dels att 

kostanden att byta från det valda alternativet kommer öka över tid, men även att tidpunkten 

för när det valet av alternativ gjordes spelar in
20

. Att tidpunkten är central framhålls även av 

Mahoney som menar att detta är en synnerligen kritisk tidspunkt eftersom ett vägval väljs av 

flera möjliga och att detta sedermera kommer att förstärkas. I regel betraktar analytiker ett val 

som kritiskt när utfallet är i motsats till det utfall som de teorier som traditionellt hanterar en 

sådan process förutspår. Exempelvis, går detta se i de ekonomiska studier av spårbundenhet 

som hanterar när ineffektiva teknologier tillåtits bestå och förstärkts trots att mer effektiva 

teknologier funnits tillgängliga.  

 

 

                                                           
17

 George & Bennett, 2005, s.224 
18

 Mahoney,  2000, s.535 
19

 Pierson, 2000, s.252 
20

 Ibid. s.251 
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Figur 1. Illustration av självförstärkande processer 

A   

B B   B, B, B 

C   

Tidsperiod 1:  

Flera valmöjligheter finns 

(A, B, C)  

Tidsperiod 2: 

Detta är en kritisk tidpunkt i 

och med att ett val görs (B)  

Tidsperiod 3:  

Alternativ B gynnas av sitt 

tidsmässiga övertag och 

reproduceras över tid. Det 

blir allt mer kostsamt och 

osannolikt att byta bort från 

alternativ B.  

Källa: Illustrationen är inspirerad av Mahoney, 2000, s.514 

Vad sedermera gäller denna självförstärkande process och mer specifik den reproducering 

som sker av en institution i samhället efter den kritiska tidpunkt som ses som dess uppkomst, 

återfinns flera teorier som förklaringar till varför dessa självförstärkande processer sedan sker. 

För att diskutera de förklaringar som hanterar varför institutioner reproduceras kan först och 

främst den nyttomaximerande förklaringen tas upp
21

. Sett utifrån denna teori, väljer den 

rationella aktören att reproducera ett alternativ, därför att eventuella vinster av att byta till ett 

annat alternativ är mindre än de kostnaderna som går åt för att byta till ett annat alternativ. 

Förtjänsterna av upplärningseffekter, koordineringseffekter, adoptionseffekter samt kostnader 

av tidigare och oersättliga investeringar gör det blir allt mer kostsamt och osannolikt att byta 

bort från det redan valda alternativet
22

.  

För det andra, kan den legitimerande förklaringen tas upp till varför institutioner 

reproduceras. Här reproduceras institutionen genom aktörers subjektiva orienteringar och 

föreställningar om vad som är lämpligt och korrekt. Aktören som reproducerar institutionen 

ser den som legitim och reproducerar den således frivilligt. Institutionen reproduceras i 

enlighet med aktörens självförståelse angående vad som är lämpligt, snarare än i enlighet med 

vad som är rationellt, funktionellt eller i linje med det som bestäms av de betydande aktörerna 

i styret
23

.              

                                                           
21

 Mahoney, 2000, s.517 
22

 Ibid. s.518 
23

 Ibid. s.524 
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Slutligen, finns det en ytterligare förklaring till varför institutioner reproduceras som kan ses i 

maktdynamik. Reproduceringen sker eftersom när en institution stöds och väl kommit till 

stånd kan den gynna en vis grupp av aktörer till kostnaden för en annan grupp. Ett 

maktförhållande och en maktdynamik har institutionaliserats och en spårbundenhet kommer 

till stånd genom att de aktörer som tjänar på institutionen utnyttjar sitt tidsmässiga övertag 

och lyckas bibehålla den makt i gruppen som krävs för att främja dess reproducering
24

.  

2.3. Avgränsningar 

Denna uppsats avser att studera hur beslutsfattandet angående EMU mellan åren 1988-2011 

har präglats av spårbundenhet. Detta kommer att göras genom att visa på hur institutioner har 

kommit till stånd under åren som leder till en spårbundenhet i och med att institutionen 

begränsar och leder till ett återkommande beslutsmönster vad gäller utformningen av EMU. 

Denna uppsats avser således inte att studera genomförandet av besluten utan endast se till 

besluten angående utformningen av EMU.  

För att studera beslutsfattandet angående EMU avser denna uppsats att studera aktörerna 

kommissionen och det Europeiska rådet. För att motivera denna avgränsning görs valet av 

kommissionen med grund i att den har det exklusiva befogenheten att initiera lagförslag. 

Valet av det Europeiska rådet, bestående av stats- och regeringschefer, görs med grund i att 

det Europiska rådet hanterar frågorna och tar besluten rörande EU:s utveckling och då 

exempelvis EMU-samarbetets utformning, samt att det Europeiska rådet återfinns på toppen 

vad gäller EU:s beslutsfattande hierarki. Uppsatsen avser sett till sina tre fallstudier, i den 

första studera kommissionen och det Europeiska rådet som rationella aktörer. I den andra 

kommer kommissionen respektive det Europeiska rådet betraktas organisationer och för att 

det i den tredje ses i ljuset av de förhandlingar som sker mellan viktiga individer som 

företräder och verkar inom kommissionen respektive det Europeiska rådet. I den tredje gäller 

det således att påvisa vilka av de verkande individerna inom kommission respektive det 

Europeiska rådet som gjorde vad och varför.    

2.4. Material 

I den första fallstudien ses kommissionen och det Europeiska rådet vara rationella aktörer. 

Denna teori operationaliseras genom att använda kommissionens officiella rapporter för att se 

på hur kommissionen rationellt kalkylerat fram det alternativ som genererar de bästa 

                                                           
24

 Mahoney, 2000, s.521 
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konsekvenserna. Officiella mötesprotokol används för att se vilket beslut det Europeiska rådet 

sedermera tog. I den andra fallstudien används främst officiell lagtext, men även dokument 

från kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans, för att operationalisera 

organisationsmodellens teori och visa på hur kommissionen som organisation hade etablerade 

rutiner som kom att prägla utformningen av EMU. I den tredje fallstudien används dels 

dokument från den belgiska nationalbanken som innehåller intervjuer gjorda med 

framträdande individer sett till EMU:s historik, dels dokument från ECB med intervjuad 

centralbankschef och slutligen en intervju med den förre tyske förbundskanslern Schröder. 

Detta för att få insyn i och operationalisera förhandlingsmodellens teori om att beslutsfattade 

utförs av ett fåtal framträdande individer i styret av EU.  

2.5. Källkritik    

Vad gäller källkritik gäller det att betrakta denna uppsats material i ljuset av de fyra 

källkritiska reglerna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens
25

. Vad gäller äkthet kommer 

denna uppsats främst använda sig av alla de officiella rapporter, mötesprotokoll och dokument 

från EU:s institutioner som beslutsfattandet vilar på. Äktheten i dessa källor kommer således 

inte betvivlas. Vad gäller oberoende, och att det faktiska innehållet i källorna stämmer, gäller 

det att betrakta denna regel främst gällande de intervjuer som kommer att användas. De 

genomförda intervjuerna med nyckelpersoner bör betraktas som primärkällor i och med att de 

själva varit med och deltagit i de förhandlingar som skett i EU:s styre. Dock kompliceras 

detta, eftersom intervjuerna av praktiska skäl är genomförda av andra individer än 

uppsatsförfattaren själv. Vad gäller samtidighet har uppsatsen främst använt sig av samtida 

officiella rapporter, mötesprotokoll och dokument från EU:s institutioner från den tiden då 

beslutsfattandet gjordes. Gällande intervjuerna, görs bedömningen att de betraktas vara 

samtida berättelser eftersom beslutsfattandet angående EMU har ägt rum under de senaste 

åren. Slutligen, vad gäller tendens, bedöms detta sett till dokument från EU:s institutioner inte 

utgöra något problem, eftersom uppsatsen inte söker insyn i fakta och hur det exempelvis var 

ställt med ekonomin, utan istället söker inblick i de kalkyler som det fattade beslutet vilade 

på. Gällande intervjuerna, ses de som tendensiösa eftersom de vill framhålla sig själva i god 

dager, men av motsatt tendens, och då de ger samma uppgifter ska de enligt rådande praxis 

accepteras
26

.                

                                                           
25

 Esaiasson et al, 2007, s.314 
26

 Ibid. s.324 
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3. Teori 

3.1. Teoretisk översikt 

På mest grundläggande nivå kan den teoretiska översikten angående beslutsfattande ta sin 

början i vad som benämns klassisk realism. Den klassiska realismen kan ses sprungen ur 

Hobbes världsbild som menar att det internationella systemet består av enhetliga och 

egenintresserade stater som eftersträvar makt och säkerhet för att trygga sin överlevnad i en 

anarkistisk miljö
27

. Vidare, kan Morgenthau även tas upp i anknytning till denna realistiska 

teori. Morgenthau menade att beslutsfattande görs av ledare för stater och att dessa drivs av 

ett intresse som definieras som makt
28

. Således, hävdade Morgenthau att han kunde uttala sig 

om vilken målsättning ledaren för staten hade, nämligen ökad makt. Rationella val görs sedan 

av ledaren för staten i enlighet med det alternativ som genererar mest ökad makt
29

. Vad som 

blir tydligt av denna teoretiska diskussion av Morgenthau som realist till en betydande del 

enbart fokuserar på stater som de relevanta aktörerna. Dessutom, lyfter Morgenthau fram att 

ledare är benägna att kalkylera och göra rationella val.  Vidare bör neorealismen tas upp. 

Teorin grundlades av Waltz som skiftade viss fokus från aktörerna till strukturen. Enligt 

neorealisten Waltz är det strukturen som skapar förutsättningarna för hur aktörer kommer att 

handla. I den anarkistiska miljön eller strukturen är det således makt och säkerhet som 

kommer att eftersträvas av staterna eller aktörerna för att trygga sin överlevnad
30

. Med 

koppling till denna diskussion uppkom det dock kritik gentemot den realistiska teorin och 

synen på det internationella systemet som anarkistiskt och detta främst från institutionellt håll. 

Det hävdades i denna kritik som uppstod att fred och mellanstatligt samarbete visst kunde 

åstadkommas, i motsats till vad realisterna påstod. Institutionella förespråkare så som bland 

annat Keohane delade delvis åsikten att enhetliga och egenintresserade stater är de främsta 

aktörerna i den internationella politiken men menade att internationella institutioner bör tas i 

beaktning för att kunna förklara en stats agerande
31

. Realisterna försvarade sig dock emot 

denna kritik och detta försvar går förslagsvis att se i de argument som realisten Mearsheimer 

stod bakom. Mearsheimer menade bland annat att internationella institutioner hjälpte till och 

var en metod för stormakterna att bevara sin position och den redan existerande 

maktbalansen. Vidare, presenterades argument av Mearsheimer som går ut på att det är 

                                                           
27

 Allison & Zelikow, 1999, s.28 
28

 Morgenthau, 1993, s.5  
29

 Ibid. s.15 
30

 Waltz, 1979 
31

 Axelrod & Keohane, 1985, s.247-252  
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mycket svårt att genom internationella institutioner garantera lika mycket vinning till alla de 

samarbetande staterna. Dessutom, hävdade Mearsheimer i att det långa loppet spelar 

internationella institutioner lite roll vad gäller att styra staters agerande
32

. Detta i likhet med 

den beskrivning som tillhandhålls av Ikenberry där han beskriver hur institutioner tas i 

användning av stormakter under efterkrigstid för att låsa in svagare stater i önskvärt 

beteende
33

. Liberal teori har dock kommit med bidrag till hur denna grundläggande diskussion 

angående beslutsfattande kan utvecklas. Vad som då främst tas i beaktning av liberala 

teoretiker är att statens struktur har betydelse för agerandet och för de beslut som fattas, 

exempelvis återfinns här påståendet att demokratier inte går i krig med andra demokratier
34

. 

Inom ramen för den grundläggande diskussionen angående beslutsfattande återfinns sådana 

tankar exempelvis i Maoz argument att statens struktur bör tas i beaktning
35

. Vad som här 

menas är att statens struktur kan tänkas ha påverkningar på vad som framstår vara rationellt i 

de kalkyler som görs av statens styre
36

. Vad som av ovan diskussion blir tydligt, är att 

diskussionen angående beslutsfattande främst har sett till att studera enhetliga och rationella 

stater som aktörerna i det internationella systemet. För att studera beslutsfattande har 

analytiker sedermera sett till det som rationella val gjorda av dessa enhetliga stater givet dess 

specifika målsättningar. Att använda en sådan modell för att studera beslutsfattande har 

kommit att benämnas för den klassiska modellen eller den rationella aktörsmodellen och har 

historiskt varit den mest använda
37

.  

Forskarna Allison och Zelikow kom att vända sig emot det klassiska sättet att studera 

beslutsfattande. Deras argument kan ses i att de kritiserar de traditionella teorierna när de 

framhåller att ett fattat beslut inte kan ses som ett rationellt val gjort av en enhetlig stat som de 

traditionella teorierna gör
38

. De hävdar att en alldeles för grov förenkling sker när ett fattat 

beslut ses gjort av en enhetlig och rationell stat. Istället hävdar de att uppmärksamhet måste 

riktas inom staten eftersom en stat inte är enhetlig eller rationell, utan istället en hopgyttring 

av dels organisationer men även politiska aktörer. För att kunna göra detta tillhandahåller de 

ett teoretiskt ramverk som innebär att tre modeller används för att studera beslutsfattande 

utifrån tre olika perspektiv. Allison och Zelikow menar här att beslutsfattande som studeras 

utifrån dessa olika perspektiv tillsammans tillhandahåller en mer komplett bild. De tre 
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perspektiven ska ses som kompletterande till varandra när beslutsfattande studeras och 

möjliggör att en studie kan identifiera alla de faktorer som förklarar ett specifikt utfall
39

. 

3.2. Teoretisk utgångspunkt 

Det teoretiska ramverk som lanseras av de amerikanska forskarna Allison och Zelikow har 

kommit att omvälva studiet av beslutsfattande. Detta teoretiska ramverk innebär att tre 

modeller används för att studera beslutsfattande utifrån tre olika perspektiv. Nedan kommer 

var och en av modellerna presenteras mer ingående.  

3.3. Rationella aktörsmodellen 

Traditionellt har de teorier som syftar till att förklara beslutsfattande i stora drag enbart sett till 

de problem som existerar mellan stater och då betraktat dessa stater som enhetliga och 

rationella aktörer
40

. Detta liknar i stora drag vad som hädanefter kommer benämnas som en 

rationell aktörsmodell som även är den mest klassiska modell och används mer eller mindre 

av de flesta analytiker som tar sig an att förklara beslutsfattande i internationell politik. 

Modellen grundar sig i att ett beslut som gjorts av en aktör går att förklara i termer av att 

beslutet var kalkylerat och rationellt
41

. Beslutsfattande ses här gjort av en enhetlig aktör i en 

strävan att uppnå sina specifika mål. Enligt teorin ses den enhetliga aktören vara rationell och 

duglig att kalkylera och sedermera ta det beslut som är nyttomaximerande, alltså det beslut 

som maximerar den egna nyttan. För att förklara ett beslut söker teorin att visa varför aktören 

rent rationellt valde just det fattade beslutet. Ett rationellt val förstås genom teorin 

rationalismen. Rationalismen bygger på ekonomiska modeller som hävdar att aktörer, 

exempelvis människor och regeringar, alltid handlar rationellt i enlighet med sitt egenintresse 

med mål att maximera sin nytta givet sina specifika preferenser
42

.  

 

 

 

 

                                                           
39

 Allison & Zelikow, 1999,  s.392 
40

 Ibid. s.4 
41

 Ibid. s.16 
42

 Marsh & Stoker, 2010, s.42 



13 
 

Figur 2. Den rationella aktörsmodellen illustrerad 

Aktör 

Målsättning 

Alternativ 1   Alternativ 2 Alternativ 3  Alternativ 4 

Konsekvens 1  Konsekvens 2 Konsekvens 3 Konsekvens 4 

Val  

 

3.4. Organisationsmodellen  

Enligt Allison och Zelikow är organisationsmodellen ett nödvändigt komplimenterande 

perspektiv till den klassiska modellen. Organisationsmodellen är grundad i 

organisationsteorin och uppmärksammar organisationers unika logiker, kapaciteter, kulturer 

och procedurer. En tidig organisationsteoretiker är Weber som särskilt påtalade 

organisationernas effektivitet och påtagliga influens på de individer som företräder 

organisationer
43

. Denna teori ligger sedermera som grund för organisationsmodellen där just 

detta, att en aktörs beteende förstås sett utifrån från de organisationer som återfinns inom 

aktören
44

.  Organisationsmodellen erkänner både att individer inom organisationer och 

organisationer sinsemellan agerar i enlighet med organisationers formella regler, rutiner, 

program samt att individer agerar i enlighet med organisationens egen kultur som en informell 

regel i och med att agerandet av individen bedöms i enlighet med vad som anses vara lämpligt 

givet den organisation som företräds när formella regler saknas
45

. Vidare, utvecklar 

organisationer en egen kultur med informella och formella normer
46

. Enligt March och Simon 

leder detta till att individer inom en organisation agerar enligt lämplighetslogik, alltså vad 

som är lämpligt enligt min uppgift inom organisationen, snarare än att agera rationellt som 

individ enligt konsekvenslogik
47

.  

3.5. Förhandlingsmodellen 

Enligt Allison och Zelikow är ett ytterligare komplimenterande perspektiv till den klassiska 

modellen, som främst betraktar stater som enhetliga och rationella, att istället se på 

beslutsfattande som en process eller förhandlingar mellan de viktiga individer som befinner 
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sig i en stats styrelse. Denna förhandlingsmodell vänder sig alltså mot när den klassiska 

modellen mer eller mindre påstår att politiskt beslutsfattande är val gjorda av enhetliga och 

rationella stater. Här ses inte beslutsfattande som ett rationellt val utan istället som ett resultat 

av den utförda förhandling som ägt rum mellan individer i en stats styrelse
48

. Denna 

uppfattning om att dessa förhandlingar anses vara viktiga att uppmärksamma ligger sedermera 

som grund till vad som benämns som förhandlingsmodellen. En forskare som särskilt 

uppmärksammat detta och utfört en sådan typ av analys är Neustadt
49

. Modellen framhåller 

sedan ett antal centrala orsakade faktorer, som påverkar och sedermera förklarar 

beslutsförloppet såsom exempelvis systemet, vilka aktörer som beslutar, hur 

beslutsproceduren regleras, vem som bestämmer över agendan, graden av grupptänkande eller 

konsensussträvan samt slutligen förekomsten av samkoordinerade beslut
50

.  

3.6. Teoretisk tillämpning 

Uppsatsen kommer bestå av tre fallstudier där var och en av dessa kommer att vara 

teoriprövande i och med att varje fall prövas enligt en specifik modell grundad i specifik teori. 

Uppsatsen kommer sedan att inom ramen för varje fallstudie studera den spårbundenhet, alltså 

den självförstärkande process och mer specifik den reproducering som sker av ett alternativ 

efter den kritiska tidsperiod som ses som dess uppkomst, vilket präglat beslutsfattandet. Enligt 

Mahoney ska detta studeras vid tre tidsperioder. Vid tidsperiod 1 finns det flera 

valmöjligheter medans det senare, blir kritiskt under tidsperiod 2 i och med att ett val görs och 

under tidsperiod 3 gynnas sedan det gjorda valet av sitt tidsmässiga övertag och reproduceras 

över tid vilket leder till att en institution uppstår
51

.   

Den första fallstudien studerar beslutsfattande genom den rationella aktörsmodellen. 

Modellen framhåller att en aktör är enhetlig och rationell. Vad som sedan förklarar 

beslutsfattande är att aktören gör kalkylerade, rationella val
52

. Förklaringen till 

spårbundenheten sett utifrån denna teori, blir därför att den bygger på nyttomaximering, alltså 

att den rationella aktören väljer att reproducera institutionen, därför att eventuella vinster som 

frambringas av att byta till ett annat alternativ är mindre än de kostnaderna som går åt för att 

byta till detta alternativ. Den andra fallstudien kommer att studera beslutsfattande genom att 

använda organisationsmodellen, där den centrala kontexten för beslutsfattande samt för att 

                                                           
48

 Allison & Zelikow, 1999,  s.294 
49

 Neustadt, 1965 
50

Allison & Zelikow, 1999,  s.265-294 
51

 Mahoney, 2000, s.514 
52

 Allison & Zelikow, 1999, s.21 



15 
 

förklara aktörers beteende, är att studera de organisationer som återfinns inom aktören
53

. 

Förklaringen till spårbundenheten och till varför institutioner reproduceras sett utifrån denna 

teori, blir en legitimerande förklaring. Här reproduceras institutionen genom att individer 

inom organisationerna har subjektiva orienteringar och föreställningar om vad som är lämpligt 

agerande. Slutligen, i den tredje fallstudien kommer beslutsfattande studeras genom att 

använda förhandlingsmodellen som ser på beslutsfattande som en process eller förhandlingar 

mellan de viktiga individer som befinner sig i styret. Förklaringen till spårbundenheten är här 

att beslutsfattandet präglats av ett institutionaliserat maktförhållande. En institution har 

kommit till stånd vad gäller vilka aktörer som har makten över beslutsfattandet.  

Tabell 1. Summering av studiens upplägg 

Analytisk modell Centrala frågor 

Den rationella 

aktörsmodellen 

Vad ser aktören som hot och vad ses som möjligheter? 

Vilka är aktörens mål? 

Vilka är aktörens alternativ? 

Vad är de olika alternativens kostnader och förtjänster? 

Vilket är aktörens val givet dessa förhållanden?  

 

Organisationsmodellen Vilka organisationer ryms inom aktören? 

Vilka förmågor och restriktioner finns i dessa 

organisationers rutiner för att;  

 Generera information om internationella 

förhållanden, hot och möjligheter? 

 Generera alternativa tillvägagångssätt? 

 

Förhandlingsmodellen Vilka aktörer inom styret har betydelse? 

Vilka preferenser har dessa aktörer? 

Vilka faktorer påverkar aktörernas inflytande? 

Vilka aktörer tar besluten? 
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4. Tidigare forskning 

Den tidigare utförda forskningen på beslutsfattande inom EU angående den vidare 

integrationen kan på det stora hela delas in i fem breda strömningar. Först kan strömningen 

som kom att utvecklas av Haas och som benämns neofunctionalismen nämnas. 

Neofunctionalismen hävdar att beslutsfattandet angående den vidare europeiska integrationen 

sker eftersom integration inom ett politikområde kommer uppmuntra och ”spilla över” till 

integration inom andra områden
54

. För det andra, kan en ytterligare strömning ses i vad som 

kom att utvecklas av Moravcsik och som kom att benämnas liberal intergovernmentalism. 

Enligt denna strömning ses beslutsfattande inom EU kontrolleras och vara rationella val av 

nationella ledare och endast ske när det ligger i deras intresse att ta beslut som för den 

europeiska integrationen vidare
55

. Dessa två strömningar är de klassiska bidragen till 

forskningsfältet angående beslutsfattande inom EU. De vidare strömningarna bör sedermera 

ses som mer sentida, exempelvis kan en sådan strömning ses i studiet av nätverkande som 

sker i det dagliga arbetet inom EU:s gemensamma institutioner. En sådan studie är 

exempelvis utförd av Peterson
56

. För det fjärde, finns strömningen som studerar hur nationella 

representanter inom EU socialiseras in i vad som är lämpligt agerande och lämpliga beslut att 

ta, såsom exempelvis Lewis studie av hur nationella representanter alltid söker att nå 

samstämmighet
57

. Slutligen, i likhet med den nyss nämnda strömningen finns de studier som 

fokuserat på hur institutioner präglat beslutsfattandet inom EU, exempelvis utförda av 

Pierson. Dels lyfter Pierson fram att EU-institutioner så som kommissionen, driver på den 

europeiska integrationen
58

. Men han lyfter även fram att beslutsfattande blir spårbundet i och 

med all tid och resurser som investerats och att det därför blir för kostsamt att byta bort det 

valda ”spåret”. Pierson vänder sig således tydligt emot det stora handelsutrymmet som den 

liberala intergovernmentalismen ger nationella ledare
59

. Vidare, framhåller Pierson att 

nationella ledare ser till kortsiktiga vinningar när beslut tas. Detta kan leda till att 

politikområden lever kvar eftersom det är kostsamt att genomföra reformer med långsiktiga 

vinningar
60

. Denna uppsats ses därför relatera till Piersons forskning eftersom den studerar 

spårbundenhet i beslutsfattandet angående EMU.  
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5. Rationella aktörsmodellen applicerad        

Uppsatsens första fallstudie kommer att studera beslutsfattande genom den rationella 

aktörsmodellen. Modellen framhåller att beslutsfattande utförs av en enhetlig och rationell 

aktör. Vad som sedan förklarar beslutsfattande är att den enskilda aktören gör kalkylerade, 

rationella val
61

. Spårbundenheten kommer sedan att studeras med hjälp av en rationell 

förklaring till de självförstärkande processer som sker. I denna uppsats ses EU vara denna 

enhetliga och rationella aktör. För att framhålla EU som en enhetlig och rationell aktör 

kommer här kommissionen och det Europeiska rådet få representera EU. Som påtalats i 

ovanstående avsnitt kan kommissionens främsta uppgifter ses i att förbereda och initiera 

lagförslag samt att representera EU:s generella intressen
62

. Det Europeiska rådet, bestående av 

stats- och regeringschefer, sätter sedan de generella riktlinjerna för hela EU. Det Europeiska 

rådet står också för det politiska ledarskapet vad gäller att representera EU
63

.  

5.1. Tidsperiod 1 

Den specifika målsättningen att etablera en ekonomisk och monetär union har funnits inom 

EU allt sedan kommissionen år 1969 presenterade ett förslag på ett fördjupat ekonomiskt 

samarbete och att det under toppmötet mellan stats- och regeringschefer i Haag år 1969 slogs 

fast att detta skulle undersökas ytterligare
64

. Som inledningen redan avslöjat hade det 

europeiska samarbetet fram tills dess att Maastrichtfördraget trädde ikraft enbart vilat på 

allmänt hållna principer vad gäller det ekonomiska och monetära samarbetet
65

. Den 

Europeiska enhetsakten år 1986 kom dock att vara betydande för EMU. Enhetsakten 

presenterade inte några ytterligare åtgärder vad gäller att utveckla ett valutasamarbete men 

inrymde planerna för den inre marknaden som sågs i den fria rörligheten vad gäller varor, 

tjänster, produktionsfaktorer samt kapital
66

. Startskottet för EMU kom att bli när det 

Europeiska rådet under sitt toppmöte i Hannover år 1988 gav kommissionens dåvarande 

ordförande Delors uppdraget att en gång för alla presentera att ta ett beslut för hur det 

ekonomiska och monetära samarbetet skulle åstadkommas
67

. För att se på hur EU som en 

rationell aktör sedermera tog beslutet att konkretisera EMU, gäller det att se på hur beslutet 

som ett kalkylerat och rationellt val. Det Europeiska rådet gav kommissionens dåvarande 
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ordförande Delors i uppdrag att utföra dessa kalkyleringar och sedermera presentera det 

alternativ som genererar de bästa konsekvenser vad gäller att uppfylla målsättningen i att 

etablera det ekonomiska och monetära samarbetet. Det var sedermera efter och i linje med 

dessa utförda kalkyleringar som det Europeiska rådet gjorde valet och tog det kritiska beslutet 

att etablera den ekonomiska och monetära unionen, EMU. För att ett rationellt beslut skulle 

kunna tas angående hur det ekonomiska och monetära samarbetet skulle utformas var det 

Europeiska rådet tvunget att invänta de kalkyleringar som skulle utföras av arbetsgruppen 

under ledning av kommissionens dåvarande ordförande Delors.  

För det första, ställde sig arbetsgruppen under ledning av Delors på ett tydligt sätt emot att de 

olika valutorna inom EU tilläts variera fritt. Som arbetsgruppen förutspådde i sina 

kalkyleringar skulle den inre marknaden allteftersom tiden går integrera nationella ekonomier. 

I och med att de nationella ekonomierna blir allt mer integrerade finns en klar möjlighet till 

ekonomisk utveckling, men denna potentiella utveckling kräver i sin tur att den europeiska 

ekonomin konvergerar och blir mer samstämmig
68

. Arbetsgruppen förtydligar även att om 

inget effektivare valutasamarbete åstadkommes riskerar de dåtida årens trend att fortgå, det 

vill säga att nationella skillnader gällande budgetbalans samt pris- och löneinflation, vilket i 

sin tur riskerar att hämma den inre marknaden
69

.  

För det andra, gällande alternativet att även fortsättningsvis använda sig av det redan 

existerande ekonomiska systemet EMS med tillhörande växelkursmekanism ERM, med 

konstanthållna men justerbara växelkurser, förtydligade arbetsgruppen i sin rapport att en 

tydligare koordinering mellan de nationella ekonomiska politikerna och växelkurserna måste 

till. Vad som noteras av arbetsgruppen är att EMS fungerat relativt väl i koordineringen av 

monetär politik och att den tyska D-marken fungerat väl som ankarvaluta
70

. Dock framhöll 

arbetsgruppen särkskilt att den verkliga potentialen för det ekonomiska systemet EMS och 

växelmekanismen ERM inte fått chans att visa sig genom sin brist i effektiv samkoordinering. 

Splittringar och spänningar hade uppstått mellan medlemsstater genom att ett antal av 

medlemsstaterna inte hade anslutit sig. Vidare, noterade arbetsgruppen att etableringen av den 

monetära fonden som var en del av EMS inte åstadkommits
71

. Bristerna i samkoordineringen 

av ekonomisk politik och växelkurser som sågs i EMS oroade därför arbetsgruppen. 

Kommissionen framhöll att dessa problem skulle komma till rättas med genom ett tydligare 
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och mer effektivt ekonomisk och monetärt samarbete, dels vad gäller att öka 

samkoordineringen emellan medlemsstaterna men även vad gäller att öka befogenheterna som 

vilar på gemenskapens finansiella organ
72

.  

För det tredje, gällande alternativet att skapa ett mindre, men mer homogent och optimalt 

valutasamarbete enbart för vissa medlemsstater, skulle detta definitivt kunna resultera i ökade 

splittringar och spänningar mellan medlemsstaterna. Precis som i linje med vad som framhålls 

när det ekonomiska systemet EMS inte haft tillräckligt effektiv samkoordinering och 

disciplinering och då resulterat i spänningar mellan medlemsstaterna skulle detta alternativ 

kunna åstadkomma detsamma
73

. Vidare, skulle ett mindre, men mer homogent och optimalt 

valutasamarbete inte gynna den inre marknaden. Enligt arbetsgruppens kalkyleringar skulle 

ett mindre valutasamarbete inom ramen för den inre marknaden resultera i att den inre 

marknadens ekonomiska utveckling missgynnas i och med att ekonomiska barriärer, såsom 

transaktionskostnader och växelkurser uppkommer. Ett mindre valutasamarbete skulle även 

kunna åstadkomma psykologiska barriärer vilket leder till splittringar och spänningar mellan 

medlemsstater som på det stora hela hotar den europeiska integrationen
74

.    

För det fjärde, gällande alternativet att skapa en ekonomisk och monetär union för samtliga av 

medlemsstaterna skulle detta alternativ enligt kommissionen resultera i att den inre 

marknadens fria rörlighet av varor, tjänster, produktionsfaktorer samt kapital slutligen 

åstadkommes
75

. Den ekonomiska och monetära unionen skulle bestå av två delar. Dels den 

monetära unionen som bygger på medlemsstaternas försäkran om oåterkallelig konvertering 

av valutor, liberalisering av transaktioner samt bank- och finansmarknader och oåterkallelig 

låsning av växelkurser. Enligt arbetsgruppen betyder inte detta nödvändigtvis en gemensam 

valuta, men som de hävdar kommer en gemensam valuta vara något önskvärt av dels 

ekonomiska, men även av psykologiska och politiska skäl
76

. Dels den ekonomiska unionen 

som bygger på den inre marknadens fria rörlighet av varor, tjänster, produktionsfaktorer samt 

kapital. Men som även inkluderar konkurrenspolitik och marknadsmekanismer som går att se 

i åtgärder för regional utveckling och strukturell förändring samt bindande regelverk för 

budgetpolitik
77

. Enligt arbetsgruppen skulle detta alternativ, en ekonomisk och monetär union, 

inte enbart frambringa den inre marknadens ekonomiska potential utan även vara slutmålet i 
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den europeiska ekonomiska integrationen, genom att psykologiska, tekniska och ekonomiska 

barriärer avskaffades
78

.  

Figur 3. Illustrering av EU som rationell aktör 

Aktör: EU 

Målsättning: Europeisk Integration 

Alternativ 1  Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 

Konsekvens 1 Konsekvens 2 Konsekvens 3 Konsekvens 4 

Val: EMU  

   

5.2. Tidsperiod 2 

Denna tidsperiod är kritisk i och med att ett rationellt val görs av EU som sedan kommer att 

reproduceras och förstärkas över tid. Det tydliga målet för EU sett som en rationell aktör har 

hela tiden varit att öka den europeiska integrationen
79

. För att öka den europeiska 

integrationen, sågs etableringen av en ekonomisk och monetär union vara det medel som 

skulle driva denna integration framåt på ett kraftfullt sätt, samtidigt som interna splittringar 

skulle motverkas
80

. Att integrera Europas stater ekonomiskt var helt enkelt det som skulle 

motverka framtida splittringar mellan Europas stater. Det rationella valet för att nå 

målsättningen var därför att etablera en ekonomisk och monetär union, EMU.  

Efter arbetsgruppens utförda kalkyleringar framstod alternativet att etablera EMU som det 

alternativ som skulle generera de bästa konsekvenserna. Den inre marknadens fulla potential 

skulle kunna förverkligas och den europeiska integrationen skulle öka. I enlighet med vad 

som således presenterades av arbetsgruppen under ledning av kommissionens dåvarande 

ordförande Delors tog sedermera det Europeiska rådet beslutet att etablera EMU helt i 

enlighet med arbetsgruppens förslag under det Europeiska rådets möte i Madrid år 1989. 

Enligt arbetsgruppens förslag som valdes av rådet skulle EMU konkretiseras genom tre steg. 

Eftersom förslaget sågs i ljuset av att bli en förverklig av den inre marknadens fullständiga 

potential byggde det första steget på att mer koordinering vad gäller ekonomisk politik och 

penningpolitik samt förverkligande av fria kapitalrörelser. Vidare, byggde det första steget på 

att inkludera så många medlemsstater som möjligt inom det redan existerande ekonomiska 
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systemet EMS, även de med nationella budgetobalanser. I de fall där budgetobalanser fanns, 

skulle den berörda medlemsstaten utarbeta så kallade konvergensprogram för att komma till 

stånd med den nationella budgeten
81

. Vad gäller detta första steg, var det redan inskrivet i 

fördragstext genom den Europeiska enhetsakten från år 1987. Vad sedan gäller 

konkretiseringen av de efterföljande stegen som presenterats av arbetsgruppen förbereddes 

dess vidare implementering under år 1990 av kommissionen. I kommissionens utveckling av 

arbetsgruppens ursprungliga förslag som presenterades under år 1990 framhölls ytterligare 

nödvändiga element för EMU. Dessa element var för det första att etableringen av en ny och 

oberoende institution var nödvändig, den monetära politiken skulle hädanefter skötas av en 

Europeisk Centralbank. Vidare, framhölls att ytterligare konvergering var nödvändig att få till 

stånd mellan medlemsstaternas ekonomiska politik. Slutligen, framhölls även att den 

ekonomiska och monetära unionen ska inkludera en gemensam valuta
82

. Detta mer utvecklade 

förslag konkretiseras i och med Maastrichtfördraget år 1992
83

. Vad sedan gäller de ytterligare 

stegen, klargjordes det i Maastrichtfördraget att steg två ska inledas år 1994 och bland annat 

inkludera regler för hur underskott i nationella finanser inte får hanteras av medlemsstaterna. 

Dessutom ska underskottförfarandet komma till stånd, vilket innebär att medlemsstaterna ska 

undvika allt för stora nationella underskott. Vidare, ska steg två innebära att den Europeiska 

Centralbanken upprättas samt att nationella centralbanker görs oberoende
84

. Slutligen ska det 

klargöras vilka medlemsstater som ska delta i EMU. Vad sedan gäller det tredje och slutliga 

steget, ska det inledas år 1999 och euron senast vara i omlopp år 2002
85

.        

5.3. Tidsperiod 3 

Förklaringen till spårbundenheten sett utifrån denna teori, blir därför att den bygger på 

nyttomaximering, alltså att den rationella aktören väljer att reproducera alternativet, därför att 

eventuella vinster som frambringas av att byta till ett annat alternativ är mindre än de 

kostnaderna som går åt för att byta till detta alternativ. För att visa på denna spårbundenhet, 

har EMU kommit till stånd av att en lång tids förhandlingar och resurser investerats. Den 

rationella aktören väljer att reproducera och i detta fall förstärka EMU av den anledningen att 

det helt enkelt är för kostsamt att avskaffa EMU och börja om från början. Således väljer 

aktören att förstärka det redan valda alternativet och detta ska påvisas nedan.     
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Som framgår ovan utformades EMU på ett helt unikt sätt. Den monetära politiken skulle helt 

skötas av den Europeiska Centralbanken, samtidigt som medlemsstaterna fortsättningsvis 

skulle behålla ansvaret för den finansiella politiken
86

. För att koordinera medlemsstaternas 

nationella finanspolitik och för att hindra att eventuella nationella budgetunderskott skulle 

påverka den monetära politiken föreslog vad som benämns för stabilitetspakten år 1996. 

Maastrichtfördraget från år 1992 inkluderade ett strikt tidschema för införandet av EMU men 

med endast formella konvergenskrav gällande inträde. Kommissionen kom då med förslaget 

att etablera en stabilitetspakt som dels skulle tillhandahålla procedurer för hur 

budgetunderskott skulle kommas till rätta med men även en uttryckt målsättning gällande 

medlemsstaternas budgetbalans
87

. År 1999 togs stabilitetspakten i användning och 

medlemsstaterna upplevde då ekonomisk tillväxt. Under år 2001 avstannade dock den 

ekonomiska tillväxten och det var dags för stabilitetspakten att testas i och med att vissa 

medlemsstater visade på budgetunderskott som inte var inom ramen för målsättningen 

gällande budgetbalans. Stabilitetspaktens varnande mekanismer trädde i kraft men inga 

konkreta beslut togs angående att använda stabilitetspaktens procedurer. Ett beslut togs 

sedermera av det Europeiska rådet gällande att inte fortsättningsvis använda stabilitetspakten i 

sin dåvarande utformning. Vad som följde var att kommissionen år 2004 presenterade hur 

stabilitetspakten skulle omformas. I enlighet med kommissionens förslag beslutade det 

Europeiska rådet att år 2005 använda den reformerade stabilitetspakten med ökat fokus på 

skulder, hållbarhet, landspecificerad övervakning, ytterligare faktorer samt förebyggande 

åtgärder
88

.  

Den reformerade stabilitetspakten användes till år 2011 då samtliga stats- och regeringschefer 

i eurozonen tillsammans med EU-institutionerna deklarerade sin fulla tillgivenhet att använda 

all nödvändiga medel för att återupprätta finansiell stabilitet inom EMU-samarbetet. Detta 

gjordes med bakgrund i att de senaste årens ekonomiska utveckling i eurozonen präglats av 

nationella budgetunderskott och nationella bankers bristande stabilitet, vilket på det stora hela 

hotat den finansiella stabiliteten i eurozonen men även EU:s framtidsutsikter
89

. Vad som 

deklarerades var att ännu tydligare förstärka stabilitetspakten. Mer specifikt skulle denna 
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påbyggnad av den redan reformerade stabilitetspakten inkludera tydligare övervakning, samt 

att möjliggöra finansiering av skuldtyngda nationella banker
90

.   

5.4. Sammanfattning  

Genom att applicera den rationella aktörsmodellen och se på EU som en rationell aktör, har 

detta avsnitt påvisat att det var ett kalkylerat och rationellt val lansera EMU givet den 

uttryckta målsättningen. Avsnittet har även påvisat att det är rationellt av EU att fortsätta 

förstärka EMU trots de ekonomiska svårigheterna. För att identifiera den spårbundenhet som 

präglat detta avsnitt, har EMU kommit till stånd genom betydande förhandlingar och 

investeringar. Genom att dessa redan gjorda investeringar blir det över tid allt mer osannolikt 

att avbryta EMU. Det är således rationellt av EU att förstärka EMU, därför att eventuella 

vinster som frambringas av ett annat alternativ är mindre än de kostnader som går åt för att 

byta till det alternativet. 

6. Organisationsmodellen applicerad 

Denna fallstudie kommer att studera beslutsfattande genom att använda 

organisationsmodellen. För organisationsmodellen är den centrala kontexten för 

beslutsfattande samt för att förklara en aktörs beteende, att studera de organisationer som 

återfinns inom aktören
91

. Vad som förklarar ett beslutsförlopp är att lägga fokus på hur de 

organisationer som återfinns inom aktören har egen kultur, egna normer och rutiner. 

Förklaringen till spårbundenhet inom denna modell blir sedermera en legitimerande förklaring 

i och med att individer agerar i enlighet med en lämplighetslogik och rådande normer om vad 

som är lämpligt agerande. Enligt en legitimerande förklaring till spårbundenhet reproduceras 

en institutionen genom individer eller aktörer har orienteringar och föreställningar om vad 

som är en legitim institution, norm eller lämpligt agerande.  

För att se på hur utformningen och beslutsfattandet angående EMU är ett resultat av de 

organisationers kultur, normer och rutiner som ryms inom EU kommer här kommissionen 

vara den relevanta organisationen att studera. Detta, eftersom kommissionen har haft i uppgift 

att förbereda och initiera lagförslag angående EMU. Det var sedan det Europeiska rådet, 

bestående av stats- och regeringschefer, som tog beslut på basis av dessa förslag. Det kommer 

här påvisas att de lagförslag som initierats av kommissionen präglats av kommissionens 
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kultur, normer och rutiner. Kommissionen som organisation drivs här av individer som agera 

enligt en lämplighetslogik, alltså vad de individerna uppfattar vara lämpligt agerande givet 

den organisation de företräder. För att förstå hur kommissionens kultur, normer och rutiner 

begränsar beteendet för de individer som företräder organisationen samt hur det leder till att 

de agerar enligt en lämplighetslogik ser organisationsmodellen till vilken utövningen är samt 

vilken mening denna utövning som individerna som företräder organisationen vanligtvis har
92

. 

Kommissionen som organisation kom till stånd i och med Mergerfördraget år 1967
93

 och fick 

det i fördragstext uttrycka ansvaret att initiera lagförslag samt att representera vad som låg i 

det gemensamma intresset för hela gemenskapen
94

.  

6.1. Tidsperiod 1 

För att visa på hur kommissionens kultur och normer präglat utformningen av EMU behöver 

vi gå tillbaka till den tidpunkt då det Europeiska rådet under sitt toppmöte i Hannover år 1988 

gav kommissionens dåvarande ordförande Delors uppdraget att ta fram ett förslag för hur det 

ekonomiska och monetära samarbetet skulle åstadkommas
95

. Tiden innan hade präglats av att 

de olika förslag för hur det ekonomiska och monetära samarbetet som tagits fram varit mindre 

lyckosamma, exempelvis Wernerplanen och EMS. Ordförande Delors fick uppdraget att en 

gång för alla ta fram ett förslag som skulle bli lyckosamt. Arbetsgruppen var som sagt under 

ledning av kommissionens dåvarande ordförande Delors men inbjöd centralbankschefer från 

medlemsstaterna att ta del i arbetet
96

. Vad som dock bör framhållas är att 

centralbankscheferna stödde den rapport som Delors sedermera kom att presentera enhälligt
97

. 

Det förslag som går att se i rapporten som presenterades av Delors byggde på att konkretisera 

EMU, där den fria rörligheten vad gäller varor, tjänster, produktionsfaktorer samt kapital 

följdes av en oåterkallelig fixering av nationella växelkurser som sedermera skulle resultera i 

införandet av en gemensam valuta. Detta skulle enligt kommissionen generera 

samstämmighet vad gäller nationella förhållanden utöver Europa och vara slutmålet i den 

ekonomiska integrationen. Förslaget om EMU motiverades således huvudsakligen genom att 

det skulle främja den Europiska gemenskapen och vad som låg i det Europeiska gemensamma 

intresset
98

. Vidare, motiverades förslaget genom att det ekonomiska beroendet mellan 
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medlemsstaterna skulle öka samt att de nationella ekonomiska differenserna skulle minska, 

vilket på det stora hela skulle minska risken för splittringar mellan medlemsstaterna som 

skulle kunna skada gemenskapen
99

.           

6.2. Tidsperiod 2 

Under det Europeiska rådets toppmöte i Madrid år 1989 togs sedermera beslutet att etablera 

en ekonomisk och monetär union helt i enlighet med förslaget som presenterades av 

arbetsgruppen under ledning av kommissionens dåvarande ordförande Delors
100

. Detta beslut 

efterföljdes av det Europeiska rådet beslutade att ett nytt toppmöte skulle komma till stånd 

angående hur EMU mer specifikt skulle etableras senast under år 1990. Ett toppmöte om 

EMU och ett ytterligare om en politisk union öppnade sedermera under år 1990. Dessa två 

toppmöten avslutades under år 1991 och konvergerade slutligen tillsammans i och med 

Maastrichtfördraget år 1992
101

. EMU hade således konkretiserats i fördragstext och detta helt 

i linje med den rapport som åstadkommits under ledning av kommissionens dåvarande 

ordförande Delors
102

. I anslutning till dessa två toppmöten presenterade dessutom 

kommissionen en rapport som uttryckte att ett nytt och oberoende organ var nödvändigt, en 

Europeisk Centralbank, samt att ytterligare konvergering var nödvändig mellan 

medlemsstaternas ekonomiska politik. Dessutom framhölls det av kommissionen att en 

gemensam valuta vore en nödvändighet för den inre marknaden
103

. Dessa förslag som 

presenterades av kommissionen accepterades under de toppmöten som resulterade i 

Maastrichtfördraget och var således även uttryckta i fördragstext
104

. Vad som framgår när 

detta kritiska beslut granskas är att kommissionens har en betydande ställning vad gäller 

utformningen av EMU. Som fördragstext uttryckt allt sedan kommissionen fick sin moderna 

struktur i och med Mergerfördraget år 1967 har kommissionen haft den exklusiva rätten att 

initiera alla lagförslag
105

. Utformningen av EMU har således skett på basis av de förslag som 

utarbetats av kommissionen.  
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6.3. Tidsperiod 3 

Som påpekats tidigare i denna uppsats hade EMU fått en unik utformning, den monetära 

politiken skulle helt skötas av den Europeiska Centralbanken, samtidigt som medlemsstaterna 

fortsättningsvis skulle behålla ansvaret för den nationella finansiella politiken
106

. För att se till 

att medlemsstaterna inom EMU skötte sina nationella finanser och följde de 

budgetrekommendationer som var inkluderade i EMU, så att inte nationella budgetunderskott 

skulle kunna skada den gemensamma monetära politiken hade kommissionen i och med 

Maastrichtfördraget fått uppdraget att övervaka budgetsituationen i medlemstaterna. Enligt 

det så kallade underskottsförfarandet låg kommissionens uppdrag i att övervaka och 

rapportera om en medlemsstat inte uppfyller eller riskerar att inte uppfylla de önskvärda 

referensvärdena för nationell budgetdisciplin. Om så är fallet, ska kommissionen utarbeta en 

rapport och i samråd med den monetära kommittén avlägga ett yttrande till ministerrådet, där 

områdesrelevanta ministrar från medlemsstaternas regeringar återfinns. Ministerrådet kan här 

göra en annan bedömning eller instämma med kommissionen. Instämmer ministerrådet med 

kommissionen, beslutas det om att rekommendationer angående hur budgetunderskott ska 

komma tills rättas riktas till den medlemsstat som är berörd. Fortskrider budgetunderskottet 

trots detta, riktas ett så kallat föreläggande mot den berörda medlemsstaten. Ett föreläggande 

är starkare än en rekommendation men dock inget bindande beslut. Det slutliga steget som då 

finns till hands för att komma till rätta med budgetunderskott är att ministerrådet riktar 

sanktioner mot den berörda medlemsstaten
107

.  

Trots att ovan underskottsförfarande fanns till hands, uppstod oro inom EMU-samarbetet 

angående att nationella budgetunderskott skulle kunna påverka gemenskapens monetära 

politik. Kommissionen kom då med förslaget att etablera en stabilitetspakt år 1996. 

Maastrichtfördraget från år 1992 hade inkluderat ett strikt tidschema för införandet av EMU 

men med endast formella konvergenskrav vad gäller inträde. Stabilitetspakten skulle dels 

tillhandahålla procedurer för hur budgetunderskott skulle kommas till rätta med men även en 

uttryckt målsättning vad gäller medlemsstaternas budgetbalans och då angivet i specifika 

referensvärden
108

. Detta för att koordinera medlemstaternas nationella finanspolitik och för att 
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hindra att eventuella nationella budgetunderskott skulle kunna påverka gemenskapens 

monetära politik. Stabilitetspakten användes från år 1996 till och med år 2004
109

.  

Slutet för stabilitetspakten i sin ursprungliga utformning kom att bli när det tyska respektive 

franska nationella budgetunderskottet under år 2004 kom att ligga utanför stabilitetspaktens 

nivåer. Kommissionen påpekade detta och utfärdade ett yttrande i enlighet med 

underskottsförfarandet. Trots detta, valde ministerrådet att inte följa kommissionens linje och 

instämma i kommissionens yttrande angående tyska och franska nationella 

budgetunderskott
110

. Detta nederlag fick kommissionen att vända sig till EU-domstolen för att 

få klarhet ifall ministerrådet hade den lagliga rätten att bortse från kommissionens yttrande. 

Domstolen dömde till fördel för kommissionen vilket i sin tur resulterade i att kommissionen 

år 2004 presenterade ett förslag om en reformerad och förstärkt stabilitetspakt. I enlighet med 

detta förslag beslutade stats- och regeringschefer i det Europeiska rådet att använda en 

reformerad stabilitetspakt
111

. Således, har det påvisats att kommissionen har en mycket 

betydande roll vad gäller att driva utformningen av EMU och detta genom att kommissionen 

agerar i enlighet med de fördragsstadgade rutinerna. Vidare, reproducerades återigen EMU av 

stats- och regeringschefer i och med beslutet att ta den reformerade stabilitetspakten i 

användning som togs av det Europeiska rådet under år 2004
112

. 

Under åren som följde kom den ekonomiska situationen inom EMU-samarbetet att präglas av 

nationella budgetunderskott
113

. Detta fick kommissionen att under år 2011 presentera en 

ytterligare förstärkning av den reformerade stabilitetspakten med fokus på gemenskapens 

ekonomiska styre, så som exempelvis tydligare övervakning, samt finansiering av 

skuldtyngda nationella banker
114

. Förslaget fick enhälligt stöd av samtliga stats- och 

regeringschefer i eurozonen
115

. Trots de historiska svårigheterna att få till stånd ett ekonomisk 

och monetärt samarbete, togs återigen ett beslut av samtliga stats- och regeringschefer inom 

eurozonen att reproducera EMU
116

.    
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6.4. Sammanfattning 

Som ovan påvisat har kommissionen haft en mycket betydande roll vad gäller 

reproduceringen och förstärkningen av EMU i och med det exklusiva uppdraget att förbereda 

och initiera lagförslag angående EMU. Sett till de avgörande besluten angående EMU har 

avsnittet även framhållit att det Europiska rådets som organisation varit relevant att studera. 

Vad som sedan påvisats är att det Europeiska rådets beslutsfattande angående EMU till stor 

del präglats av spårbundenhet. Sett till tiden efter det kritiska beslutet att konkretisera EMU i 

Maastrichtfördraget har EMU allteftersom tiden gått förstärkts och ständigt valts att satsas på. 

Detta har gjort att EMU ökat sin legitimitet i det Europeiska rådet. Sett till beslutsfattandet i 

det Europeiska rådet har således en förstärkning av EMU kommit att bli den rådande normen 

om vad som är lämpligt agerande inom ramen för den organisationen. Avslutningsvis har 

detta avsnitt påvisat att dels kommissionens men även det Europeiska rådets agerande varit 

begränsade av den lämplighetslogik som gällt för de specifika organisationerna. Detta har lett 

till en spårbundenhet angående vad som är lämpligt agerande vilket resulterat i att ett spår 

följts, nämligen EMU. Svårigheter i det valda spåret, så som att exempelvis nationella 

budgetunderskott samt eventuella alternativa spår har helt bortsetts från när dels 

kommissionen agerat i fullständig enlighet med fördragsstadgade rutiner och påvisat dess 

lagstadgade giltighet, trots att medlemsstaterna ständigt påvisat stora bekymmer att efterfölja 

de referensvärden som finns för budgetdisciplin. Men även vad gäller beslutsfattandet i det 

Europeiska rådet, där en valutaunion gått från att vara politisk ogenomförbar till att vara 

legitim och det alternativet som numera framstår mest lämpligt vad gäller att hantera den 

ekonomiska och monetära politiken inom gemenskapen
117

.    

7. Förhandlingsmodellen applicerad 

I denna fallstudie kommer beslutsfattande studeras genom att använda förhandlingsmodellen 

som ser på beslutsfattande som en process eller förhandlingar mellan de viktiga aktörer som 

befinner sig i styret. Förklaringen till den spårbundenhet som präglat beslutsfattandet 

angående EMU ges i denna fallstudie av att utformningen angående EMU, alltså de 

förhandlingar som sker, har institutionaliserat ett maktförhållande vad gäller beslutsfattandet 

angående EMU. En institution har kommit till stånd angående hur beslutsfattandet ska gå till 

väga, vilket gynnar ett fåtal aktörer till kostnad för andra.  
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7.1. Tidsperiod 1 

Förhandlingsmodellen söker att identifiera vilka betydelsefulla aktörer som befinner sig i 

styret av EU och som deltar i de förhandlingar angående utformningen av EMU som sker. 

Modellen söker även att identifiera vilka av dessa aktörer som gjorde vad och varför. Som 

ovan påvisat kom det Europeiska rådets toppmöte i Hannover år 1988 att bli startskottet för 

EMU. Det Europeiska rådet, alltså samtliga stats- och regeringschefer, gav under toppmötet 

kommissionens dåvarande ordförande Delors uppdraget att ta fram ett förslag för hur det 

ekonomiska och monetära samarbetet skulle åstadkommas
118

.  

För det första gäller det att se vilka stats- och regeringschefers ståndpunkter i det Europeiska 

rådet som var betydelsefulla. Vad som då bör framhållas är att betydande delar av den 

ekonomiska integrationen och i synnerhet EMU-samarbetet till stora delar vilar på franska 

respektive tyska ledares initiativ inom det Europeiska rådet
119

. En rad sådana initiativ till 

ekonomisk integration där franska respektive tyska ledare varit tongivande kan här ges; 

initiativet av Brandt och Pompidou under toppmötet i Haag som ledde fram till Wernerplanen, 

initiativet av Schmidt och Giscard som ledde fram till det Europeiska Monetära Systemet, 

EMS, och framförallt processen mellan Kohl och Mitterrand som ledde fram till att EMU 

konkretiserades i och med Maastrichtfördraget
120

. Detta, tillsammans med kommande mer 

detaljerade redogörelse av processen som ledde fram till EMU gör gällande att franska 

respektive tyska ledare haft betydande ställning och inflytande i de förhandlingar som 

sedermera resulterar i att ett beslut tas av det Europeiska rådet angående den ekonomiska 

integrationen. Således, vittnar detta även om att ett maktförhållande vad gäller 

beslutsfattandet angående utformningen av den ekonomiska integrationen redan existerar 

inom EU.    

Detta maktförhållande framgår även tydligt när tidiga förhandlingar angående EMU granskas. 

EMU kom att bli en sammanjämkning av franska och tyska preferenser. Grundläggande kan 

de franska preferenserna ses i upprätthållandet av att den centraliserade staten bör spela en 

betydande roll i ekonomin. Vad gäller den franska förhållningen till europeisk integration, 

påtalades det från franskt håll att europeisk monetär integration är en drivkraft för vidare 

europeisk integration. Den monetära integrationen föreslogs från franskt håll komma till stånd 

genom ökad växelkursstabilitet genom användning av exempelvis växelkursmekanismer. För 
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att sedan grundläggande se till de tyska preferenserna framhölls det från tyskt håll vikten av 

att den monetära politiken skulle garantera fortsatt prisstabilitet eftersom det fanns en oro vad 

gäller att ersätta den så stabila D-marken. Dessutom, med grund i den tyska federala 

strukturen, föreslogs det från tyskt håll att en betydande decentralisering av den finansiella 

politiken fortsättningsvis skulle gälla. Dock framhölls det särskilt från tyskt håll att den 

monetära integrationen, såsom upprättandet av en monetär union, kunde ses vara slutmålet för 

den europeiska ekonomiska integrationen
121

. Således fanns det en tydlig samstämmighet från 

både franskt och tyskt håll vad gäller att en monetär union var ett medel för vidare europeisk 

integration.  

Som tidigare påtalats kom processen mellan förbundskansler Kohl och president Mitterrand 

leda fram till att EMU konkretiserades i och med Maastrichtfördraget. Mer specifikt tog 

denna process sin fart i och med det bilaterala mötet som ägde rum mellan Kohl och 

Mitterrand under år 1988 där ett samstämmigt beslut togs att gå vidare med planerna på en 

ekonomisk och monetär union
122

. Kohl hade under en lång tid haft planer på att öka den 

politiska och ekonomiska integrationen inom Europa. Dessutom, var Kohl övertygad om att 

ett mer enat Europa var den bästa garantin mot framtida interna splittringar och att ett enat 

Europa var något som hela Europa skulle kunna ta fördel av
123

. I efterföljande toppmöte i 

Hannover år 1988 med samtliga stats- och regeringschefer i det Europeiska rådet fick Kohl 

och Mitterrand stöd för sina planer. Det Europeiska rådet gav sedermera kommissionens 

dåvarande ordförande Delors uppdraget att en gång för alla presentera hur det ekonomiska 

och monetära samarbetet skulle åstadkommas. Vad som gjorde att valet föll på Delors var att 

han hade stöd av både Kohl och Mitterrand
124

.   

7.2. Tidsperiod 2              

I och med att initiativet till EMU samt att ge uppdraget till kommissionens dåvarande 

ordförande Delors kunde härledas ur franska respektive tyska planer har ett redan existerande 

maktförhållande påvisats. Detta tillsammans med att förslaget som sedermera kom från 

arbetsgruppen under ledning av Delors ses tillfredställa franska respektive tyska preferenser 

kom att institutionalisera makten till beslutsfattandet angående EMU.  
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Delors var inställd på att en gång för alla förverkliga planerna på EMU. Dessutom visste 

Delors att det Europeiska rådet skulle besluta på basis av vad som kom att presenteras i den 

framarbetade rapporten. Därför valde Delors att inkludera samtliga medlemsstaters 

centralbankschefer i sin arbetsgrupp
125

. Att presentera ett förslag med centralbankschefernas 

samtyckte skulle enligt Delors minska risken för splittringar mellan medlemsstaterna inom det 

Europeiska rådet
126

. Arbetsgruppen under ledning av Delors kom sedermera att utforma 

förslaget om EMU. Eftersom förslaget sågs i ljuset av att förverkliga den inre marknadens 

fulla potential byggde det först på en ökad koordinering vad gäller den ekonomiska politiken 

och penningpolitiken samt förverkligande av fria kapitalrörelser. Det framhölls även 

ytterligare nödvändigheter för EMU. Dessa nödvändigheter var för det första etablering av en 

ny och oberoende institution, den monetära politiken skulle hädanefter skötas av vad som 

benämns ett europeiskt centralbankssystem
127

. Att etablera en ny och oberoende europeisk 

centralbank var något som passade franska respektive tyska preferenser. Från tyskt håll 

framhölls det att etableringen av en centralbank var en lösning för fortsatt prisstabilitet
128

. 

Vad som framgick i rapporten och som vidare tillfredställde franska och tyska preferenser var 

att EMU även skulle inkludera en gemensam valuta. Med brittisk ståndpunkt borttagen, rådde 

det dessutom en klar samstämmighet bland centralbankscheferna i arbetsgruppen om att 

inkludera den gemensamma valutan
129

.  

I enlighet med vad som sedermera presenterades av Delors tog det Europeiska rådet beslutet 

att gå vidare med EMU under det Europeiska rådets möte i Madrid år 1989. Arbetsgruppens 

ursprungliga förslag kom att bli utvecklat av kommissionen innan det skrevs ner i fördragstext 

under ett av de två toppmöten under år 1991 som tillsammans konvergerade i och med 

Maastrichtfördraget år 1992
130

. Samtliga stats- och regeringschefer, förutom de danska och 

brittiska representanterna, vars stater beviljades rätten att stå utanför
131

, gav då sitt samtyckte 

till EMU i och med signeringen av Maastrichtfördraget
132

.  
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7.3. Tidsperiod 3 

Den ekonomiska integrationen och i synnerhet EMU-samarbetet har till stora delar vilat på 

franska respektive tyska ledares initiativ. Detta vittnar om att ett maktförhållande vad gäller 

makten till beslutsfattandet angående EMU tidigare existerat. Sedermera var det 

konkretiseringen av EMU i och med Maastrichtfördraget som kom att institutionalisera ett 

maktförhållande vad specifikt gäller beslutsfattandet angående EMU. Det gäller därför att 

påvisa hur beslutsfattandet som sker under denna tidsperiod främst sker på franska respektive 

tyska ledares initiativ. Från tyskt håll har det mer specifikt påpekats att EMU måste kunna 

garantera prisstabilitet. En oro från tyskt håll var att exempelvis att budgetunderskott i någon 

av medlemsstaterna skulle kunna påverka gemenskapens monetära politik. Detta eftersom 

Maastrichtfördraget från år 1992 hade inkluderat ett strikt tidschema för införandet av EMU 

men endast formella konvergenskrav vad gäller inträde såsom nivåer för budgetbalans. En oro 

hade således uppstått från främst tyskt håll att någon av övriga medlemsstater skulle kunna 

sätta den gemensamma monetära politiken i obalans genom att referensnivåer för 

budgetbalans saknades inom EMU. Med grund i denna oro kom det tyska förslaget om att en 

stabilitetspakt skulle etableras inom EMU. Stabilitetspakten skulle dels tillhandahålla 

procedurer för hur budgetunderskott skulle kommas till rätta med men även en uttryckt 

målsättning vad gäller medlemstaternas budgetbalans och då angivet i specifika 

referensvärden
133

. Detta för att koordinera medlemsstaternas finanspolitik och för att hindra 

att eventuella nationella budgetunderskott skulle kunna påverka gemenskapens monetära 

politik. Kommissionen kom sedermera att initiera förslaget om stabilitetspakten på basis av 

det tyska förslaget. Vad som dock bör framhållas angående utformningen av stabilitetspakten 

är att den i stora drag lanserades utan att inkludera hur eventuell misskötsel skulle bemötas, 

såsom att inte uppfylla referensvärden för budgetbalans
134

. Vad som sedan följde och som 

kom att bli slutet för den ursprungliga stabilitetspakten var att den tyska respektive franska 

budgetbalansen under år 2004 kom att ligga utanför de referensnivåer som framgick i 

stabilitetspakten. Kommissionen påpekade detta i enlighet med det lagstadgade 

underskottsförfarandet, men utan gensvar. Kommissionen saknade dessutom egna procedurer 

för att bemöta eventuell misskötsel var därför utlämnade till att påbörja diskussionen om en 

reformerad stabilitetspakt
135

.  
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Vad som sedermera följde var att kommissionen påbörjade arbetet med att få fram en 

reformerad stabilitetspakt. Detta uppmärksammades från dels franskt men även från tyskt håll. 

Sett till de senaste årens ekonomiska situation i de medlemsstaterna var intresset stort att få 

till stånd en betydligt mer flexibel utformning av stabilitetspakten. Ett tydligt exempel på 

detta var det förslag som kom från tyskt håll genom förbundskansler Schröder, som upplevde 

en stagnerade tysk ekonomi och därför ville att stabilitetspakten skulle utformas mer flexibelt 

så att medlemsstaterna själva fick hantera sin budgetbalans utan att en än mer reglerande 

stabilitetspakt begränsade det nationella handlingsutrymmet
136

. Detta förslag, som byggde på 

en minskning av tvingande regelverk och regelrätt övervakning av budgetdisciplin kom även 

att stödjas av president Chirac, vars Frankrike upplevde liknande ekonomiska bekymmer
137

. 

Som ett svar på detta presenterade sedermera kommissionen år 2004 en reformerad 

stabilitetspakt. Förslag byggde på ökat fokus på skulder, hållbarhet, landspecificerad 

övervakning, ytterligare ekonomiska faktorer samt förebyggande åtgärder. För att belysa hur 

detta förslag kunde tillfredställa de franska respektive de tyska preferenserna, som var att öka 

det nationella handlingsutrymmet och slippa det mer tvingande regelverken, var att det 

framhöll ökat fokus på landspecifik övervakning och fastslog att ytterligare och landspecifika 

ekonomiska faktorer ska tas i beaktning. Således gjordes regelverket vad gäller regelrätt 

övervakning gällande referensvärden för budgetdisciplin mer diffust. Under år 2005 beslutade 

det Europeiska rådet att ta denna reformerade stabilitetspakt i användning
138

.   

Under åren som följde kom förekomsten av sviktande budgetdisciplin att öka bland 

medlemsstaterna inkluderade i EMU
139

. Den tyska oron om att nationella budgetunderskott 

skulle skada den monetära politiken kom återigen att under år 2011 göra sig påmind. Detta 

fick förbundskanslern Merkel tillsammans med sin franska motsvarighet Sarkozy att påkalla 

nödvändigheten av ett förstärkt europeiskt ekonomiskt styre
140

. Kommissionen initierade ett 

förslag om en ytterligare reformerad stabilitetspakt som fick stöd av samtliga stats- och 

regeringschefer i eurozonen
141

. Merkel tillsammans med Sarkozy var dock beredda att gå 

längre än så i och med deras förslag om ett nytt ekonomiskt styre för eurozonen, som kräver 

ny lagtext, där inte enbart den monetära utan även den finansiella politiken skall skötas
142

.  
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7.4. Sammanfattning  

Detta avsnitt har applicerat förhandlingsmodellen på beslutsfattandet angående EMU. 

Avsnittet har även påvisat vilka aktörer som gjorde vad och varför. Detta avsnitt har sett till 

tiden innan den kritiska tidpunkten i och med att EMU konkretiserades i Maastrichtfördraget 

och påvisat vilket existerande maktförhållande som då fanns. Här påvisades det att 

beslutsfattandet angående ekonomisk integration till betydande delar varit utfört av franska 

respektive tyska ledare. Det går således att se att den tyska respektive franska rätten till 

beslutsfattandet angående EMU kommit att bli en institution. Trots att samtliga stats- och 

regeringschefer i det Europeiska rådet haft möjligheten att ta initiativ angående utformningen 

av EMU, har en institution kommit till stånd som gör gällande att det är tyska respektive 

franska ledare i styret av EU som har makten över beslutsfattandet angående EMU.  

8. Avslutning 

För att återkomma till denna uppsats problemformulering, varför EMU-samarbetet bibehålls 

trots de ekonomiska svårigheterna, har det påvisats att institutioner har kommit till stånd vad 

gäller beslutsfattande, som leder till en spårbundenhet i och med att institutionen begränsar 

och leder till ett återkommande beslutsmönster angående EMU.  

Genom att denna uppsats har anlagt tre skilda analytiska modeller på beslutsfattandet 

angående EMU, har uppsatsens frågeställningar fått olika svar beroende på i vilken specifik 

modell de ställts. Vad gäller att sedan svara på de mer specifika frågeställningarna; varför 

EMU lanserades? samt varför EMU förstärkts över tid? görs detta därför sett till varje 

fallstudie. Inom ramen för den första fallstudien, där den rationella aktörsmodellen 

applicerades, har uppsatsen visat att det var ett kalkylerat och rationellt val gjort av EU givet 

dess målsättningar att lansera EMU. För att svara på varför EMU förstärkts över tid har det 

förklarats att det är rationellt att förstärka EMU eftersom det vore för kostsamt att avskaffa 

EMU i och med all den tid och resurser som investerats. Med grund i den rationella 

aktörsmodellen har således uppsatsen påvisat hur en institution kommit till stånd vad gäller 

beslutsfattandet angående EMU. Inom ramen för den andra fallstudien, där 

organisationsmodellen applicerades, har uppsatsen visat från vilka inom EU existerande 

organisationer som beslutet att lansera EMU kom ur.  I synnerhet präglade kommissionens 

kultur, normer och rutiner utformningen av EMU. Valet att lansera och utformningen av EMU 

kom under kommissionens rådande normer angående lämpligt agerande. Uppsatsen kom 

sedan att påvisa hur även det Europeiska rådet kom att ta beslut i enlighet med 
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kommissionens förslag. EMU kom på så vis att gå från att vara politiskt ogenomförbar i det 

Europeiska rådet till att bli den rådande normen angående lämpligt beslutsfattande. EMU kom 

sedan att förstärkas över tid eftersom det är lämpligt att ta sådana beslut. Inom ramen för den 

tredje fallstudien, där förhandlingsmodellen applicerades, har uppsatsen visat vilka individer i 

styret av EU som tog beslutet att lansera EMU. Det maktförhållande som rådde och som 

gjorde att dessa individer kunde ta beslutet kom sedermera att bli en institution gällande 

beslutsfattade. Som uppsatsen påvisat, resulterade detta i ett specifikt beslutsmönster, EMU 

förstärks över tid eftersom det har varit av intresse för de individerna med makt i styret att ta 

sådana beslut. 

Vad som tydligt framgår i denna uppsats är att den rationella aktörsmodellen tillhandahåller 

en förenklad bild av beslutsfattandet angående EMU. Genom att applicera dels 

organisationsmodellen men även förhandlingsmodellen har denna uppsats istället visat att en 

aktör, som EU, istället är en hopgyttring av organisationer och politiska aktörer. Dessa inom 

EU återfunna organisationer och politiska aktörer agerar sedermera enligt specifika 

lämplighetslogiker och enligt egna preferenser. Istället för se till beslutsfattande gjort av EU 

som en rationell aktör är det snarare här som det faktiska beslutsfattandet sker och då inte som 

rationella val. Vad sedan gäller spårbundenheten som präglat beslutsfattandet angående EMU 

har det visats inom ramen för den rationella aktörsmodellen att en institution kommer till 

stånd eftersom det är rationellt av EU att förstärka EMU. Även här leder detta till att en väl 

förenklad förklaring ges. Istället förstärks EMU eftersom institutioner angående dels lämpligt 

agerande, men även angående vilka som har makten kommit till stånd. För att återkomma till 

varför EMU-samarbetet bibehålls trots de ekonomiska svårigheterna, är det således inte enbart 

rationellt att bibehålla EMU-samarbetet. Istället är det gemenskapens organisationer och 

politiska aktörer med makt och intresse av EMU som har befogenheterna och tar besluten att 

bibehålla och låta EMU bestå. Denna uppsats ställer sig därför emot den strömning inom 

tidigare forskning som hävdar att medlemsstaterna och de nationella representanterna 

fortsättningsvis har fritt handelsutrymme och kontrollerar beslutsfattandet inom EU. Denna 

uppsats har istället visat på att medlemstaternas och de nationella representanternas 

handlingsutrymme begränsas i och med att beslutsfattandet inom EU och i synnerhet det 

angående EMU präglats av spårbundenhet.               
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9. Vidare forskning       

Denna uppsats studie av spårbundenheten som präglat EMU skulle med fördel kunna göras 

om på vidare forskning av spårbundenhet inom ett annat politikområde inom EU, såsom 

exempelvis socialpolitiken eller den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Dessutom, har 

det visat sig fruktbart att inte enbart anlägga de analytiska modeller som tillhandahålls av 

Allison och Zelikow på beslutsfattande i sig utan även för att studera spårbundenhet. Därför 

hade en liknande studie kunna göras på andra aktörer än EU, såsom exempelvis på NATO, 

som vanligtvis refereras till i termer som rationell aktör, men istället bör betraktas som en 

hopgyttring av stora organisationer och politiska aktörer. Att exempelvis studera om 

spårbundenhet präglat beslutsfattandet inom NATO, skulle kunna vara ett upplägg för vidare 

forskning.  
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