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Vilket EU vill vi ha?
Det borde vara den avgörande frågan i valet till Europaparla-

mentet. Men också i diskussionen inför kommande riksdagsval
och offentlig diskussion de år som följer. Sveriges har en rad olika
representanter i EU:s beslutande församlingar, domstol och verk-
ställande organ som närmast dagligen kan påverka unionens
inriktning och utveckling. 
Störst betydelse har regeringens medverkan i besluten i Euro-

peiska unionens råd, vanligen kallat ministerrådet. Därefter kom-
mer EU-parlamentarikernas olika ställningstaganden. Men även
riksdagens olika utskott och svenska myndigheter och förvalt-
ningar har betydande inflytande över EU:s inriktning och fram-
tid. Arbetsmarknadens parter, liksom många intresseorganisa-
tioner, regioner och kommuner, har dessutom, direkt och indirekt,
stora möjligheter till påverkan.
Frågan om vi ska vara med i EU klarade vi av för 20 år sedan.

Nu gäller det vilket EU vi vill ha. Vad ska skötas på nationell nivå
och vad ska hanteras på europeisk nivå? Och hur ska det gå till,
det vill säga vilken sorts politik vill vi att EU ska föra på de områ-
den vi överlåtit ansvar och beslutsbefogenheter till europeisk
nivå? Hur kan EU:s bidrag till Sveriges och Europas utveckling
värnas och utvecklas?
Här finns som sig bör olika politiska uppfattningar. Något

kollektivt ”vi” finns lika lite här som i valen till riksdag och kom-
muner. Likväl är det påtagligt hur outvecklad den offentliga dis-
kussionen om EU:s framtid är jämfört med diskussionen om
 Sveriges egen utveckling, trots att den förra har avgörande bety-
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delse för den senare. EU är i dag i praktiken lika mycket inrikes-
som utrikespolitik.
EU framstår dock för många betraktare och väljare som mot-

sägelsefullt och otydligt. Vissa inslag är positiva – andra mer
negativa. Inte minst finns det en kritik mot EU:s ökade över -
statlighet. Men främst uppfattas EU och EU:s roll och uppdrag
som oklart. Det finns också en betydande brist på kunskap om
vad EU gör och varför. Även nationella policymisslyckanden
skylls ofta på EU. Konsekvensen är populism och bristande legi-
timitet.
Mycket tyder dessutom på att denna utveckling har förstärkts

under senare år. De stora problemen med arbetslöshet, utanför-
skap och svag tillväxt i flera medlemsstater, har genom de senaste
årens finans-, skuld- och eurokris förvärrats och spridits till ytter-
ligare länder, även om tecken på en viss förbättring har kunnat
skönjas under senare tid. Även när det gäller exempelvis säker-
hets-, miljö- och migrationspolitiken finns stora utmaningar som
hänger ihop med bristen på väl fungerande gemensamma insti-
tutioner på EU-nivå.
I ett längre perspektiv är dock Europasamarbetet oerhört

framgångsrikt. Europas fredliga och demokratiska välståndsut-
veckling de senaste 50-60 åren hänger nära samman med EU:s
framväxt. Detsamma gäller i dag. Förutsättningar för fred och
säkerhet, individuell frihet och öppenhet, samt social och ekono-
misk utveckling, är nära kopplat till hur EU utvecklas. EU:s ut -
veckling har också avgörande betydelse Sveriges framtida säker-
het och välfärd. 
Syftet med denna antologi är att bidra till diskussionen om

vilket EU vi vill ha.
I kapitel 1 av Patrik Tingvall och Daniel Halvarsson vid Ratio

tillsammans med Ari Kokko vid Copenhagen Business School,
Sverige och EU: handel och tillväxt, diskuteras den ekonomiska
integrationens och EU-medlemskapets ekonomiska konsekven-
ser. Det centrala resultatet, baserat på en helt ny studie, är att den
svenska utrikeshandeln har ökat med mellan 85 och 95 procent,
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det vill säga nästan en fördubbling, och välståndet med mellan 3
och 20 procent tack vare EU och den ökade öppenheten. I kapitel
2 av Kommerskollegium, Åtgärder för en förbättrad inre marknad,
 diskuteras en rad olika förslag till förbättringar på områden som
i dag inte fungerar tillfredsställande när det gäller den fria rörlig-
heten på den inre marknaden. Det kan handla om befintliga EU-
regler som behöver tillämpas av myndigheterna i medlemslän-
derna på ett korrekt sätt. Men det kan också handla om behovet
av att förtydliga eller ändra befintlig EU-lagstiftning, eller ta fram
ny lagstiftning. Det finns stor potential avseende tjänstehandel,
e-handel och personrörligheten.
I kapitel 3 av Joakim Nergelius vid Örebro universitet, EU och

rättsstaten, diskuteras dels hur rättstaten över tid har stärkts inom
EU, dels hur EU även har bidragit till en stärkt rättsstat i Sverige.
Kapitlet avslutas med en kritisk analys av de senaste årens kris-
hantering ur samma perspektiv. I kapitel 4 av Björn Fägersten
vid Utrikespolitiska institutet, EU och utrikespolitiken: en balansakt
mellan makt, värderingar och vilja, diskuteras EU:s roll och vägval
i världspolitiken utifrån ett utrikes- och säkerhetspolitiskt per-
spektiv. Även på detta område finns stor potential till förbätt-
ringar.
Slutligen i kapitel 5 av Nils Karlson vid Ratio, EU:s Janus -

ansikte, diskuteras två för Europasamarbetets tillkomst och fort-
satta utveckling grundläggande idéer. Den ena pluralistisk, den
andra centralistisk. Slutsats är att förutsättningarna för europeisk
mångfald och enhet, liksom Europas framtida fred, säkerhet, sam -
arbete och ekonomiska utveckling, endast kan säkras om vi ser
till att EU ut vecklas i pluralistisk federalistisk riktning. Dessutom
behövs ökad institutionell konkurrens för att hantera nationella
institutionella tillkortakommanden. En ny och bättre balans mel-
lan centraliser ing och decentralisering är nödvändig.

Nils Karlson, docent, VD Ratio
Stockholm i mars 2014
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INTRODUKTION

Sedan bildandet av den europeiska kol- och stålgemenskapen
1952 har den europeiska integrationsprocessen både breddats och
fördjupats markant. Från att ha varit ett begränsat freds- och han-
delsprojekt mellan sex länder involverar den Europeiska Unionen
(EU) i dag tjugoåtta nationer som samarbetar på ett stort antal
områden. Fokus har förskjutits från avskaffandet av tullar och
kvoter till frågor rörande immaterialrätt, tjänstehandel, regelhar-
monisering och samordning av ekonomisk politik. Inom flera
viktiga politikområden – handelspolitik, konkurrenspolitik, jord-
bruk och fiske, utrikes- och säkerhetspolitik och migration – har
medlemsländer överlämnat hela eller stora delar av beslutsfattan-
det till unionen. Ambitionen är att varor, tjänster, arbetskraft och
kapital ska kunna röra sig fritt på den gemensamma marknaden
och skapa en dynamisk näringsmiljö som bidrar till att Europa
kan behålla eller till och med stärka sin globala konkurrenskraft.
Som ett resultat av denna process har den gemensamma mark-
naden blivit världens största marknadsplats och beräkningar visar
att medlemsländerna erhållit betydande fördelar av EU-medlem-
skapet.1

Vårt viktigaste resultat är att den svenska utrikeshandeln har
ökat med mellan 85 och 95 procent, det vill säga nästan en för-
dubbling, och inkomst med mellan 3 och 20 procent tack vare
EU och ökad öppenhet. Ser vi till handeln i tjänster finner vi att

9

SVERIGE OCH EU: HANDEL OCH TILLVÄXT

Av Patrik Tingvall, Daniel Halvarsson, Ari Kokko

1 Detta kapitel bygger på Halvarsson et al. (2014) där författarna i en längre forsknings -
rapport analyserat de ekonomiska effekterna av EU och EU-medlemskap.
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för EU som helhet är effekten cirka hälften så stor som för varu-
handeln, eller drygt 40 procent, medan EU:s påverkan på svensk
tjänstehandel uppgår till cirka 15–20 procent.
EU:s har således inte bara påverkat handel mellan länderna,

medlemskapet har även bidragit till ekonomiskt välstånd. Även
om det är svårt att ge några exakta skattningar på hur stor del av
den ekonomiska tillväxten som kan tillskrivas EU och ökad öppen -
het visar undersökningar att detta bidragit till ökad ekono misk
tillväx. Restriktiva beräkningar visar att cirka 3–4 procent av
dagens BNP kan tillskrivas EU och ökad öppenhet, men att den
verkliga effekten kan vara fem gånger så stor, vilket ger en BNP-
effekt i närheten av 20 procent. Skillnaden mellan de låga och de
höga skattningarna beror på att de förstnämnda i huvudsak
endast fångar välfärdsvinster som uppnås genom en effektivare
allokering av produktionen när tullar och kvoter avskaffas. Enligt
Harrison (1994) uppstår de stora vinsterna när hänsyn tas till
stordriftsfördelar, konkurrenseffekter och dynamiska effekter på
investeringar och innovation som den djupare integrationen gett
upphov till.
Det är sålunda uppenbart att utvecklingen av den europeiska

integrationen haft en betydande inverkan på både EU:s med-
lemsstater och omvärlden. Syftet med detta kapitel är att närmare
granska de ekonomiska mekanismerna som sätts i rörelse vid
integration, och med fokus på Sverige analysera effekterna av
EU-medlemskap på handel och tillväxt. 
Vår analys kommer att göras i tre steg. Den första delen av

rapporten definierar vad vi avser med begreppet ekonomisk integ-
ration och sammanfattar teorier om hur denna process förväntas
påverka handel, tillväxt och välfärd. Diskussionen om teorier är
viktigt, eftersom det inte är lätt att påvisa hur integrationen fak-
tiskt har påverkat den europeiska ekonomins utveckling – mycket
annat har hänt under de senaste 60 åren och vi vet på förhand
att det är svårt att separera effekterna av formella integrations-
avtal från effekterna av andra samhällsförändringar, vare sig de
är nationella (till exempel relaterade till nationella politiska pro-
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cesser), regionala (relationer mellan länder) eller globala (teknisk
utveckling och globala handelsavtal). 
Den andra delen ger en översikt av resultaten från ett antal

tidigare empiriska studier av integrationens effekter på handel
och tillväxt. Värdet av denna översikt är att etablera ett grovt vän-
tevärde (eller snarare ett intervall) för de skattade effekterna av
regional integration, som vi sedan kan använda för att tolka våra
egna empiriska resultat. Dessutom fyller den empiriska samman-
fattningen ett pedagogiskt syfte: det finns en stor variation bland
de existerande empiriska resultaten, vilket understryker svårig-
heterna i empiriska skattningar. Den tredje delen presenterar våra
empiriska analyser av effekten av europeisk integration på svensk
handel och tillväxt. 
För Sveriges del är det viktigt att förstå effekterna av de eko-

nomiska processer som driver utvecklingen av den europeiska
integrationen. En anledning är behovet att anpassa den inhemska
politiken för att möta de förändringar och utmaningar – liksom
de möjligheter – som orsakas av integrationen. Dessutom står det
klart att varken EU eller Sveriges förhållande till EU är konstanta
storheter. Förståelsen krävs för att bedöma hur Sverige bör
använda sitt politiska inflytande inom EU och hur vi bör ställa
oss till framtida förändringar i samarbetet. Några av de frågor
som finns på agendan rör förhållandet till Euron, förhandlingar
om frihandelsavtal med USA, relationerna till Kina och det fort-
satta arbetet med harmonisering av nationella regelsystem.

REGIONAL INTEGRATION I FLERA FORMER

Trots att den moderna europeiska integrationsprocessen har sitt
ursprung i ett politiskt motiv – att förhindra krig mellan europe-
iska länder – är det i regel handel och ekonomiska relationer vi
tänker på när vi diskuterar EU och den Europeiska integrationen.
I synnerhet har integration ofta likställts med frihandel, bilaterala
eller regionala handelsavtal. Över tiden har det dock stått klart
att trots att frihandelsavtal och tullunioner kvarstår ett stort antal
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informella handelshinder som leder till att nationella marknader
hålls isär. För att få full utväxling på handel och tillväxt har det
därför blivit nödvändigt att även ta bort eller reducera informella
handelshinder som till exempel regelskillnader mellan länder som
rör produktstandarder och konsumentsäkerhet. Detta innebär att
den europeiska integrationen har gått igenom flera olika faser,
där både avtalens omfattning och deras förväntade effekter har
förändrats. Något förenklat kan man kategorisera målen med de
olika årgångarna av europeiska avtal i två olika grupper: de som
syftar till att minska hindren för handel mellan medlemsländerna,
och de som dessutom strävar till att minska skillnaderna mellan
nationella regelverk, för att på så vis utjämna konkurrensförut-
sättningarna för företagen i de olika länderna. Skillnaderna mellan
dessa grupper av avtal gäller inte enbart deras utformning, utan
också teoretiska motiv och förväntade kostnader och effekter.
Den enklaste och minst ambitiösa formen av integration

utgörs av avtal som erbjuder olika regionala handelspreferenser.
Ofta handlar dessa om tullnivåer som är lägre än de som gäller
för icke WTO-medlemmar. Nästa nivå av integration utgörs av
frihandelsavtal som i stort sett innebär att handelstullar mellan
deltagande länder helt tas bort. Sedan millennieskiftet har antalet
bilaterala frihandelsavtal ökat kraftigt, och då handlar det framför
allt om nya parter till något av de regionala handelsblocken (EU,
EFTA, ASEAN) eller till någon av de stora handelsländerna (USA,
Kina, Japan). 
Även om frihandelsavtal i teorin är relativt enkla att genom-

föra har de visat sig vara komplicerade i praktiken. En komplika-
tion som berör alla frihandelsavtal, där länderna själva är fria att
bestämma sina egna tullar mot tredje land, är den kontroll av
handeln som behövs för att säkerställa att de produkter som
handlas inom frihandelsområdet verkligen härrör från partner-
länderna. Det här problemet är större än vad det kanske förefaller
vid första anblicken, eftersom få produkter i dagens internatio-
nella ekonomi har hela sitt ursprung i ett och samma land i. 
Ett ofta citerat exempel är tillverkningen av Iphone, som slut-
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monteras i Kina och exporteras därifrån (i vissa fall via USA) till
distributörer och konsumenter i hela världen (Xing och Detert
2010). Av telefonens sammanlagda produktionskostnad 2009
stod monteringen i Kina för endast 3,6 procent, medan kompo-
nenter från Japan (34 procent), Tyskland (17 procent), Korea (13
procent), USA (6 procent) och andra länder (27 procent)
utgjorde resten av kostnaden. Med tanke på att komponenterna
från Japan, Tyskland och andra länder dessutom innehåller
importerade delar från andra länder är blir det näst intill omöjligt
att avgöra vilket nationellt ursprung en Iphone har, och om den
här typen av varor bör ingå i rådande frihandelsavtal. 
Ett sätt att undvika behovet av komplicerade ursprungsregler

är att ingå i en tullunion som samordnar gränsskyddet mot tredje
land. Tullunioner är särskilt värdefulla för små och medelstora
företag som inte har upparbetade rutiner för att hantera den nöd-
vändiga administrationen som uppkommer vid kontroll av ur -
sprungsland. Generellt är de potentiella besparingarna och vins-
terna förknippat med att gå från ett frihandelsavtal till en
tullunion betydande. I en rapport från Kommerskollegium
(2003) uppskattas de administrativa kostnaderna för internatio-
nell handel till mellan 2,5 procent och 15 procent av handelstrans-
aktionernas värde. För Sveriges del beräknades de administrativa
kostnaderna under första halvan av 1980-talet till 4 procent av
utrikeshandelns värde (SWEPRO 1985). Till detta ska läggas de
faktiska kostnader som uppstår vid själva tulladministrationen,
samt de samhällsekonomiska alternativkostnaderna som uppstår
till följd av utebliven handel på grund av att de av komplicerade
ursprungsreglerna. 
För att undvika att icke-tariffära handelshinder, som inte han-

teras av tullunioner är skapandet av en gemensam marknad ett
naturligt nästa steg. Vid ett sådant samarbete skapas bättre förut -
sättningar för att hantera frågor så som berör nationella tekniska
bestämmelser. Långtgående regelförenklingar, gemensamma
standarder och ömsesidigt erkännande har följaktligen varit bety-
dande delar i den europiska integrationen, och sedan 1992 har tull -
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unionen omvandlats till en gemensam marknad med i princip fri
rörlighet för varor, tjänster, arbetskraft och kapital. I Cecchini-
rapporten (Cecchini m fl 1988) menades att elimineringen av
kvarvarande gränskontroller för inomeuropeisk handel skulle
generera besparingar motsvarande två procent av handelsvärdet,
samtidigt som harmonisering och en mera effektiv marknad
skulle resultera i en BNP-ökning uppemot 6 procent. Det bör
också noteras att en gemensam marknad kan företagen i princip
kan välja var i den gemensamma marknaden de vill lokalisera sin
produktion. Kraven på rättvisa konkurrensvillkor blir därför än
större än tidigare, eftersom en obalans inte bara innebär att den
svagare ekonomin får det svårare att exportera: det finns en bety-
dande hävstångseffekt eftersom företagen från den svagare eko-
nomin till och med kan lockas att flytta ut sin produktion till
mera attraktiva delar av den gemensamma marknaden. 
Den mest uppenbara skillnaden mellan länder som deltar i en

gemensam marknad är förmodligen de nationella valutorna. Det
faktum att varor i olika länder prissätts i olika valutor försvårar
prisjämförelser och påverkar konkurrensen eftersom prisdiskri-
minering underlättas (Goldberg och Knetter 1997; Engel och
Rogers 1998). Vidare finns det alltid vissa kostnader kopplade till
att växla från en valuta till en annan. Det finns också en makro-
ekonomisk risk kopplad till länders valutapolitik. Om olika län-
der i en gemensam marknad bedriver olika typer av valutapolitik
– till exempel en situation där några länder är måna om att deras
valuta ska vara stark, medan andra är villiga att ta till devalver -
ingar för att parera makroekonomiska chocker – kan allvarliga
störningar i samarbetet uppstå. Sådan politik kan leda till krav
på inträdeshinder som i sin tur urholkar stadgarna i den gemen-
samma marknaden. 
För att undvika problemen förknippade med olika valutor kan

länderna fördjupa sitt samarbete ytterligare genom att bilda en
ekonomisk union, vilket innebär att de kommer överens om ett
valutasamarbete i form av fasta växelkurser och en harmonisering
av den ekonomiska politiken. I synnerhet kräver ett sådant sam-
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arbete att inflationstakterna i de olika länderna inte avviker för
mycket från varandra. För att harmonisera inflationstakterna i de
deltagande länderna krävs därför en samordning av både pen-
ning- och finanspolitiken. Konvergenskraven som infördes i EU
innan den gemensamma valutan etablerades 1992 var typiska
exempel på sådan samordning, med mål för statsskuld och infla-
tionstakt.2

Det är emellertid svårt att upprätthålla fasta växelkurser. Till
exempel kan asymmetriska chocker – kriser som har olika effekter
på de integrerande ekonomierna – leda till situationer där län-
dernas bytesbalanser utvecklas åt olika håll, vilket sätter press på
växelkursen. Gemensamma regler kring statliga budgetunder-
skott, inflationsmål, och en sedelfond är exempel på medel som
kan avskräcka växelkursspekulationer. Sådana åtgärder kommer
dock med en kostnad. I extremfallet med en sedelfond försvinner
möjligheterna att bedriva en självständig penningpolitik samti-
digt som fonden låser omfattande resurser som skulle ha kunnat
användas för andra syften. 
För att lösa problemen med fasta växelkurser som saknar tro-

värdighet kan länderna fortsätta till nästa steg på integrations-
trappan, nämligen att ingå en ekonomisk och monetär union. De stora
fördelarna från ett integrations- och handelsperspektiv är dels att
en gemensam valuta sänker transaktionskostnaderna i internatio-
nell handel och ökar konkurrensen mellan länderna, och dels att
kostnaderna för att skapa en trovärdig nationell valutapolitik kan
reduceras. En uppenbar nackdel är att enskilda medlemsländer
inte längre kan använda valutakursförändringar i stabiliserings-
politiskt syfte. Obalanser i ländernas interna konkurrens kraft
måste istället hanteras med andra instrument så som lönerörlig-
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2 Det bör noteras att konvergenskraven gäller alla EU-medlemmar, det vill säga även de
som inte valt att införa den gemensamma valutan. En orsak är att de medlemmar som valt
att ställa sig utanför valutasamarbete inte systematiskt ska kunna generera konkurrens-
fördelar genom en deprecierande valuta. 
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het och en flexibel skattepolitik.3 Valutaunioner anses i första
hand lämpliga för optimala valutaområden. Det rör sig om regio-
ner med omfattande handelsutbyten, integrerade kapitalmark-
nader, relativt samordnade konjunkturcykler, och starka anpass-
ningsmekanismer vilket underlättar för hanteringen av de
asymmetriska chocker som ändå uppkommer (Mundell 1961). 
Vid sidan av den ekonomiska och monetära unionen i Europa

(EMU) är den Östkaribiska valutaunionen ECCU ytterligare ett
exempel på en ekonomisk och monetär union. Trots att en ekono -
misk och monetär union till stor del utjämnar konkurrensvillko-
ren för företag inom unionen utgör den inte en helt jämn spel-
plan. Några av de skillnader i näringsmiljön som kan finnas kvar
i en sådan union rör skattepolitik, sociala förmåner, utbildnings-
och forskningspolitik, och andra områden som inte styrs fullt ut
av gemensamma beslut. Det finns därför anledning att förvänta
sig fortsatt strävan mot djupare integration av valutaunioner mot
en politisk union där samordningen omfattar allt större delar av
finans- och näringspolitiken. En av de frågor som redan diskute-
ras inom EU rör skatteharmonisering, där vissa steg mot sam-
ordning redan har tagits. Till exempel finns det överenskommel-
ser inom EU om att tillämpa en miniminivå för mer värdes skatt
på 15 procent för att undvika skattekonkurrens. Andra områden
där gemensamma regler diskuteras är företagsbeskattning och
kapitalinkomster. I dag är det förhållandevis enkelt att flytta
beskattningen av de mest rörliga skattebaserna till andra länder. 
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3 Den europeiska finanskrisen har tydligt demonstrerat trögheten i de instrument som finns
tillgängliga för länder som inte längre kan förlita sig på valutakursförändringar. Samtidigt
är det viktigt att påpeka att de akuta problem som flera sydeuropeiska länder brottas med
inte rör kortsiktig stabiliseringspolitik, utan snarare statens budgetbalanser, de finansiella
systemens hälsa, och ekonomiernas långsiktiga konkurrenskraft. De kortsiktiga bytes -
balansunderskotten som länder med egna valutor brottas med utgör inget akut problem
inom Euro-området.
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DEN FÖRDJUPADE INTEGRATIONENS DRIVKRAFTER
OCH EFFEKTER

När länder integreras ger det upphov till en rad gynnsamma väl-
färdseffekter. En effekt verkar genom att inhemska företag får
ökade möjligheter att sälja sina produkter på nya marknader och
på så sätt utnyttja skalfördelar men också genom ökad konkur-
rens och att inhemska företag och konsumenter får större möj-
ligheter att handla billigare och bättre varor från utlandet. När
marknader integreras ges konkurrenskraftiga företag har möjlig-
het att växa. Således lägger en integrerad marknad grunder för
att Europeiska företag skall kunna konkurrera globalt. Vid sidan
av konkurrens- och skaleffekter finns även en rad dynamiska
effekter av ett tätare samarbete. När varor och kapital korsar
gränser följer även idéer och teknologi med, vilket bidrar till att
stärka konkurrenskraften över tid hos de verksamma företagen. 
Vid en handelsliberalisering kan det i förväg vara svårt att inse

vilket eller vilka handelshinder som i nästa steg kommer att anses
vara mest prioriterat att åtgärda. Till följd av ständigt förändrade
ekonomiska och politiska villkor kräver integration därför en
kontinuerlig anpassning. I korthet, nya landvinningar på integ-
rationsområdet blottlägger brister som tidigare varit dolda. 
Förändrade ekonomiska och politiska villkor kan också leda

till att integrationsprocessen helt eller delvis stannar av. I värsta
fall kan det också leda till att integrationen motverkas, vilket har
varit fallet för den latinamerikanska gemensamma marknaden
Mercosur. Inom ramen för Mercosur devalverade Argentina sin
valuta med cirka 75 procent, som en konsekvens av detta begrän-
sas i dag handeln mellan Brasilien och Argentina av både tullar,
kvantitativa restriktioner och importbegränsningar kopplade till
Argentinas valutarestriktioner (Baer m fl 2002).4Den stora utma-

17

4 Argentina övergav 2002 sin fasta växelkurs gentemot den amerikanska dollarn, vilket
resulterade i en devalvering med 75 procent. I och med detta ställde man också in betal-
ningarna på sin utlandsskuld i början av samma år. Efter några år av hög tillväxt och åter-
hämtning fortsatte den argentinska valutan att deprecieras mot den brasilianska realen,
vilket återspeglar landets höga inflation och deras ekonomiska obalanser. 
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ningen kan därför sägas bestå i att finna en balans mellan integ-
rationens fördelar, företagens konkurrensvillkor och den natio-
nella självständigheten som medger en hälsosam institutionell
konkurrens mellan de deltagande länderna.
För att förstå den europeiska integrationen med utgångspunkt

från ett ekonomiskt perspektiv är det därför av högsta vikt att
förstå synen på de välfärdsvinster som ett närmare samarbete
genererar. Till stor del handlar detta om vilka antaganden som
ligger till grund för hur marknader fungerar. Beroende på vilka
antaganden man gör leder det till olika kanaler genom vilka ökad
integration genererar välfärdsvinster. Det finns i huvudsak två
synsätt om hur integration påverka handel och tillväxt: klassisk
integration och modern integration. 

Klassisk integration
Den neoklassiska teorin om regionala handelsavtal studerar effek-
terna av de enklaste formerna av handelsavtal: handelspreferen-
ser, frihandel och tullunioner. Teorin antar en världsekonomi där
varje land är så litet att det inte påverka världsmarknadspriserna
och fullständig konkurrens. Dessa antaganden förenklar analysen
men de utesluter samtidigt andra effekter som har att göra med
stordriftsfördelar och klustereffekter. 
Ett handelsavtal som sänker tullar (alternativt inför tullfrihet)

mellan två eller fler länder kommer att ha två typer av handels-
effekter (Viner 1950). Den första effekten kallas handelsalstring
och innebär att varor importeras från effektivare företag i ett
partnerland i stället för att producerades av skyddade och inef-
fektiva företag i det egna landet. Handelsalstring uppfattas som
välfärdshöjande eftersom resursallokeringen mellan länderna
inom det regionala avtalet blir mer effektiv. Vinsterna från han-
delsalstring förväntas bli större desto fler länder som ingår i regio-
nen och desto större skillnaderna som finns mellan länderna. 
Den andra möjliga effekten benämns handelsomfördelning och

innebär att importen omfördelas från effektiva företag i tredje
land, som möter tullar i det importerande landet, till mindre
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effektiva producenter i ett partnerland, som kan dra nytta av pre-
ferenstullar eller tullfrihet. Om så är fallet är det möjligt att han-
delsomfördelningen ger upphov till negativa effekter på interna-
tionell välfärd. Det beror på att effektiva producenter på den
internationella marknaden tappar marknadsandelar till mindre
effektiva företag som kan expandera sin verksamhet, tack vare
sina tullpreferenser. Oavsett de specifika förutsättningarna vad
gäller initiala tullnivåer och tullintäkter antyder den neoklassiska
teorin att vinsterna från regional integration överstiger förluster -
na. De samlade välfärdsvinsterna förväntas dock vara begränsade.
Den främsta orsaken är att den neoklassiska analysen i princip
begränsas till en statisk jämförelse mellan perioden innan och
perioden efter det att länder har integrerats. Analysen tar inte
heller hänsyn till eventuella effekter som uppkommer från att
utnyttja eventuella stordriftsfördelar, regionens externa konkur-
renskraft, eller tillväxteffekterna förknippade med en större hem-
mamarknad.

Modern integration
Den moderna integrationsanalysen bygger på modern handels-
teori, där ett av de grundläggande antagandena är att marknaden
inte kan förväntas uppvisa perfekt konkurrens. Industrier präglas
snarare av stordriftsfördelar och imperfekt konkurrensid Stora
länder kan sålunda förväntas ha komparativa fördelar i industrier
med stordriftsfördelar. En stor hemmamarknad ger också ut -
rymme för flera stora och effektiva företag som kan konkurrera
med varandra, vilket håller nere priserna och ger företagen goda
möjligheter att utnyttja skalfördelar. Dessutom har stora länder
andra fördelar som bygger på större tillgång till kunskap och tek-
nologi. Då kunskap och forskningsresultat i viss utsträckning är
offentliga varor kommer ny forskning och kunskap också att
spilla över till andra aktörer som finns i närheten. Dessa positiva
externa liteter ger ytterligare tillväxteffekter som inte bara gynnar
de stora företagen utan också regionen i stort. I den moderna
handelsteorin kommer stora länder inte enbart ha ett försprång
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när det  gäller statisk effektivitet, utan också när det gäller till-
växtförutsättningar. 
Den stora skillnaden mellan klassisk och modern integration

är vad som gör att ett integrationsområde är optimalt. De star-
kaste positiva effekterna av klassisk integration uppstår om fak-
torpriser och industristruktur är olika stora hos deltagarländerna.
Detta ökar sannolikheten för att avtalet leder till handelsaltring
i stället för handelsomfördelning. För modern integration däre-
mot förväntas de starkaste positiva effekterna om deltagarlän-
derna i stället har liknande faktorpriser och industristruktur. Om
samma industrier förekommer i alla länder är möjligheterna till
rationaliseringar och stordriftsfördelar störst. Modern integra-
tion förväntas påverka regionens långsiktiga konkurrenskraft
medan klassisk integration först och främst påverkar resursallo-
keringen inom regionen. 

EMPIRISKA STUDIER AV REGIONAL INTEGRATION

I detta avsnitt kommer vi ge en övergripande bild över vad tidi-
gare studier av ekonomisk integration funnit i termer av ökad
handel och välfärd för att därefter presentera några resultat kring
Sverige och hur svensk handel och tillväxt påverkats av EU och
EU-medlemskapet. Vad som är slående inom denna litteratur är
hur resultaten varierar mellan studier. En källa till denna varia-
tion grundar sig i att studierna analyserat olika avtal och länder.
Vid sidan av detta finns det även en stor mängd metodologiska
överväganden att ta i beaktande som kan påverka utfallet av stu-
dien. Med denna översikt önskar vi dock ge en överblick över vad
olika studier funnit.
När vi utvärderar effekten av ett handelsavtal och integration

krävs det att avtalen påverkat handel och produktion för att avta-
let skall ge upphov till positiva välfärdseffekter. Detta gäller vare
sig vi ser på klassisk eller modern integration. Det grundläggande
antagandet är att en ökning av handelsvolymen ger större ut -
rymme för utnyttjande av ekonomins komparativa fördelar och
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skalfördelar, vilket i sin tur bidrar till högre välfärd. I den mån
det går att påvisa en relation mellan integrationsavtalen och eko-
nomins genomsnittliga produktivitet, inkomst eller tillväxt är
effekterna ännu tydligare. 
För att utvärdera effekten av olika typer av frihandelsavtal och

integration har två huvudsakliga alternativ har utkristalliserats.
Dessa är ekonometriska regressionsmodeller och allmän jämvikts -
modeller (CGE-modeller). Allmän jämviktsmodeller försöker
explicit beskriva sambanden mellan olika aktörer och sektorer i
ekonomin medan regressionsmodellerna bygger på utnyttjande
av den empiriska information som finns tillgänglig i olika data-
baser för att skatta sambanden mellan de i modellen centrala
variab lerna.
Vad som även är viktigt att notera är att regionala handels -

avtal skiljer sig stark åt i hur långtgående integration skett mellan
medlemsländerna. För att exempelvis få en idé om vilka effekter
fortsatt europeisk integration kan ha på medlemsländernas ekono -
mier är det inte särskilt upplysande att studera effekten av enklare
frihandelsavtal. 
Med bakgrund av detta följer att vi i vår genomgång särskiljer

studierna med avseende på: Metodansats (regressionsanalys eller
CGE modeller), utfallsvariabel (avtalets effekt på handel eller
BNP) samt vilken typ av avtal som analyserats. Ett gemensamt
problem som alla dessa analyser har är bristen på kontrafaktiska
utfall. Det finns i dag inget land som är helt utan någon form av
handelsavtal med något annat land och att till fullo ta hänsyn till
alla pågående avtal och avtalsförhandlingar är i ej hanterbart. Vi
ser därför att i brist på en perfekt modell som överträffar alla
andra tillgängliga modeller kan en bred översikt vara en värdefull
utgångspunkt för fortsatt analys och diskussion. 

Intra-regional handel och EU
Ett sätt att översiktligt beskriva handelseffekterna av integration
är att rent deskriptivt studera den intra-regionala exportens andel
och utveckling över tiden. Som Tabell 1 visar är EU sedan lång
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tid tillbaka sin egen största handelspartner och sedan bildandet
av NAFTA gäller detsamma för Nordamerika. Den kanske mest
överraskande observationen är att på trettio år har EU:s intra-
regionala exportkvot inte ändrats särskilt mycket medan NAFTA-
områdets intra-regionala exportkvot ökat betydligt under 1990
talet. NAFTAs starkare utveckling av den intra-regionala export-
kvoten förklaras till viss del med att EU hade över 20 års integra -
tion i bagaget i utgångsläget (1970), medan den regionala integra -
tionen av NAFTA påbörjades betydligt senare och att det finns
en övre gräns (om än otydlig) för hur hög den intra-regionala
exportkvoten kan bli. Lägger vi till senare år ser vi även att intra-
EU handeln avtagit något under senare år. Detta kan dels förkla-
ras av att EU knappast har varit de senaste årens tillväxtmotor
samt att det även skett vissa lättnader i EU:s externa hållning
mot sina handelspartners. En slutsats av EU:s handelsmönster
är att de övergripande handelsmönstren verkar vara mycket sta-
bila över tiden, givet att den initiala effekten av regional integra-
tion har fått slå igenom.

Allmän jämviktsmodeller
Allmän jämviktsmodeller (CGE modeller) kan enkelt delas in i
tre kategorier eller generationer av modeller. I de äldsta, första
generationens modeller, tillåts varken skalfördelar eller imperfekt
konkurrens. Denna modelltyp var vanligt förekommande under
1960- och 1970-talen. Med den strategiska handelspolitikens
genombrott under det sena 1970-talet och början av 1980-talet
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Tabell 1. Intra-regionala exportandelar, 1970–2000, 1997–2009
År för bildande 
av RTA 1970 1980 1990 2000

NAFTA 1994 36,0 33,6 41,4 55,7
EU6 1957 59,5 60,8 65,9 62,1

År 1997 2000 2005 2009

EU15 56,2 54,9 52,4 50,6
Källa: WTO (2003a) samt egna beräkningar (1997–2009).
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kom CGE-modellerna att utvecklas så att de omfattade skalför-
delar och ofullständig konkurrens. Dessa modeller kallas andra
generationens modeller. Med tiden har även dessa utvecklats så
att de nu även tar hänsyn till dynamiska förlopp, varvid invester -
ings- och lokaliseringsbeslut och tillväxtprocesser spelar en allt
mer central roll. Det är även i dessa, den tredje generationens
modeller, som vi finner de största positiva effekterna av integra-
tion.
Haaland och Norman (1992) fokuserade på transportkostna-

dernas betydelse för handel och tillväxt och med hjälp av en andra
generationens modell fann de att en sänkning av transportkostna-
derna inom EU med 2,5 procent leder till en välfärdsökning mot-
svarande 0,64 procent av BNP om EU:s marknad kan betraktas
så som integrerad och 0,40 procent om marknaderna betraktas
som segregerade. 
En illustrativ studie ges av Harrison et al. (1994), som med

hjälp av generation ett-, två- och tre-modeller analyserar effekten
av EU-1992. De finner positiva effekter av etableringen av EU:s
gemensamma marknad och att den genomsnittliga effekten ökar
från cirka 0,50 procent till cirka 2,60 procent då de går från en
restriktiv modell till en modell som tillåter skalfördelar, ofull-
ständig konkurrens och investeringseffekter. Baldwin et al. (1994),
tar avstamp i en generation-tre modell och beräknar effekten av
EU:s inre marknad (1992-programmet) på EU att uppgå till
cirka 0,80 procent av BNP medan EFTA-länderna får en svag
BNP-försvagning. 
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Tabell 2. Effekten av EU-1992 på BNP
Modell 
generation Generation 1 Generation 2 Generation 3 Generation 3

Författare Harrison et al. Harrison et al. Harrison et al. Baldwin et al. 
(1994) (1994) (1994) (1994)

Effekt på EU 0,50 1,18 2,60 0,80

Källa: Utdrag från tabell 5.2 i Baldwin och Venables (1995). 
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En väl känd rapport om EU och den inre marknaden utgörs av
Cecchini-rapporten (Cecchini 1988). I Cecchini-rapporten
beräknades inrättandet av den gemensamma marknaden att leda
till en ökning av EU-12 ländernas BNP med 4–6 procent. Detta
var en större effekt än vad allmän jämviktsmodellerna kommit
fram till, och har därför mött mycket kritik. Sannolikt bör estima -
ten i Ceccinirapporten ses som avståndet mellan två jämvikts-
punkter, där transitionstiden mellan de båda kan vara tämligen
lång. 

Regressionsanalyser av EU
Ett relativt stort antal studier har med hjälp av ekonomiska data
och handelsdata sökt utvärdera handels och tillväxteffekten av
EU. Ett mönster är att effekterna på handel kan vara tämligen
omfattande och att tillväxteffekterna typiskt sett varierar mellan
noll till en procentenhet. 
Exempelvis uppskattade Coe och Moghadam (1993) att under

perioden 1984–1991 bidrog EU med cirka 0,3 procentenheter av
Frankrikes genomsnittliga tillväxt. Badinger (2005) visar att den
europeiska integrationen har haft stor betydelse för tillväxt.
Resultaten visar att EU:s per capita inkomst skulle vara en femte -
del lägre om ingen integration skulle skett sedan 1950. 
Eichengreen och Bohlto (2007) å andra sidan hävdade att den

aggregerade effekten snarare ligger på cirka fem procent. Skillna -
derna mellan dessa två studier handlar snarast om vad man ser
som det kontrafaktiska scenariot till att EU aldrig hade bildats.
Eichengreen och Bohlto (2007)  menar att EU:s medlemsländer
rimligtvis borde ha närmats sig varandra i ekonomisk mening
även om EU aldrig bildats. 
Vi avslutar denna genomgång med att i Tabell 3 ge en kort

överblick av ett antal studier som analyserat handels och tillväxt -
effekter av EU och EU-medlemskap. För att hålla översikten kort
ser vi här endast till de funna resultaten och mindre till detaljer
kring används metod.
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Tabell 3. Studier av handels och tillväxteffekter av EU-medlemskap

Studie Länder Period Integrations- Effekt Effekt på Effekt på 
variabel på BNP- intra-EU

BNP % tillväxt, % handel, %

Brada och Sex olika 1951–1977 Dummy för +0.48
Mendez integrations- EU-med-
(1988) steg incl. EEC lemskap

Coe och Frankrike 1971–1991 Intra EC- +0.7
Moghadam handel
(1993)

Italianer EC-6 1961–1992 Proxies för +10 +0.3
(1994) handel

Landau 17 OECD- 1950–1990 Dummy för Ej sign.
(1995) länder EU-med-

lemskap

Henrekson Stor mängd 1976–1985 Dummy för +0.6–0.8
et al. (1997) länder samt EU/EFTA-med

OECD lemskap

Vamvakidis Världen 1950–1992 Dummy olika Ej sign.
(1999) typer av 

integration

Vanhoudt 23 OECD- 1950–1990 Dummy för Ej sign.
(1999) länder EU-med-

lemskap

Johansson Fra, GER, 1973–1990 Intra och Positiv
(2001) Ita, UK extra 

EU-import

Lejour et al. 38 länder 1961–2005 EU-dummy Ej sign.
(2006)

Halvarsson 161 länder 1961–2010 EU-dummy 0–1
(et al (2014)

Santis och 174 länder 1950-2000 EU15-dummy 40–120
Vicarelli 
(2006)

Nahuis 23 länder n.a EU-dummy 0-250 (flera 
(2002) och regioner industrier)

Stack (2009) 32 länder 1992–2003 EU12-dummy 0–43

Lindbom 45 länder 1985–2004 Swe-EU14- 146
et al (2006) dummy

Lejour et al. 38 länder 1961–2005 EU-dummy 31–32
(2006)
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För studier som analyserat tillväxteffekter av EU och EU-med-
lemskap varierar den skattade effekten på nivån av BNP från 0,4
procent av BNP till tio procent av BNP. Detta är sålunda skatt-
ningar av ett nivåskift snarare än dynamiska tillväxteffekter. De
studier som analyserat de tillväxtfrämjande effekterna av EU
 finner allt ifrån en frånvaro av statistiskt säkerställda effekter till
en ökning av tillväxttakten med upp till 0,8 procent per år. 
Går vi över till studier som analyserat EU:s effekt på handel

gör vi genast två observationer. Det första är att den skattade
effekten på EU av handel varierar betydligt mellan olika studier.
Den skattade effekten ligger i intervallet 0–146 procent. Ser vi
närmare på de olika studierna finner vi ett intressant mönster. Ju
fler länder som inkluderas i analysen, dess större tycks den skatta -
de effekten av EU bli. En förklaring till ett sådant mönster låter
sig troligen förklaras av referensgruppsproblematiken som disku -
terats ovan. I frånvaro av ett stort antal länder som helt saknar
någon form av frihandelsavtal med något annat land blir jäm -
förelsenormen oprecis. 

EU:S EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGE

Vi kommer i det följande avsnittet att redogöra för en analys av
handels och tillväxteffekterna på Sverige som står att finna i sin
helhet i Halvarsson med flera, (2014) vilka i sin tur följer Lejour
med flera (2008) som analyserade EU-medlemskapets effekter
på handel och tillväxt för Holland. Detta ger oss möjligheten att
anlägga ett komparativt perspektiv. Analysen av handelsflöden
bygger på en gravitationsmodell för internationell handel vilket
sannolikt är den mest  frekvent använda modellen för att analy-
sera internationell handel. 

EU och handel i varor
I Tabell 4 ser vi att den skattade effekten av EU på intra-EU han-
del har en positivt säkerställd effekt med en fördubblad intra-EU
handel för EU som helhet och en 84 procentig ökning för Sveri-
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ges EU-handel. Det vill säga, Sverige ligger något under EU-
genomsnittet. Det bör dock beaktas att för Sveriges vidkom-
mande fångar den skattade effekten både perioden före och efter
Sveriges EU-inträde. Om vi enbart ser till Sverige och perioden
efter Sveriges inträde i EU 1995 noterar att Sverige är jämförbart
med det genomsnittliga EU-landet. Att Sverige tenderar till att
ligga under genomsnittet kan tänkas bero på tidsaspekten. Det
kan tänkas ta mycket lång tid innan effekten av medlemskapet
blommar ut till fullo.

Handel i tjänster
Handel i tjänster är ett område som under de senaste tio åren
rönt ett ökande intresse och Sveriges tjänsteexport uppgick 2009
till cirka 32 procent av varuexportens värde. Noterbart är även
att tjänstehandeln trendmässigt växer snabbare än varuhandeln
(Tillväxtanalys, 2012). Tjänstehandeln skiljer sig från varuhandel
framför allt i det att många tjänster konsumeras samtidigt som
de produceras, de är med andra ord sällan lagringsbara. Den
transnationella tjänstehandeln handlar förutom transporttjänster
mycket om handel i kunskapsintensiv informationsteknologi och
affärstjänster (ITK) och för Sverige upptog denna del 2009 cirka
60 procent av den totala tjänsteexporten. Skapandet av den inre
marknaden och de fyra friheterna ses som instrumentellt för
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Tabell 4. Effekten av EU-medlemskap på handel i varor och tjänster och
 transnationella investeringar, 1962–2010

Modell Varor Tjänster Investeringar

FEU-EU 98% *** 43% -28%
Pos signifikant Pos signifikant Ej signifikant

Swe EU 84%*** 19% -29%
Pos signifikant Ej signifikant Ej signifikant

Swe-EU 96%*** 18% -38% till -47%
(Post -95) Pos signifikant Pos signifikant Ej sign / Neg signifikant

Not: *, **, *** indikerar signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
Resultat från en gravitationsmodell skattad för 161 länder. Källa: Halvarsson med flera (2014).  
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främjandet av handel i tjänster i allmänhet och kanske i synnerhet
kunskapsintensiva tjänster. På det globala planet regleras tjänste -
handeln genom WTO:s tjänsteavtal, GATs.
När vi analyserar hur EU-medlemskap påverkat tjänstehan-

deln finner vi att effekten av EU på tjänstehandel generellt sett
är något svagare än den på varor. Från Tabell 5 ser vi att den inre
marknadens effekt på EU:s interna tjänstehandel ligger något
under hälften av den på varor. Något som inte framgår i Tabell 5
men väl i Halvarsson med flera (2014) är att den inre marknaden
inte enbart stimulerat tjänstehandel inom EU, även tjänstehandel
med länder utanför EU har ökat. I kvantitativa termer såg vi en
effekt av EU medlemskap på intra-EU handeln med cirka 43 pro-
cent och inter-EU handel med cirka 12 procent. En tänkbar för-
klaring till detta är att när tjänstehandeln internationaliseras
inom ramen för den inre marknaden sätts lärande och internatio -
naliseringsprocesser i rörelse som även kommer länder utanför
EU tillgodo. 
För svenskt vidkommande ser vi att den inre marknaden haft

en positiv men ej signifikant säkerställd effekt på svensk tjänste-
handel sett över hela observationsperioden medan en analys av
Sverige efter EU-inträdet ger en svagt signifikant effekt med en
beräknad effekt på cirka 18 procent. Detta indikerar att svensk
tjänstehandel har ett nära beroende av den inre marknaden. Bris-
ten på signifikanta resultat för observationsperioden som helhet
kan delvis bero på att tjänstehandeln först blev högaktuell med
skapandet av den inre marknaden och de fyra friheterna 1992.

Transnationella investeringar
Sambandet mellan den inre marknaden och utländska direkt -
investeringar (FDI) är tveeggat. Ökad integration och fallande
handelskostnader kan både stimulera FDI inom unionen men
även leda till att horisontella direktinvesteringar kan ersättas av
handel. Dessutom kan ingående och utgående investeringar till
och från ett givet EU-land gå åt motsatt håll vilket lätt leder till
insignifikanta nettoresultat. Exempelvis kan ett lands inträde i
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EU gynna ingående investeringar men samtidigt minska behovet
av utgående investeringar då marknadstillträde garanteras via
EU-medlemskapet. Dessa två effekter tenderar sålunda att netta
ut varandra. Anledningar till varför effekten av EU-medlemskap
på direktinvesteringar är tveeggat diskuteras i detalj av Neary
(2002) och det är värt att notera att effekten även styrs av för-
ändringar i EU:s yttre tullar och investeringsregler. 
Tidigare studier av den inre marknadens effekt på FDI pekar

på att den mestadels är svag. I normalfallet finner man inga effek-
ter av den inre marknaden på FDI (Brenton med flera, 1999). En
nyanserad analys av integrationens effekt på direktinvesteringar
inom EU ges av Egger och Pfaffermayr (2004) som utvärderar
effekten av effekten av olika faser av integrationsarbetet på FDI.
De fann att den gemensamma marknaden i princip redan materi-
aliserats under perioden 1986-2002 och att medlemskap i den
gemensamma marknaden framför allt gynnat investeringar mellan
de nya medlemsländerna snarare än mellan befintliga medlems-
länder. 
Ser vi till Halvarsson med flera (2014) finner vi i likhet med as

Egger and Pfaffermayr (2004) och Lejour med flera (2008) mesta -
dels insiginifikanta effekter av den inre marknaden på FDI. Detta
gäller både för Sverige och EU som helhet samt både investeringar
inom den gemensamma marknaden såväl som FDI gentemot län-
der utanför EU. Möjligtvis går det att för Sveriges vidkommande
finna en tendens till att den inre marknaden snarast lett till en
minskning av bilaterala direktinvesteringar. Som indikerats ovan
kan ett sådant mönster delvis förklaras av att integrationen tillåter
att investeringar ersätts av handelsflöden. 

EU och ekonomisk tillväxt
EU påverkar inte enbart handelsmönstren för unionsländerna
och deras handelspartner. Förändrade handelsvillkor och en
större inre marknad – eller mera generellt, ökad öppenhet – har
också implikationer för den ekonomiska tillväxten. Ett vanligt
sätt att fånga öppenheten i en ekonomi i den makroekonomiska
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litteraturen är att beräkna hur stor del av den totala handeln
utgör av ett lands inkomst. I tidigare avsnitt har vi sett hur det
europeiska samarbetet har lett till en fördjupning av den inre
marknaden. I takt med att formella- och informella handelshin-
der har lyfts är det rimligt att förvänta sig att medlemsländernas
respektive ekonomier också blivit öppnare.  
Till följd av effektivare resursallokering, stordriftsfördelar och

ökade kunskapsflöden som följer av en den fördjupade integra-
tionen förväntar vi oss att EU-samarbetet också har effekter på
inkomst och tillväxt. Lutar vi oss mot tidigare studier som
 Frankel och Romer (1999) och Frankel och Rose (2002) finns det
en positiv koppling mellan ekonomisk öppenhet och högre BNP
per capita. Effekterna från en ökad öppenhet kan vara förhållan-
devis stora. Enligt Frankel och Rose (2002) uppskattas BNP per
capita att på lång sikt öka med en tredjedels procent för varje pro-
centuell ökning av den ekonomiska öppenheten. Samma effekt
skattas till 0.5 till 0.9 procent av Lejour med flera (2008). 
I den sista delen av analysen har vi därför för avsikt att studera

just inkomsteffekten från ökad öppenhet bland EU-länderna.
Den empiriska modellen följer i stora drag den i Lejour med fl
(2008) där vi använder en utvidgad och dynamisk Solowmodell
i enlighet med Mankiw med fl. (1992). Detta innebär i princip
att våra skattningar motsvarar de som förutses av den neoklas-
siska handelsteorin eller av allmän-jämviktsmodeller av genera-
tion ett, där stordriftsfördelar, investeringseffekter och positiva
externaliteter inte finns med i beräkningarna. Därmed bör skatt-
ningarna uppfattas som lägre tröskelvärden för effekterna av
integration. Som noterades tidigare är skillnaden mellan första
och tredje generationens allmän-jämviktsmodeller högst betyd-
lig. I Harrison m fl (1994) var till exempel tillväxteffekten av
tredje generationens CGE-skattning fem gånger större än den
från modellen av generation ett.5
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5 Medan allmänna-jämviktsmodeller klarar av att fånga upp stordriftsfördelar, effekter på
investeringsincitament och positiva externaliteter är det svårt att fånga upp dessa i enkla
ekonometriska skattningar.
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Till skillnad från Lejour med fl (2008) som genomför en lik-
nande analys har vi valt att dela upp samplet. Först undersöker
vi inkomsteffekterna när vi enbart inkluderar 27 EU-länder, för
att därefter inkludera alla de 134 länder för vilka data finns till-
gängligt. All information som ingår i analysen kommer från Penn
World Tables (PWT) version 8.0 och sträcker sig mellan åren
1950–2010.
Innan vi redovisar resultaten från analysen visar vi utveck-

lingen av ekonomisk öppenhet och BNP per capita i figurerna 1
och 2 nedan i enlighet med PWT.6 För respektive variabel visar
vi det svenska exemplet jämfört med EU-genomsnittet och det
globala genomsnittet. Från Figur 1 ser vi att handelsandelen av
BNP per capita har mer än fördubblats (cirka 170 procent) i Sve-
rige sedan 1950-talet. Även om utvecklingstrenden ser snarlik ut
för EU-genomsnittet och för det globala genomsnittet ser vi att
den svenska ekonomin har varit förhållandevis mer öppen. Med
öppenhet kommer också ökad exponering mot breda makroeko-
nomiska chocker. Under finanskrisen 2008–2009 minskade den
totala handeln som andel av BNP kraftigt från den då hittills
högsta nivån i Sverige på 1,27  till 1,03. Sedan 2009 har graden
av öppenhet dock återhämtat sig och var redan 2011 uppe på
samma höga nivåer (1,23).

31

6 BNP per capita beräknas här med antalet anställda personer i ekonomin som nämnare.
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Om vi sedan går vidare och jämför utvecklingen i BNP per capita
i Sverige med EU och övriga värden blir skillnaderna än tydligare.
Efterkrigstiden kännetecknades av en massiv tillväxtboom när
dåtidens EU-länder återuppbyggde sina ekonomier, och de
senaste krisåren till trots, har tillväxten under de senaste 50 åren
inom EU och för Sverige varit snabbare än för världen i genom-
snitt. Den fråga som vi därför önskar belysa är därför; hur stor
den av Sveriges och EU:s ekonomiska tillväxt som går att tillskriva
EU-medlemskapet och dess integrationsarbete?
I analysen delar vi upp analysen av inkomsteffekterna från

ekonomisk öppenhet och EU-medlemskap i två länder-grupper.
I den andra kolumnen i Tabell 6 inkluderar vi enbart länder som
någon gång under observationsperioden är medlem i EU (27
stycken), för att i den tredje kolumnen inkludera alla länder där
data finns tillgängligt (134 stycken). Vi anser att en sådan upp-
delning ger oss goda förutsättningar att belysa hur öppenhet och
EU påverkar inkomsten på EU:s inre marknad. 
När vi begränsar analysen till att endast omfatta gällande och

blivande EU-länder finner vi inga entydiga resultat av EU-med-
lemskapet på ekonomisk tillväxt medan ekonomisk öppenhet
visar ett entydigt positivt samband på cirka 0,07. Om vi inklu-
derar samtliga länder sjunker den skattade effekten av öppenhet
till cirka 0,03. Tolkningen av dessa effekter blir som följer, att
givet förra årets BNP per capita leder en fördubblad öppenhet till
en 7 procentig ökning av BNP per capita för EU-länderna. Det
kan jämföras med den 3 procentiga ökningen vi finner för samt-
liga länder. Jämfört Frankel och Rose (2002) är dessa effekter
något lägre. I deras studie finner man att en fördubblad öppenhet,
givet 1970 års BNP per capita, leder till en BNP-ökning på 33
procent. Vår studie skiljer sig åt från deras både vad gäller metod
och länderurval. Frankel och Rose (2002) jobbar med ett fåtal
länder och en betydligt kortare tidshorisont. Om vi däremot jäm-
för våra resultat med de i Lejour m fl (2008), som använder en
liknande empirisk modell, är våra resultat i linje med deras. 
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Om vi använder ovanstående skattningar för att beräkna effek-
terna av den 35 procentiga ökningen av öppenheten som redan
har realiserats i den svenska ekonomin sedan EU-inträdet 1995
ger det en ökning i BNP per capita på cirka 2–3 procent, vilket
kan jämföras med cirka 4 procent sedan 1950. Samtidigt vet vi
att detta handlar om en minsta uppskattning av integrationens
effekter, eftersom den empiriska modellen inte tar hänsyn till de
effekter som förutses av moderna integrationsmodeller som även
beaktar stordriftsfördelar, investeringseffekter och externaliteter.
Enligt Harrison (1994) kan därför den totala effekten av EU på
inkomst vara fem gånger större än den här skattade effekten.
Sett till det långa perspektivet har en öppnare ekonomi en

betydande påverkan på inkomsten i ett land. Om vi använder
samma värden som presenteras i Tabell 6 och beräknar den lång-
siktiga effekten finner vi att om öppenheten ökar med 1 procent
kommer jämviktsinkomsten att permanent förskjutas uppåt med
cirka 2 procent för EU-länderna. Motsvarande siffra för alla län-
der är cirka 1,5 procent. Även här är våra resultat i paritet med
de i Franklin and Rose (2002) skattade effekterna av ökad öppen-
het.
Vi såg även att vår EU variabel inte fångade upp skillnader i

länders inkomst före och efter medlemmarnas EU-inträde. Detta
är ett vanligt förekommande resultat då effekterna av fördjupad
integration istället går via handel och öppenhet. Från resultaten
har vi sett att EU-ländernas ökade öppenhet entydigt visar posi-
tiva effekter på ländernas inkomst (BNP per capita). 
Det bör även noteras att det tar lång tid innan effekten av
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Tabell 6. Resultat från tillväxtregressioner
EU-länder Alla länder

Öppenhet 0,069*** 0,031**
Pos signifikant Pos signifikant

EU-medlemskap 0,020 0,002
Ej signifikant Ej signifikant

Not: **, *** indikerar signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå. 
Resultat från en gravitationsmodell skattad för 161 länder. Källa: Halvarsson med flera (2014).  
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ökad öppenhet slår igenom till fullo. Detta beror bland annat på
de omstruktureringar som tar till vida. I vår analys har vi enbart
tagit hänsyn till effekten från förändringar i den ekonomiska
öppenheten ett år tillbaka i tiden. Den totala effekten av en för-
djupad integration kan förstås ta avsevärt mycket längre tid.
Detta reflekteras delvis av den långsamma konvergenstaken som
brukar förknippas med den här typen av Solowmodeller. Även
om vi finner att konvergenstaken för EU ligger i närheten av 3,5
procent per år innebär det att reformer som ägde rum för 10-tals
år sedan fortfarande håller på att realiseras (Lejour m fl, 2008).

SAMMANFATTNING

EU involverar i dag tjugoåtta nationer som samarbetar på ett
stort antal områden. Ambitionen är att varor, tjänster, arbetskraft
och kapital ska kunna röra sig fritt på den gemensamma mark-
naden och skapa en dynamisk näringsmiljö som bidrar till att
Europa kan behålla eller till och med stärka sin globala konkur-
renskraft. 
Den gemensamma marknaden är i dag världens största mark-

nadsplats. Som en konsekvens har medlemsländerna erhållit be -
tydande fördelar av EU-medlemskapet. Egna och andras beräk-
ningar visar att EU ungefär fördubblat intra-EU handeln av
varor, medan effekten på tjänstehandeln är cirka hälften så stor,
samtidigt som effekten på tredje land har varit begränsat och
endast svagt negativ. 
EU:s har inte bara påverkat handel mellan länderna, medlem-

skapet har även bidragit till den ekonomiska välståndsutveck-
lingen. Även om det är svårt att ge några exakta skattningar på
hur stor del av den ekonomiska tillväxten som kan tillskrivas EU
och ökad öppenhet visar undersökningar att EU har bidragit till
ökad ekonomisk tillväxt. Våra och andras beräkningar visar att
cirka 3–20 procent av dagens BNP kan tillskrivas EU och ökad
öppenhet. De lägre skattningarna ser huvudsak ligen till de handels -
stimulerade effekternas påverkan på inkomsterna, medan de
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högre skattningarna även inkluderar effekter av ökad konkurrens,
skalfördelar och investeringar. Det är även värt att notera att de
positiva effekterna av EU till stor del sannolikt kan tillskrivas det
djupare integrationsarbetet.
För Sveriges del är det viktigt att förstå effekterna av de eko-

nomiska processer som driver utvecklingen av den europeiska
integrationen. En anledning är behovet att anpassa den inhemska
politiken för att möta de förändringar och utmaningar – liksom
de möjligheter – som orsakas av integrationen. Dessutom står det
klart att varken EU eller Sveriges förhållande till EU är konstanta
storheter. Förståelsen krävs för att bedöma hur Sverige bör
använda sitt politiska inflytande inom EU och hur vi bör ställa
oss till framtida förändringar i samarbetet. Några av de frågor
som finns på agendan rör förhållandet till Euron, förhandlingar
om frihandelsavtal med USA, relationerna till Kina och det fort-
satta arbetet med harmonisering av nationella regelsystem.
Några av de huvudpoänger som framförts kan sammanfattas

enligt följande:

• Det finns en inneboende logik i utvecklingen från enklare till
mera komplicerade integrationsavtal. När möjligheterna att
skydda den egna industrin genom handelspolitiska ingrepp för-
svinner uppstår politiska krav på att konkurrensen inom regio-
nen ska vara rättvis. Detta förutsätter en långgående harmoni-
sering av regelsystem och konkurrensförutsättningar inom
regionen.
• De förväntade vinsterna från enkla former av integration som
borttagande av tullar och kvoter förväntas vara relativt små,
medan de potentiella vinsterna från avancerade integrations-
avtal kan vara betydande.
• I våra analyser finner vi en starkt positiv handelseffekt av EU.
Medlemskapet i EU har lett till att varuhandel med andra med-
lemsländer är ungefär dubbelt så stor än den skulle ha varit om
EU inte existerat. Effekterna på tjänstehandeln är mindre och
uppgår för Sveriges del till cirka 15–20 procent. Dock är med-

36

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 36



lemskapets effekt på svenska bilaterala investeringar i EU oklar
eller negativ. En anledning kan vara att direktinvesteringarna i
EU var anmärkningsvärt stora under årtiondet innan Sveriges
EU-inträde 1995: svenska företag var angelägna om att garan-
tera tillträde till den gemensamma marknaden oavsett framtida
beslut om medlemskap. 

Sammanfattningsvis kan sägas att fördjupningen av EU-samar-
betet bortom borttagandet av tullar och kvoter sannolikt står för
de största ekonomiska vinsterna. Fördjupningsarbetet kan ses
som en process där kraven på rättvisa konkurrensvillkor mellan
företag måste balanseras mot medlemsländernas självständighet
och de vinster som finns i institutionell konkurrens mellan med-
lemsländerna. För varje nytt steg mot fördjupat samarbete följer
en process för att finna balans i de nya villkoren. Detta är stor
utmaning. Finner medlemsländerna missnöje med hur EU-sam-
arbetet fungerar kan processen vändas och gå mot ökad protek-
tionism, både inom EU och gentemot omvärlden. Ett exempel
när integrationsarbetet vänt utgörs av relationen Brasilien och
Argentina där stora devalveringar av den argentinska valutan gett
upphov till återinförda handelsrestriktioner länderna emellan.
Givet de stora vinsterna som står att finna i handel och öppenhet
ser vi därför balansgången mellan integration och nationell själv-
ständighet som en nyckelfråga för EU:s framtida utveckling. 
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INTRODUKTION

Den inre marknaden utgörs av de 28 EU-länderna samt EES-län-
derna Norge, Island och Liechtenstein. Varor, tjänster, personer
och kapital ska kunna röra sig mellan de 31 länderna utan att
hindras av exempelvis avgifter, diskriminering eller nationella
krav. Under de dryga 20 år som den inre marknaden har funnits
har det gjorts mycket för att den fria rörligheten ska fungera
bättre. Trots det finns mycket kvar att göra för att den inre mark-
naden ska nå sin fulla potential, för att den fria rörligheten ska
göra skäl för sitt namn och för att den ska kunna vara en drivkraft
för tillväxten i Europa. 
Som inremarknadsmyndighet har Kommerskollegium ofta

kontakt med företag och privatpersoner som stöter på hinder
mot den fria rörligheten inom EU. Vår Solvitfunktion arbetar
dagligen med att lösa denna typ av problem.7Vi hjälper dessutom
myndigheter att förhålla sig till EU-rätten genom att vara remiss -
instans för nya förslag samt genom att utbilda och vägleda i EU:s
gemensamma regler för den inre marknaden. Kommerskollegium
genomför även analyser och utredningar på området. 
Från detta arbete har vi identifierat områden som vi menar

ännu inte fungerar tillfredsställande när det gäller den fria rörlig-
heten inom EU. Vi bedömer att åtgärder inom dessa områden
skulle leda till en mer integrerad och välfungerande inre marknad.
Våra förslag till åtgärder för en förbättrad inre marknad spän-

ner över vitt skilda områden och skiljer sig åt när det gäller pro-

41

ÅTGÄRDER FÖR EN FÖRBÄTTRAD 
INRE MARKNAD

Av Kommerskollegium

7 Solvit – ett europeiskt nätverk som avgiftsfritt löser problem som privatpersoner och före-
tag upplever på den inre marknaden och som beror på att myndigheter tillämpar EU-rätten
felaktigt. Det svenska Solvit-centret finns vid Kommerskollegium.
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blemets karaktär samt vem som har möjlighet att göra något åt
det. Det kan handla om befintliga EU-regler som behöver tilläm-
pas av myndigheterna i medlemsländerna på ett korrekt sätt. Men
det kan också handla om behovet av att förtydliga eller ändra
befintlig EU-lagstiftning, eller ta fram ny lagstiftning. En del pro-
blemområden skulle exempelvis Europeiska kommissionen behöva
analysera vidare i syfte att kunna åstadkomma bättre förutsätt-
ningar för den fria rörligheten. Det finns också frirörlighetspro-
blem som uppstår på grund av privata aktörers agerande och där
vi anser att det inom särskilt kritiska områden i ett första steg
bör utredas hur omfattande detta problem är.
Slutligen ger vi några förslag till hur information till medbor-

gare och företag inom EU kan förbättras, eftersom vi anser att
tillgången till information är en grundförutsättning för att med-
borgare och företag ska känna till och våga utnyttja sina rättig-
heter inom EU.
Vill du läsa mer om våra förslag för en bättre fungerande inre

marknad? Denna publikation bygger på en mer utförlig rapport
som kan laddas ner från <www.kommers.se/sma>.8

Offentlig upphandling och immaterialrätt finns inte med i
rapporten ovan. Mer information om dessa områden finns istället
i andra studier från Kommerskollegium.9

SE TILL ATT EU:S REGLER FÖR FRI RÖRLIGHET
TILLÄMPAS BÄTTRE

För att den inre marknaden ska utvecklas är det viktigt att iden-
tifiera områden där den fria rörligheten inte fungerar och anta
nya regler som kommer tillrätta med problemen. Men det är
också viktigt att se till att de EU-regler som redan finns tillämpas
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8 Publicerad april 2012.
9 Se Kommerskollegium, Cross-border public procurement – an EU perspective (2011) och
Piratkopiering i världshandeln – immaterialrättsliga problem i BRIC, Indonesien och Japan ur
handelspolitiskt perspektiv (2012).
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på ett korrekt sätt i medlemsländerna. Kommerskollegium har
identifierat tre områden som skulle kunna förbättras när det
 gäller efterlevnaden av EU:s regler för fri rörlighet: medlemslän-
dernas genomförande av EU-direktiv, medlemsländernas tillämp-
ning av EU-rätten samt hur det kan säkerställas att strängare krav
på varor och verksamheter, så kallad gold-plating, är förenliga
med EU-rätten.
På dessa tre områden presenterar Kommerskollegium ambi-

tiösa förslag som vi menar verkligen skulle ha en effekt på EU-
rättens korrekta tillämpning. I likhet med övriga förslag är syftet
att rikta ljus mot problemområden och skapa debatt kring hur
dessa kan åtgärdas. De åtgärder som föreslås när det gäller till-
lämpningen av EU-rätten ska alltså inte uppfattas som färdiga
förslag i formell mening utan snarare som ett underlag för vidare
diskussion.

Säkerställ bättre genomförande av EU-direktiv
i medlemsländerna
När ett EU-direktiv ska genomföras i nationell rätt har medlems-
landet ett visst svängrum. Medlemslandet ska se till att direkti-
vets syfte uppnås genom sina nationella regler. Men att genom-
föra ett EU-direktiv i nationell lagstiftning kan ibland innebära
svårigheter för ett medlemsland. Det finns en risk att det utrymme
som medlemsländerna har vid genomförandet misstolkas, vilket
i sin tur kan leda till konflikter mellan direktivet och de nationella
reglerna. Detta skulle kunna åtgärdas genom ett europeiskt
remissförfarande för medlemsländerna när de genomför EU-
direktiv. Genom att skicka förslaget på lagstiftning till Europeiska
kommissionen ̠ före genomförandet ˗ kan medlemslandet få hjälp
att bedöma om direktivet kommer att genomföras på ett korrekt
sätt. Om kommissionen gör bedömningen att så inte är fallet, ges
medlemslandet en möjlighet att göra ändringar innan direktivet
genomförs.

43
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Bevaka den nationella tillämpningen av EU-lagstiftningen
Även om EU-lagstiftning har genomförts på ett korrekt sätt i ett
medlemsland kan tillämpningen av reglerna bli felaktig, till
exempel när myndigheter fattar beslut i olika ärenden. Det kan
också röra sig om åtgärder som syftar till att främja det lokala
näringslivet och som innebär handelshinder som kan stå i strid
med EU:s regler om fri rörlighet. På ett område med 28 med-
lemsländer och tusentals myndigheter är det svårt för Europeiska
kommissionen, som är EU-rättens väktare, att bevaka tillämp-
ningen. Kommissionens roll kan därför behöva kompletteras med
en bevakning som utförs på plats i medlemsländerna av organ
som bättre förstår de nationella regelverken, myndighetsstruktu-
rerna och de lokala marknaderna. Systemet kan utformas på olika
sätt. En variant är att kommissionen delegerar en del av sina
exklusiva befogenheter i överträdelseärenden till EU-byråer eller
decentraliserade organ som exempelvis kommissionens represen-
tationskontor i respektive medlemsland eller EU:s sakmyndig-
heter. Ett annat alternativ är att medlemsländerna inrättar natio-
nella myndigheter med uppdrag att bevaka hur EU-rätten
efterlevs i sitt land, i likhet med det som redan görs på konkur-
rensområdet eller inom vissa sektorer (exempelvis energi och
telekom).

Minska förekomsten av gold-plating som inte är förenlig
med EU-rätten
När ett EU-direktiv innehåller bestämmelser om vilken lägsta
nivå av reglering som ett medlemsland måste införa (exempelvis
lägsta nivå av djurskydd), finns det utrymme för medlemslandet
att införa strängare krav, så kallad gold-plating. Dessa strängare
krav måste emellertid vara förenliga med EU:s regler för fri rör-
lighet. Annars finns det risk för att otillåtna krav hindrar den fria
rörligheten. För att komma tillrätta med detta problem skulle det
kunna ställas krav på de länder som avser att anta strängare regler
än de minimiharmoniserade, att de ska motivera kraven EU-
rättsligt och informera kommissionen om detta. Med ett sådant
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förfarande skulle de negativa effekter som följer av gold-plating
mildras genom att omotiverade krav inte uppstår. Dessutom får
det medlemsländerna att tänka utifrån principen om fri rörlighet
när de lagstiftar om strängare krav.

UNDERLÄTTA FÖR PERSONER ATT UTNYTTJA SIN FRIA
RÖRLIGHET

Av de fyra friheterna är den fria rörligheten för personer den
minst använda i praktiken. Endast 2,7 procent av EU-medbor-
garna lever i dag i ett annat medlemsland än sitt hemland. För
att underlätta för personer att utnyttja den fria rörligheten har
Kommerskollegium identifierat flera områden som skulle kunna
förbättras: rätten att bosätta sig och få tillgång till viktiga tjänster,
tillgång till socialförsäkring samt möjligheten att jobba i ett annat
medlemsland.

Se till att reglerna som garanterar rätten att resa och bo inom
EU tillämpas korrekt av alla medlemsländer
EU-medborgare har rätt att fritt resa till och bosätta sig i alla EU-
länder enligt rörlighetsdirektivet.10 För att direktivet ska fungera
i praktiken är det viktigt att medlemsländerna genomför direk-
tivet korrekt och att myndigheterna tillämpar det på rätt sätt.
Kommissionen har publicerat en vägledning som förtydligar hur
direktivet ska tillämpas. Kommerskollegium har genom Solvit
sett att många myndigheter inte känner till vägledningen, än
mindre följer den, och att många nationella myndigheter tolkar
kriterierna i rörlighetsdirektivet olika. För att komma tillrätta
med detta problem skulle vägledningen om tillämpning av direk-
tivet kunna göras bindande gentemot myndigheter, till exempel
genom en EU-förordning. 
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10 Direktiv 2004/38/EG.
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Utred myndigheters ansvar för följdeffekter
av beslut som rör bosättning
För att en inflyttande EU-medborgare ska kunna arbeta i landet
på samma villkor som inhemska medborgare är tillträde till ett
antal viktiga tjänster såsom ett bankkonto och en bostad avgö-
rande. För att få tillgång till dessa tjänster ställs det i många med-
lemsländer krav på bosättning i juridisk mening. Kravet ställs av
privata aktörer, men det är myndigheter som definierar om en
person formellt är bosatt eller inte. Att dessa krav får följdeffekter
på personers faktiska tillgång till viktiga tjänster och tillträde till
arbetsmarknaden i Sverige har Kommerskollegium konstaterat i
en nyligen utkommen rapport – Att flytta till Sverige – hinder för
den fria rörligheten för EU-medborgare. Kommerskollegium före-
slår att, när en myndighet fattar ett beslut som i förlängningen
hindrar en person från att få tillgång till viktiga tjänster i sam-
hället eller påverkar personens möjlighet att arbeta i landet,
skulle myndigheten kunna åläggas att pröva beslutet utifrån prin-
cipen om fri rörlighet.

Tydliggör EU-medborgares rätt till socialförsäkring
Det är inte alltid tydligt om det är hemlandet eller det nya bosätt-
ningslandet som ska ansvara för en migrerad EU-medborgares
socialförsäkring. De nationella socialförsäkringssystemen och
deras relation till EU-rätten regleras i en särskild EU-förordning11

som är svårtolkad och därför svår för nationella myndigheter att
tillämpa. Det är heller inte klart var gränsen går mellan det natio-
nella ansvaret och reglerna om fri rörlighet. Förordningen syftar
endast till att peka ut i vilket medlemsland den ansvariga myn-
digheten finns vid ärenden som rör socialförsäkringar. En person
kan till exempel ha rätt att omfattas av socialförsäkringssystemet
i ett medlemsland, men ändå inte få rätt till ersättning som han
eller hon hade haft rätt till i hemlandet, på grund av det nya landets
nationella regler. Det skulle behöva klargöras hur långt den fria
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11 Förordning (EG) nr 883/2004 om koordineringen av socialförsäkringssystemen.
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rörligheten sträcker sig och när den principen måste beaktas av
en nationell myndighet när denna myndighet tillämpar natio-
nella regler. Detta skulle kunna göras genom en bindande EU-
förordning som dels skulle göra det enklare för nationella myn-
digheter att tillämpa sina nationella regler i linje med principen
om fri rörlighet, dels klargöra för EU-medborgarna vilka rättig-
heter de har gentemot nationella myndigheter.

Säkerställ att privata organ som utfärdar yrkesintyg
tar hänsyn till EU-rätten
När en person flyttar från ett EU-land till ett annat är det viktigt
att hans eller hennes yrkeskvalifikationer erkänns i det nya lan-
det. EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv12 reglerar vilka kvalifikatio-
ner som medlemsländerna ska acceptera från varandra. Direktivet
riktar sig till statliga organ. I vissa länder och inom vissa branscher
är det dock inte myndigheter som utfärdar yrkescertifikat eller
-in tyg som krävs för att en person ska kunna få ett arbete. Istället
är det privaträttsliga organ som utfärdar dessa och därför också
be dömer yrkeskvalifikationer från andra länder. Dessa organ kan
i och med det anses ha en kollektivt reglerande verksamhet och
därmed är det viktigt att de tar hänsyn till EU:s regler om fri rör-
lighet. Yrkeskvalifikationsdirektivet skulle kunna ut ökas till att
även omfatta privaträttsliga organ som utfärdar yrkescertifikat
eller -intyg. 

Underlätta för medborgare från länder utanför EU
att arbeta i unionen
I de fall medlemsländerna accepterar varandras utfärdande av
yrkeskvalifikationer (som exempelvis läkarlegitimation) borde de
även kunna lita på varandras bedömningar av yrkeskvalifikatio-
ner från länder utanför EU. När en yrkeskvalifikation från ett
land utanför EU har godkänts i ett medlemsland borde den
berörda arbetstagaren samtidigt få möjlighet att arbeta inom sitt
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12 Direktiv 2005/36/EG.
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yrke inom hela EU, istället för att som i dag först vara tvungen
att arbeta tre år i det godkännande landet. EU:s yrkeskvalifika-
tionsdirektiv bör utsträckas till att gälla även kvalifikationer från
länder utanför EU som redan har erkänts av ett medlemsland.

SKAPA BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TJÄNSTEHANDEL

Handeln med tjänster på den inre marknaden har potential att
öka och mycket kan göras för att förbättra förutsättningarna. Ett
viktigt pågående arbete är att se till att tjänstedirektivet13 genom-
förs korrekt i alla medlemsländer14. Utöver detta har Kommers-
kollegium identifierat fyra tjänsteområden där förutsättningarna
för handel kan bli bättre: konsumenttjänster, bemanningstjänster,
hälso- och sjukvårdstjänster samt säkerhetstjänster.

Skapa en gemensam konsumenträttslig lagstiftning för tjänster
När en privatperson köper en tjänst är det oftast konsumentlag -
stiftningen i köparens land som gäller. För de flesta konsument-
tjänster saknas det konsumenträttslig lagstiftning på europeisk
nivå. Detta får till följd att företag som vill sälja tjänster i flera
medlemsländer måste förhålla sig till olika lagstiftningar, som
ofta skiljer sig markant åt. Genom att harmonisera konsument -
rättslagstiftningen för tjänster inom EU underlättas gränsöver-
skridande handel både för företag och för konsumenter. 

Gör det enklare att handla med bemanningstjänster inom EU
Bemanningsbranschen är i många medlemsländer en tillväxtsek-
tor, men det finns stora skillnader mellan hur vanligt det är att
använda bemanningsföretag i olika länder. Enligt EU-rätten ska
uthyrda arbetstagare ha samma villkor som om de hade anställts
direkt av bemanningsföretaget. Detta slås fast av EU:s beman-
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13 Direktiv 2006/123/EG.
14 Se Kommerskollegiums studie Möjliga effekter av tjänstedirektivet (2012).
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ningsdirektiv.15 Vidare ska medlemsländerna ha gjort en översyn
av begränsningar eller förbud mot att företag anlitar arbetstagare
som hyrs ut av bemanningsföretag. Det bör undersökas om med-
lemsländerna faktiskt har genomfört direktivet på ett korrekt
sätt, exempelvis genom att omotiverade begränsningar eller för-
bud har tagits bort. Vidare skulle vissa av de hinder som i dag
finns för sektorn kunna undanröjas, om tjänster som tillhanda-
hålls av bemanningsföretag inkluderades i EU:s tjänstedirektiv.
Möjligheten samt effekten av ett sådant inkluderande bör därför
utredas. 

Underlätta för den gränsöverskridande handeln
med hälso- och sjukvårdstjänster
Den fria rörligheten för hälso- och sjukvårdstjänster är begränsad,
vilket kan bero på handelshinder. Eftersom det finns en outnytt-
jad potential i den gränsöverskridande handeln med dessa tjäns-
ter bör det undersökas vilka hinder som finns för handel mellan
medlemsländerna och vad som kan göras för att underlätta till-
växt i sektorn.

Analysera effekten av en harmonisering av privata
säkerhetstjänster 
Regleringen av privata säkerhetstjänster varierar stort mellan
medlemsländerna. Förutsättningen för att bedriva sådan verk-
samhet ser därför mycket olika ut inom EU. Tjänster det kan röra
sig om är övervakning av egendom och lokaler, skydd av personer
samt värdetransporter. De stora skillnaderna i medlemsländernas
regelverk för privata säkerhetstjänster begränsar möjligheten till
gränsöverskridande handel med dem. Ett sätt att förbättra förut-
sättningarna för handel med privata säkerhetstjänster skulle
kunna vara att skapa gemensamma EU-regler. Därför bör en ana-
lys göras av vilken effekt en harmonisering av alla eller vissa av
tjänsterna skulle få. Genom förordningen om gränsöverskridande
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15 Direktiv 2008/104/EG.
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värdetransporter i euroområdet16 skapas en europeisk licens för
säkerhetsföretag som arbetar med gränsöverskridande värde-
transporter av euro. Det är ett första steg mot EU-reglering av
privata säkerhetstjänster som det skulle gå att utvidga till fler
tjänster inom sektorn. 

GE E-HANDELN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT BLI GRÄNSLÖS

Den gränsöverskridande e-handeln utgör i dag en mindre del av
den totala e-handeln men har potential att öka. Kommerskolle-
gium har identifierat tre områden där förbättringar kan göras för
att underlätta för e-handeln inom EU: konsumentlagstiftningen,
som inte är harmoniserad fullt ut, krav för att registrera topp -
domän samt förtroendet för utländska e-handelsföretag. 

Fullharmonisering av konsumentlagstiftningen
Ett företag som säljer till konsumenter över gränserna genom e-
handel måste känna till konsumentlagstiftningen i varje enskilt
land. Skillnaderna i lagstiftningen kan leda till att både företag
och konsumenter känner sig osäkra inför vilka rättigheter och
skyldigheter de har, vilket kan få konsekvensen att de enbart hand-
lar på den inhemska marknaden. Genom EU:s konsumenträttsdi-
rektiv17 är viss lagstiftning som blir aktuell vid e-handel fullhar-
moniserad, men det gäller alltså endast viss lagstiftning. Annan
lagstiftning som blir aktuell vid sådana köp kommer fortfarande
att ha olika innehåll i olika medlemsländer. Det vore därför önsk-
värt med fullharmonisering på området. Till dess att fullharmoni-
sering har skett bör medlemsländernas nationella lagstiftningar,
som aktualiseras vid e-handel, göras tillgängliga i en öppen och
lättillgänglig europeisk databas som är anpassad för just e-handel. 
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16 EU förordning 1214/2011 om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter
i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet.

17 Direktiv 2011/83/EU.
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Ta bort etableringskrav för att få registrera en toppdomän
Nationella toppdomäner (exempelvis .se, .de) kan påverka hur
konsumenter och företag väljer att handla över nätet. Vilken
toppdomän en webbadress har kan också påverka sökresultatet i
en sökmotor. I vissa medlemsländer krävs att företaget är etable-
rat i landet för att det ska få tillgång till landets toppdomän.
Utländska företag som nekas en sådan registrering kan inte agera
på lika villkor på marknaden som inhemska företag. De etable-
ringskrav som i dagsläget finns i vissa medlemsländer för att få
registrera en toppdomän bör därför tas bort. Genom att göra det
möjligt även för icke-etablerade företag att registrera toppdomä-
ner kan företag konkurrera på en nationell e-handelsmarknad på
lika villkor. 

Öka förtroendet på den digitala inre marknaden
En av anledningarna till att konsumenter väljer att inte handla
gränsöverskridande genom e-handel är att de har lägre förtroende
för säljare i andra länder. Dels känner konsumenten troligtvis inte
till utländska säljare i samma utsträckning som inhemska, men
det kan också vara svårare att undersöka säljaren före köpet, vilket
kan skapa osäkerhet. Frågan om hur man på bästa sätt ökar för-
troendet hos marknadens parter för den digitala inre marknaden
och parter i andra medlemsländer bör utredas.

SKAPA ENHETLIGA REGLER FÖR IMMATERIALRÄTT

Den inre marknaden för immateriella rättigheter kan förbättras
genom att bli heltäckande och mer integrerad. Den viktigaste frå-
gan är ett enhetligt patentskydd och system för patenttvister i
EU. Flertalet av EU:s medlemsländer har nått en överenskom-
melse om ett fördjupat samarbete på området, vilket kommer att
underlätta för företag att kommersialisera sina uppfinningar i
andra europeiska länder och skapa en tydligare rättspraxis hos de
medlemsländer som deltar. Ett sätt att ytterligare förbättra mark-
naden för de immateriella rättigheterna är att underlätta möjlig-
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heterna till licensiering av on-lineinnehåll för flera länder. Inter-
net är till sin natur gränslöst men det faktum att immateriella
rättigheter skyddas i varje land för sig gör det svårt och dyrt för
såväl tjänsteutövare som konsumenter att handla över landsgrän-
ser och få tillgång till on-lineinnehåll i andra medlemsländer. När
upphovsrättsligt skyddat material, till exempel musik och film,
ska säljas och tillgängliggöras i flera länder ställs stora krav på
hanteringen av alla de rättigheter som berörs och att det finns
effektiva gränsöverskridande licenslösningar. EU har nyligen
antagit ett direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och
närstående rättigheter, vilket bland annat har till syfte att under-
lätta gränsöverskridande licensiering av musik och harmonisera
förvaltningsorganisationernas verksamhet och funktion.18

DRA NYTTA AV GRÄNSÖVERSKRIDANDE KONKURRENS
I OFFENTLIG UPPHANDLING 

Den gränsöverskridande konkurrensen har en betydande out-
nyttjad potential för de offentliga kontrakten inom EU. Mindre
än 2 procent av de offentliga kontrakten i EU vinns av en leve-
rantör från ett annat land.19 Dessutom deltar få företag i offent-
liga upphandlingar i andra medlemsländer. Kommerskollegium
anser att målsättningen för EU:s politik för offentlig upphand-
ling, i likhet med ambitionen på många andra områden för EU:s
handelspolitik, bör vara att förbättra förutsättningarna för gräns-
överskridande handel oavsett företagens storlek, nationalitet eller
varors och tjänsters ursprung.20 Fri rörlighet och konkurrens ska-
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18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv
förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering
av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden.

19 Denna siffra refererar till så kallad direkt gränsöverskridande offentlig upphandling,
det vill säga utan att dotterbolag etableras.

20 Se Kommerskollegiums yttrande över kommissionens förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om offentlig upphandling, KOM (2011) 896 slutlig (diarienr. 3.4.1-2012/
00378-1) samt Kommerskollegiums yttrande över kommissionens grönbok om en moder-
nisering av EU:s politik för offentlig upphandling (diarienr. 4.1.1-2011/00204-2).
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par förutsättningar för det offentliga att få ut mesta möjliga värde
för pengarna vilket är upphandlingsreglernas fundamentala funk-
tion. En effektivare offentlig upphandling är av väsentlig bety-
delse för EU:s tillväxt och konkurrenskraft. 
EU antog nyligen reviderade regler för hur offentlig upphand-

ling ska gå till på den inre marknaden. De nya reglerna ska bland
annat underlätta för statliga myndigheter och kommuner att
ställa krav som ska främja bland annat miljön, sociala förhållan-
den, sysselsättning eller innovationer när man upphandlar. Kol-
legiet har under översynen av EU:s upphandlingslagstiftning lyft
fram handel och gränsöverskridande konkurrens som ett medel
för att uppnå det grundläggande syftet med offentlig upphand-
ling, det vill säga att skattemedel ska användas effektivt. Kollegiet
har också framhållit att detta inte får innebära att de grundlägg -
ande inre marknadsprinciperna om bland annat öppenhet, lika-
behandling, icke-diskriminering och proportionalitet urholkas
och att kraven måste utformas så att konkurrens inte hindras i
onödan eller att leverantörer från andra EU-länder missgynnas.

SÄTT DEN PRIVATRÄTTSLIGA DISKRIMINERINGEN
UNDER LUPP

På den inre marknaden ska varor, tjänster, personer och kapital
kunna röra sig fritt. Därför förbjuder EU:s lagstiftning medlems-
länderna att sätta upp hinder för den fria rörligheten. Men ibland
är det inte staten, utan privata aktörer som sätter upp hinder. De
hinder som har anmälts till Solvit i Sverige visar att privaträttslig
diskriminering förekommer inom flera branscher. Det kan vara
då en bank kräver specifika nationella id-handlingar eller bosätt-
ning i landet för att en person ska få öppna ett konto eller att ett
telekomföretag ställer upp ett krav på folkbokföring i landet för
att en kund ska få köpa dess tjänster. Denna form av diskrimine-
ring är ett hinder för handel och rörlighet inom EU.
Frågan om i vilken mån privata aktörer får diskriminera

potentiella kunder är inte lika reglerad EU-rättsligt som staters
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ageranden. De regler som finns är till viss del otydliga och be -
gränsade och det kan vara svårt att göra dem gällande. Vissa
situationer faller helt utanför det som i dag regleras i EU-rätten.
Det är förbjudet för privata tjänsteföretag att diskriminera tjäns-
temottagare på grund av nationalitet eller bosättningsort, genom
ett generellt förbud i tjänstedirektivet. Detta gäller emellertid
bara för de tjänster som täcks av direktivet. Det betyder att bland
andra försäkrings-, bank-, och transporttjänster inte omfattas av
förbudet. På dessa områden finns inga generella förbud för före-
tag att diskriminera kunder på grund av deras nationalitet eller
bosättningsort, på motsvarande sätt som i tjänstedirektivet. Kom-
missionen har dock lagt fram ett förslag till direktiv som ska ge
EU-medborgare tillgång till bankkonto. 
För att komma tillrätta med problemet måste omfattningen

av privaträttslig diskriminering, och inom vilka områden det är
särskilt förekommande, utredas. Därefter bör det utredas vilka
konkreta åtgärder som kan vidtas. Det kan exempelvis vara att
införa ett diskrimineringsförbud på särskilt problematiska områ-
den, förslagsvis på bland annat bank- och försäkringsområdet
eller att harmonisera vissa regler för att förhindra diskriminering
(exempelvis vilka krav på bosättning eller folkbokföring som ett
telekomföretag kan ställa). Det är dock viktigt att påpeka att möj-
ligheten att välja vem man handlar med är själva grundbulten i
en fri marknad. Objektivt motiverade överväganden måste därför
fortfarande tillåtas.

SAMORDNA EU:S YTTRE HANDELSPOLITIK MED REGLERNA
FÖR DEN INRE MARKNADEN

Den inre marknaden och EU:s yttre handelspolitik syftar båda
till att skapa goda förutsättningar för gränsöverskridande handel
och investeringar. EU kan göra stora vinster genom att samordna
sina regler för den inre marknaden med den yttre handelspoliti-
ken. Det skulle bidra till färre handelshinder för både EU:s
import och export och är därför en viktig fråga när det gäller
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EU:s konkurrenskraft. Det finns flera sätt att öka samordningen
mellan den inre marknaden och den yttre handelspolitiken. Kom-
merskollegium anser att det går att göra förbättringar på följande
områden: medvetenhet kring hur regler för den inre marknaden
påverkar handeln med länder utanför EU, utbyte av information
om nya regelverk som påverkar handeln även med länder utanför
EU samt utsträckandet av EU-regelverk till att även omfatta före-
tag och medborgare från länder utanför EU.

Ta hänsyn till externa handelseffekter
Den genomsnittliga tillväxttakten i länder utanför den inre mark-
naden är flera gånger högre än i EU. År 2015 kommer, enligt
Internationella valutafonden, 90 procent av den globala tillväxt -
en ske i länder utanför EU21. Denna utveckling är en möjlighet
för EU både som marknad för export men också för import.
Ansatser för att ytterligare integrera den inre marknaden bör gå
hand i hand med ökad öppenhet mot tredje land. EU bör ta in
det externa perspektivet i utformandet av regler på den inre
marknaden. 
EU kan inte vänta sig att andra länder ska lyssna på våra kla-

gomål på handelshinder som hindrar EU:s export, om inte EU,
å sin sida, också tar in det externa perspektivet i utformningen
av unionens regler på den inre marknaden. Innan kommissionen
lägger nya förslag analyseras de ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga effekterna av förslaget i en konsekvensanalys. Det är vik-
tigt att konsekvensanalyserna lyfter fram även externa effekter
av nya förslag. Kommissionen bör mer aktivt involvera intres-
senter från länder utanför EU och europeiska importörer för att
få deras synpunkter på viktig EU-lagstiftning med bäring på de
kommersiella relationerna med länder utanför EU. Det är också
viktigt att satsa betydligt mer än i dag på utvärderingar i efter-
hand eftersom det ger en möjlighet att studera om hinder upp-
stått och att diskutera hur de kan lösas. 
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Förebygg handelshinder genom information och notifieringar
Genom ökad transparens och informationsutbyte kan EU före-
bygga uppkomsten av handelshinder. Inom EU finns en relativt
omfattande notifieringsprocedur för att förebygga tekniska han-
delshinder.22 Proceduren går ut på att medlemsländerna meddelar
(notifierar) tekniska föreskrifter för varor och vissa e-tjänster i
en databas (TRIS) och kommissionen samt EU-länderna ges
möjlighet att lämna kommentarer. Denna procedur bör vara till-
gänglig på samma transparenta sätt även för intressenter från län-
der utanför EU.
Genom att informera om nya regelverk och lyssna på synpunk-

ter från handelspartners kan EU förhindra att handelshinder mot
länder utanför EU uppstår. Ömsesidigt utbyte av sådan informa-
tion ger EU möjlighet att framföra synpunkter på kommande
regler i länder utanför EU som skulle kunna utgöra handelshinder
för EU:s export. Inom ramen för olika handelspolitiska fora
(exempelvis frihandelsavtal och regeldialoger) kan EU tidigt i
lagstiftningsprocessen uppmärksamma handelspartners på kom-
mande lagförslag genom ”early warnings”. Under TBT23-avtalet
ska medlemsländerna anmäla förslag till nya tekniska föreskrifter
till WTO. Detta är ett annat sätt att förebygga tekniska handels-
hinder mot länder utanför EU. EU och dess medlemsländer skulle
kunna vara mer koordinerade och konsekventa med vad de noti-
fierar till WTO inom ramen för TBT-avtalet och kommissionen
skulle kunna hjälpa till mer aktivt än i dag.

Utsträck regler och instrument till att även gälla
för medborgare och företag från länder utanför EU
I de flesta fall berör EU-direktiv rättigheter och skyldigheter som
gäller för EU-medborgare och företag. Medlemsländerna kan
dock vid genomförandet av direktiv utvidga dessa rättigheter och
skyldigheter även till medborgare och företag som kommer från
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länder utanför EU, men som verkar inom EU. Kommerskolle-
gium anser att en sådan utvidgning skulle vara positiv. 
Det bör även utredas vilka möjligheter det finns att applicera

delar av tjänstedirektivet gentemot länder utanför EU. Direktivet
har potential att användas för att stimulera tjänstehandeln även
med länder utanför EU. Bland annat skulle den så kallade svarta
listan, som består av förbjudna särskilt restriktiva handelshinder,
och den så kallade stupstocksregeln, som innebär att en ansökan
från en tjänsteleverantör ska anses beviljad om ett nekande beslut
inte har fattats inom en i förväg fastställd tid, kunna tillämpas
även gentemot länder utanför EU. 
Internal Market Information System (IMI) som används för

kommunikation mellan myndigheter i EU:s medlemsländer,
bland annat när det gäller tillämpningen av regler för tjänstehan-
del, bör även kunna omfatta icke-EU-länder.

FÖRENKLA FÖR HANDELN INOM EU
GENOM BÄTTRE INFORMATION

Förutsägbarhet är en förutsättning för gränsöverskridande han-
del. Såväl existerande som potentiella exportörer, importörer,
leverantörer och investerare har nytta av att snabbt kunna hitta
korrekt och relevant information om regler på olika områden och
marknader. Bristfällig kunskap och avsaknad av lättillgänglig
information hindrar privatpersoner och företag från att utnyttja
de möjligheter som den inre marknaden ger24. En del av proble-
men för handeln ligger just i bristande transparens. Kommers-
kollegium anser att de webbaserade informationskanalerna Ditt
Europa25 och kontaktpunkten för tjänster26 skulle kunna utveck-
las och utökas.
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24 Se Kommerskollegiums undersökning Företag och enskildas kunskap om den inre markna-
den – Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner.

25 <www.youreurope.eu>.
26 <www.eu-go.eu>.
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Utveckla informationen på Ditt Europa och länka mer
mellan kontaktpunkterna
Ditt Europa är en webbportal med information på olika språk för
privatpersoner och företag om bland annat den inre marknadens
regelverk. För att göra portalen till en naturlig ingång för den
som vill veta mer om gränsöverskridande ekonomisk verksamhet
skulle den information som finns på Ditt Europa kunna utökas.
Informationen inom varje rättsområde bör utvecklas och det bör
framgå vilken information som relevanta kontaktpunkter (en
första ingång till information om specifika områden som tillhan-
dahålls av medlemsländerna) tillhandahåller när besökaren hän-
visas vidare. Eftersom antalet kontaktpunkter ökar, och flera
olika kontaktpunkter kan vara relevanta för ett företags verksam-
het, är det viktigt att också de olika kontaktpunkterna på ett tyd-
ligt sätt länkar till varandra och till Ditt Europa. Användarna kan
då se att ytterligare information finns att hämta.

Utöka informationen på kontaktpunkterna för tjänster
EU:s medlemsländer har kontaktpunkter för tjänster dit tjänste-
leverantörer och tjänstemottagare kan vända sig för att få infor-
mation. Leverantörer ska också på elektronisk väg kunna fullgöra
vissa förfaranden. De minimikrav som ställs på innehållet i kon-
taktpunkterna är emellertid inte heltäckande för den information
som en tjänsteleverantör som överväger gränsöverskridande
verksamhet kan tänkas efterfråga. Det finns till exempel inget
krav på information om vad som gäller för anställningar eller
skatter i det aktuella landet. Informationen på kontaktpunkterna
för tjänster bör gå utöver vad direktivet kräver och vad som i dag
finns för att tillgodose framför allt tjänsteleverantörers behov av
information om det regelverk som rör deras verksamhet. Kon-
taktpunkterna för tjänster bör dessutom innehålla information
om tjänster som inte omfattas av tjänstedirektivet.
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INLEDNING

I denna studie behandlas tre olika ämnen, vilka alla är viktiga för
att kunna förstå vad EU i dag är, hur utvecklingen fram till detta
stadium skett samt vilken betydelse EU-medlemskapet haft
respektive har och framöver kan få för samhälls- och särskilt rätts-
utvecklingen i Sverige. Till stor del är det en positiv och ljus bild
som tecknas.
Framförallt betonas här i det inledande avsnittet EU:s legalis-

tiska kultur, där EU-domstolen har en mycket stark ställning.
Denna jämfört med svenska rättstraditioner annorlunda rättsliga
kultur har på det hela taget haft en mycket positiv inverkan på Sve-
rige som rättsstat och på maktdelningen i det svenska statsskicket;
sedan Sverige blev EU-medlem 1995 har till exempel de svenska
domstolarnas ställning stärkts högst avsevärt. Förändringen i
svenskt rättsliv, som behandlas i avsnitt 2 nedan, fick en symbolisk
konstitutionell inramning genom en viktig grundlagsreform 2010/
2011. Juridiskt märks den exempelvis genom Högsta Domstolens
omsvängning sommaren 2013 i synen på skattetillägg och samti-
digt straffansvar som uttryck för en enligt Europarätten förbjuden
så kallade dubbelbestraffning (ne bis in idem).27Generellt kan sägas
att dessa viktiga förändringar länge underskattats och lyfts fram
alldeles för lite i den svenska samhällsdebatten. EU:s starkt rätts-
statliga inriktning har därutöver också, ända sedan 1990-talet, haft
stor betydelse för utvecklingen i Öst- och Centraleuropa.
Här kan naturligtvis frågan ställas vad en rättsstat egentligen
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27 NJA 2013 sid 502, i kontrast mot de tidigare avgörandena NJA 2010 sid 168 samt 2011
sid 444.
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innebär. Begreppen rättsstat och rättssäkerhet ses allmänt som
positiva värden i en modern, öppen demokrati. Även dessa
begrepp kan dock stundtals vara kontroversiella och de kan för-
visso definieras på flera olika sätt. Enligt en klassisk definition,
med rötter i tyskt 1800-tal, innebar de först och främst ett krav
på förutsägbarhet; lagarna skulle vara klara och tydliga, så att kloka
medborgare med kännedom om dem med en rimligt hög grad av
sannolikhet skulle kunna förutsäga eller förutse de rättsliga kon-
sekvenserna av sitt handlande. I den moderna rättsvetenskapliga
och rättsfilosofiska debatten har dock alltmer även ett krav på
lagarnas kvalitet, liksom på domstolars oberoende, kommit att
prägla tänkandet. Även i en diktatur kan ju lagarnas konsekven-
ser vara rimligt förutsägbara, varför ordet rättsstat i en modern
kontext nog också får sägas innefatta faktorer som respekt och
skydd för medborgarnas grundläggande rättigheter, att domstolar
står fria från politiska eller ekonomiska påtryckningar och att lika
fall ska behandlas lika eller, annorlunda uttryckt, att alla är och
ska vara lika inför lagen. Denna senare, något modernare defini-
tion av vad som utgör en rättsstat sägs ofta ligga närmare det
något svåröversatta brittiska uttrycket rule of law. Man kan natur-
ligtvis här även tala om rättsstat i formell respektive materiell
mening, varvid EU-rätten nog får sägas främja båda varianterna.
Inför framtiden är samtidigt inte allt frid och fröjd inom EU-

systemet. Mycket av kritiken mot EU i dag handlar om bristande
handlingskraft mot den ekonomiska krisen eller inom säkerhets-
politiken, men vissa problem kan anas även inom det juridiska
området. Inte minst under den ännu pågående finanskrisen har
alltsedan 2011 synts oroande tecken på att viktiga institutioner
som EU-kommissionen och Europeiska Centralbanken försöker
”laga efter lägenhet” och sy ihop krispaket och andra lösningar
på ett sätt som stundtals lämnar mycket i övrigt att önska från
ett övergripande rättssäkerhetsperspektiv. Då Cypern drabbades
av en bankkris i mars 2013 föreslogs rentav att den gällande
insättningsgarantin för sparare, en av krispolitikens hörnstenar,
som en del av ett krispaket skulle ignoreras. Bundesverfassungs -
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gericht, den mäktiga tyska författningsdomstolen, har mer än en
gång antytt att dess tålamod med ständigt nya och provisoriska
– samt dyra – krisåtgärder börjar tryta.28 I vilken riktning är EU
egentligen på väg? Och hur påverkar det Sverige? Dessa frågor
behandlas i uppsatsens tredje och avslutande del.

EU, RÄTTSSTATEN OCH LEGALITETSPRINCIPEN

Såväl EU-domstolens betydelse för EU:s utveckling som EU:s i
grunden mycket legalistiska kultur har länge underskattats i
 Sverige.29 Ett tydligt och tidigt exempel är den dåvarande stats-
ministerns Carl Bildt avfärdande 1991 av EU-domstolens obön-
hörliga underkännande av EES-avtalets ursprungliga juridiska
struktur som politiskt oväsentlig formalia, vilken lätt kunde
”fixas till” av ansvariga politiker.30 Yttrandet röjde bristande in -
sikter i hur EU fungerar, men Bildt är knappast den ende politi-
ker som lidit av det. 
Delvis beror detta förhållande på att de långsiktiga konsekven-

serna av EU-domstolens starkt integrationsinriktade rättspraxis
länge var svåra att förutse eller bedöma, både för politiker och
media samt inom forskningen. Så gott som samtliga världens
statsvetare förstod exempelvis helt enkelt inte och intresserade
sig knappt ens för den långsiktiga politiska betydelsen av EU-
domstolens integrationsinriktade hållning förrän kanske om -
kring 1990, då den pågått runt trettio år och plötsligt blev ett
ämne av intresse för unga och ambitiösa forskare.31 Förhållandet
har i ett berömt citat från 1981 av Eric Stein, en av EU-forsk-
ningens pionjärer i USA, beskrivits på följande sätt:

63

28 Den tyska författningsdomstolens avgörande om den permanenta räddningsmekanismen
ESM av den 12 september 2012 har beteckningen 2 BvR 1390/12 och finns tillgänglig (på
engelska) på <http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20120912_2bvr139012en.html>, lik-
som (på tyska) i Europäische Grundrechte Zeitschrift 2012 sid 469 ff. 

29 Jfr Bernitz, Sverige och Europarätten, Stockholm 2002, bland annat på sid 13.
30 Yttrande 1/91, ECR (European Court Reports) 1991 I sid 6079.
31 Ett exempel är Alec Sweet Stone; se till exempel The Judicial Construction of Europe,
Oxford 2004.
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Tucked away in the fairyland Duchy of Luxemburg and blessed, until
recently, with benign neglect of the powers that be and the mass media,
the Court of Justice of the European Communities has fashioned a
constitutional framework for a federal-type structure in Europe. From
its inception a mere quarter of a century ago, the Court has construed
the European Community Treaties in a constitutional mode rather
than employing the traditional international law methodology.
 Proceeding from its fragile jurisdictional base, the Court has arrogated
to itself the ultimate authority to draw the line between Community
law and national law.32

Den kände juridikprofessorn Joseph Weiler har rentav, i en träf-
fande beskrivning av EU:s utveckling, sagt att om någon under
vad han kallar EU:s ”Foundational Period” från cirka 1958 till
mitten av 1970-talet, samtidigt skulle ha bett en statsvetare
respektive en jurist att jämföra EU:s utveckling med federalis-
mens utveckling i USA knappt tvåhundra år tidigare, så skulle
vederbörande ha fått diametralt motsatta svar av de två exper-
terna. Medan juristen skulle ha sagt att EU utvecklades allt mer
och med väldigt hög fart i federal riktning, så skulle statsvetaren
ha sagt att EU för varje dag blev allt mer olikt USA.33Denna dis-
krepans beror naturligtvis på att den ekonomiska och juridiska
integrationstakten inom EU redan från början var hög, medan
det dröjde länge tills den politiska integrationen inom EU blev
tydlig. Det var först efter Berlinmurens fall 1989 och Maastricht-
fördragets ingående vid 1990-talets början som vissa politiskt
känsliga konsekvenser av integrationen, såsom till exempel gemen-
sam valuta och EU-medborgarskap blev synliga och också först då
som statsvetare runtom i Europa och USA på allvar började intres-
sera sig även för EU:s juridiska dimension, för EU-domstolens
verksamhet och dess obestridliga samt allt mer uppenbara bety-
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32 I artikeln Lawyers, Judges and the Making of a Transnational Constitution, American Jour-
nal of International Law 1981 sid 1–27.

33 Se Weiler, The Transformation of Europe, Yale Law Journal 1991 på sid 2410.
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delse för att omforma EU från en frihandelsorganisation till en
stark politisk aktör.34

Denna utveckling beskrivs ibland som en ”konstitutionalise-
ring” av EU-fördragen från EU-domstolens sida, men handlar
kanske först och främst om att respekten för juridiken, för regel-
verket, för skrivna och ibland oskrivna rättsregler fått ett kraft-
fullt genomslag i EU-domstolens praxis35 – vilket också fått tyd-
liga politiska konsekvenser i form av en fördjupad europeisk
integration. Schematiskt kan processen sägas ha skett så att EU-
domstolen (EUD) ofta gått före i utvecklingen genom att lansera
nya juridiska begrepp eller tolka EU-fördragen på ett tydligt
integrationsinriktat sätt, varefter ändringarna ibland skrivits in i
fördragen senare eller ändå kommit att bli allmänt accepterade
och normerande för utvecklingen.

Ett exempel på det förra är fallet Les Verts mot Parlamentet36, där
EUD 1986 godkände en talan om en stadgefråga från den gröna par-
tigruppen i EU-parlamentet mot just parlamentet, trots att fördraget
inte förutsåg denna möjlighet. Detta banade vägen för framtida för-
dragsändringar där Parlamentets makt stärkts väsentligt. Den senare
modellen av indirekt inflytande på integrationsutvecklingen från
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34 Inom den juridiska forskningen var däremot detta perspektiv av naturliga skäl mer påfal-
lande, inte minst i nämnde Weilers verk; se t.ex. dennes avhandling Supranational Law
and the supranational system: Legal structure and political process in the European
 Community, Florens 1982 och artikeln The Community System; the Dual Character of
Supranationalism, Yearbook of European Law 1981 sid 267–306, liksom de av Cappelletti/
Seccombe/Weiler utgivna arbetena Integration through Law – Europe and the American
Federal Experience, books 1–3, Berlin/New York 1986. 

35 Här märks kanske framförallt de tidiga fallen van Gend & Loos, 26/62, ECR 1963 sid 1 samt
Costa V. Enel, 6/64, ECR 1964 sid 1141, i vilka EU-domstolen (EUD) lanserade de grundläg-
gande principerna om EU-rättens direkta effekt i medlemsländerna respektive företräde
framför nationell rätt, i händelse av konflikt mellan regelsystemen. – Beträffande begrep-
pet konstitutionalisering i allmänhet och dess tillämpning i en svensk kontext, se Anders
Fogelklou, Konstitutionalisering, i N. Berggren/N. Karlson/J. Nergelius (red.), Makt och
motvikt – Om demokrati och konstitutionalism, Stockholm 1999 sid 79–107. EUD kan sägas
ha utvecklat begreppet på ett okonventionellt sätt, likt Supreme Court i USA på 1800-talet,
genom att inte bara tillämpa och konkretisera skrivna grundlagsregler utan även utveckla
nya konstitutionella principer.

36 294/83, ECR 1986 sid 1339.
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domstolens sida märks till exempel i rättsfallet om likören ”Cassis de
Dijon”, där EUD, genom att 1976 slå fast att en vara som är tillåten
i ett EU-land inte kan förbjudas eller hindras att införas i andra län-
der, vilket innebär ett slags ömsesidigt godkännande av varor och pro-
duktstandarder alla EU-länder emellan, inledde marschen mot vad
som kom att bli dagens inre marknad.37

Bland de principer som på detta sätt funnit vägen in i fördragen
märks till exempel en legalitetsprincip som gäller såväl för norm-
givningen som för den administrativa verksamheten inom EU
och uttrycks i artikel 5.2 EU-fördraget (EUF): ”Enligt principen
om tilldelade befogenheter ska unionen handla inom ramen för
de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den i fördra-
gen för att nå de mål som fastställs där. Varje befogenhet som
inte har tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra medlemssta-
terna.” Samma princip kommer i viss mån till uttryck i artikel 2
i Funktionsfördraget (FEUF), beträffande exklusiv och delad
kompetens mellan EU och medlemsländerna, samt i artikel 13.2
EUF.38 Den innebär att institutionerna endast kan agera när de
ges en positiv befogenhet därtill i fördragen. Det räcker således
inte att hävda att en rättsakt helt allmänt syftar till att uppfylla
något av unionens mål eller ryms inom fördragens allmänna
 tillämpningsområde för att EU ska ha någon viss beslutskompe-
tens.
Ett annat viktigt område där EU-domstolen gått i bräschen

för utvecklingen är de mänskliga rättigheterna, vilka genom dom-
stolens praxis från 1960-talets slut och framåt fått en central och
prominent plats i EU-rätten. Nu nämns de tillsammans med fri-
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37 Detta fall heter egentligen något helt annat (och tråkigare), nämligen Rewe-Zentralfinanz,
ECR 1976 sid 1989.

38 Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft i december 2009 regleras EU-samarbetet i två för-
drag (vilka tillsammans utgör Lissabonfördraget), nämligen EU-fördraget (EUF) respektive
funktionsfördraget (FEUF).
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het, demokrati, rättsstat och andra centrala värden i art. 2 i EUF39,
i vars art. 6 även hänvisas till den nya EU-stadgan om grundläg-
gande rättigheter (samt anges att EU ska ansluta sig till Europa-
konventionen om mänskliga rättigheter (EMRK), vilket dock
visat sig bli oväntat besvärligt, av skäl som inte kan behandlas
här).

I korthet kan denna utveckling beskrivas på följande sätt. Efter att i
ett inledande skede ha intagit en tämligen kallsinnig attityd till grund-
läggande fri- och rättigheter, slog domstolen i Stauder-målet 1969 fast
att respekten för mänskliga rättigheter kunde utgöra en del av EU-
rätten.40 1970 utvecklades detta ytterligare i målet Internationale
Handelsgesellschaft, där domstolen uttalade att skyddet för de grund-
läggande rättigheterna som en del av EU-rätten skulle ”inspireras av
de för medlemsstaterna gemensamma konstitutionella traditionerna”.
EU-domstolen utvecklade ytterligare den EU-rättsliga fri- och rättig-
hetsdoktrinen i det så kallade andra Nold-målet 197441, där det sades
att”grundläggande rättigheter är en integrerad del av de allmänna
rättsprinciper vars efterlevnad domstolen har att bevaka”. När dom-
stolen fullgör den uppgiften, kan den ”hämta inspiration från de för
medlemsländerna gemensamma konstitutionella traditionerna och
kan inte upprätthålla åtgärder som är oförenliga med de grundlägg -
ande rättigheter som stadgas och garanteras i dessa staters konstitu-
tioner.” Likaså kan sådana internationella konventioner för skydd
av de mänskliga rättigheterna som medlemsstaterna undertecknat
”tillhandahålla riktlinjer som ska följas inom gemenskapsrättens
ram.” I målet Liselotte Hauer 1979, som gällde giltigheten av en för-
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39 Endast stater som respekterar dessa principer får ansöka om att bli medlemmar av
 unionen (se artikel 49 EUF). En medlemsstat som ”allvarligt och ihållande” åsidosätter de
grundläggande principerna kan enligt artikel 7 EUF få sina rättigheter, inbegripet röst -
rätten i rådet, suspenderade. Denna fråga har under under 2011–2012 diskuterats med
visst allvar för Ungerns del, men bestämmelsen har ännu aldrig tillämpats. EU-domstolen
har dock kritiserat Ungern, bland annat för åldersdiskriminering då pensionsåldern för
domare sänkts till 62 år; se C-286/12, ECR 2012:687. 

40 29/69, Stauder [1969] ECR 419. 
41 4/73, Nold [1974] ECR 491.
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ordning vilken förbjöd viss nyplantering av vin, citerade domstolen
för första gången uttryckligen bestämmelser i Europakonventionen,
för att visa att äganderätten kunde begränsas av hänsyn till allmänna
intressen.42

Här finns således under perioden 1969–1979 en successiv utveck-
ling av rättighetsskyddet, från att grundas i allmänna rättsprin-
ciper via att avse rättighetsregler i medlemsländernas grundlagar
och internationella konventioner i allmänhet till Europakonven-
tionen. Skyddet för de grundläggande fri- och rättigheterna är
alltjämt en integrerad del av själva EU-rätten.
Det kanske viktigaste rättighetsfallet på senare år är det så kal-

lade Kadi-målet, vilket avgjordes av EU-domstolen 200843 men
sedan fick en fortsättning och i september 2010 även prövats av
tribunalen44 samt 2013 på nytt av EU-domstolen.

Fallet eller fallen, som gällt den bekanta frågan om sanktioner mot
misstänkta terrorister som förts upp på FN:s så kallade sanktionslistor,
har väckt stor uppmärksamhet inte minst i folkrättslig doktrin, efter-
som de i all korthet inneburit att bruket av dessa listor ansetts strida
mot de grundläggande fri- och rättigheterna. I det första fallet hade
Kadi och organisationen Al-Barakaat (med hemvist i Sverige) väckt
talan mot sanktionerna redan i slutet av 2001, men EU:s första -
instansrätt (tribunalen, allmänna domstolen) ansåg sig 2005 inte
behörig att åsidosätta FN-beslut.45 Bedömningen blev en annan i
domstolen, som fann att även om FN-medlemmar är skyldiga att följa
säkerhetsrådets beslut och resolutioner, så innebar en frysning av samt-
liga klagandenas tillgångar, utan att de hade möjlighet att få beslutet
rättsligt prövat, en oproportionerlig inskränkning av deras ägande-
och talerättigheter. Då sanktionsbeslutet gjorts bindande inom EU
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42 44/79, Hauer [1979] ECR 3727.
43 C-402/05 P och 415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v.
Council, REG 2008 sid I – 6351. 

44 T 85/09, Kadi v. European Commission, dom 30 september 2010, REG 2010 sid II-5177. 
45 T-306 och 315/01, ECR 2005 II sid 3533 och 3649.
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genom en förordning 2002, så kunde domstolen pröva dennas fören-
lighet med EU-fördragen och de mänskliga rättigheterna som en del
av EU-rätten och därigenom sätta den åt sidan som varande en rät-
tighetskränkning. 
Ärendet fick emellertid en fortsättning. Redan i domen framgick

att kommissionen hade möjlighet att inom tre månader återkomma
med ett nytt förslag till sanktionsbeslut beträffande dels Kadi, som är
en privatperson bosatt i Storbritannien, dels den svenska organisatio-
nen Al-Barakaat; eventuella nya sanktionsbeslut skulle dock vara
motiverade. Så skedde också genom förordning 1190/2008, samtidigt
som FN:s säkerhetsråd genom resolutionerna 1822 och 1904 från
2008-09 införde vissa möjligheter att klaga mot sanktionsbeslut av
detta slag. Våren 2010 avfördes så Al-Barakaat från listorna, men
Kadi, som alltjämt stod kvar, vidhöll sin i början av 2009 väckta
talan. Tribunalen fann dock, i all korthet, till skillnad från 2005, att
sanktionsbesluten även nu stred mot EU-rätten eftersom de var otill-
räckligt motiverade och Kadi saknat insyn i ärendet samt reell möj-
lighet att få sin sak prövad.46Bedömningen blev i juli 2013 densamma
i domstolen.47

EU-domstolen har således i sin praxis kommit att utveckla det
unionsrättsliga fri- och rättighetsskyddet och till det föra åtskil-
liga av de element som Europakonventionen innehåller. Detta
gäller rätten till domstolsprövning, yttrandefriheten, äganderät-
ten och näringsfriheten liksom åtskilliga aspekter på rätten till
en rättvis rättegång, men också till exempel skyddet för privat -
livet48, familjelivet49 och föreningsfriheten.50 Det är bland annat
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46 Se härvidlag även målen Folkets Mujaheddin v. Ministerrådet, T-228/02, ECR 2006 II sid
4665 samt T-256/07, ECR 2008 II sid 3019 och T-284/08, ECR 2008 II sid 3487.

47 Dom 18 juli 2013 i de förenade målen C-584/10, 593/10 och 595/10, Commission, Council
and UK v. Yassin Abdullah Kadi (Kadi II).

48 Mål C-404/92, X/Kommissionen [1994] ECR I-4737.
49 Mål C-60/00, Mary Carpenter, REG 2002 sid I-6279.
50 Mål C-415/93, Union royale belge des sociétés de football association m.fl./Bosman m.fl.,
REG 1995, sid I-4921.
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denna av EU-domstolen utbildade praxis som senare kommit att
återges i EU:s rättighetsstadga. 
För svensk del märks kanske denna rättighetspraxis tydligast

i målet Åkerberg Fransson från 2013, rörande skattetillägg och
samtidig påföljd för skattebrott som en förbjuden dubbelbestraff-
ning.51Denna frågeställning behandlas nedan i nästa avsnitt, men
det bör redan här nämnas att HD:s omsvängning i plenum i juni
201352 var en direkt konsekvens av denna dom från EUD.
Även på andra sätt har det svenska rättslivet påverkats kraftigt

av EU-medlemskapet, som framgår i nästa avsnitt. Innan dessa
förändringar behandlas mer i detalj ska dock något sägas om de
mer principiella olikheterna mellan EU-rätten och svensk rätt.
Svensk rätt måste före EU-medlemskapet sägas ha präglats av

att juridiken hade en internationellt sett mycket svag ställning
gentemot de politiska organen53, vilket yttrade sig bland annat i
att domstolarna hade en synnerligen svag lagprövningsrätt och
att de politiskt färgade lagförarbetena hade en anmärkningsvärt
stark ställning som rättskälla. Dessa och andra karakteristika visar
också att domstolarna rent allmänt hade en mycket svag ställ-
ning; före 2011 saknade domstolarna rentav ett eget kapitel i RF. 
EU har däremot ända sedan 1950-talet, redan från början med

andra ord, kännetecknats av en legalistisk kultur, där juristerna
haft ett stort inflytande inte bara genom domstolen utan också i
övriga institutioner. EU är i mångt och mycket uppbyggt just
som en rättslig gemenskap eller union, där domstolen står i cent-
rum. Domstolen har drivit på EU:s fortsatta integration även
under perioder då detta varit politiskt vanskligt (till exempel
under 1970-talet) och till följd av sin starka ställning och sitt poli-
tiska oberoende aldrig låtit sig påverkas av tendenser till exem-
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51 C-617/10, dom 26 februari 2013.
52 Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) 2013 sid 502.
53 Att så verkligen var fallet kan naturligtvis vara svårt att leda i bevis, men får ändå sägas
vara tämligen oomtvistat. För ytterligare diskussion, se bland annat Ulf Bernitz, Sverige
och Europarätten, Stockholm 2002 sid 18 ff. Här kan också hänvisas till en så kallad
 lördagsintervju i P1 den 1 mars 2014 med Fredrik Wersäll, president i Svea Hovrätt; se
<www.sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3071>. 
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pelvis protektionism eller främlingsfientlighet.54 Tillsammans
med det faktum att också vidareutvecklingen av det mer politiskt
präglade samarbetet till stor del sker genom skrivna, bindande
och oftast ganska precisa rättsregler55 (fördrag, förordningar,
direktiv) skiljer EU ut sig från andra former av internationellt
samarbete, som ofta har en vag, flytande juridisk karaktär. Detta
hänger naturligtvis också samman med att en stor del av EU-
samarbetet är överstatligt och inte som normalt internationellt
samarbete mellanstatligt; till följd härav blir EU-medlemskapets
förpliktelser juridiskt bindande för medlemsstaterna på ett helt
annat sätt än vad som till exempel gäller för FN (där endast säker-
hetsrådets beslut är bindande för medlemsländerna). EU är kort
sagt mer regelstyrt och juristerna har mer att säga till om än vad
som hittills varit fallet i Sverige. 

FÖRSTÄRKT SVENSK RÄTTSSTAT TILL FÖLJD AV
EU-MEDLEMSKAPET

Utgångspunkt och historisk bakgrund
Innan de konkreta juridiska förändringar som EU-medlemskapet
medfört behandlas närmare så ska något här sägas om utgångs-
läget, det vill säga de rättskulturella och konstitutionella förut-
sättningarna för det svenska medlemskapet så som de såg ut i
början av 1990-talet samt hur de senare förändrats.
Inför Sveriges inträde i EU, i början av 1990-talet, före och

under folkomröstningskampanjen 1994, stod inte de juridiska
aspekterna eller konsekvenserna av ett stundande EU-medlem-
skap på något sätt i förgrunden. EU-rättens påverkan på det
svenska rättssystemet var av lätt insedda skäl en mindre central
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54 Exempel på detta är förutom de nämnda Kadi-målen bland annat flera mål om innebörden
av så kallad EU-medborgarskap, där domstolen slagit fast att detta ökar rätten till famil-
jeåterförening (till exempel Metock, C-127/08, ECR 2008 I sid 6241 och inte minst Ruiz-
Zambrano, C-34/09, ECR 2011 I sid 1177). 

55 Denna traditionella och tydligt legalistiska arbets- och utvecklingskultur inom EU är en
del av vad som på engelska ofta kallas ”the Community method”.

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 71



fråga för svenskarna än exempelvis ekonomi, säkerhetspolitik
eller framtidens alkoholpolitik.
Ändå är just rättsväsendet, rättssystemet som helhet och kan-

ske domstolarnas ställning i synnerhet en av de samhällssektorer
som påverkats mest av EU-medlemskapet. Till yttermera visso
har detta skett på ett sätt som påverkat hela den konstitutionella
maktdelningen i Sverige och därmed, om än lite i skymundan,
faktiskt hela statsskicket.
Detta bör ses mot en historisk bakgrund. 1974 års grundlag

(Regeringsformen, RF) präglades starkt av några centrala kon-
stitutionella principer eller dogmer, av vilka den främsta utan
tvekan var folksuveränitet. RF bygger i hög grad på tanken att
demokrati innebär att folket styr sig självt, vilket innebär en
oundviklig maktkoncentration till riksdag och regering (jfr RF
1:1 st. 1, 1:4 och 1:6). Alla tankar och idéer om konstitutionell
maktdelning avvisas i RF och samtliga dess förarbeten.56 Också
den gynnsamma samhällsutvecklingen efter 1920 spelade av allt
att döma en stor roll här; om parlamentarism och folksuveränitet
sågs som demokratins överordnade principer och samhällsutveck-
lingen samtidigt var mycket god så fanns naturligtvis föga anled-
ning att överge dessa vägledande principer.57 Till detta kommer
att RF antogs just 1974, då den omtalade så kallade ”svenska
modellen” kan sägas ha stått på höjden av sin framgång. Detta
var generellt sett en tidpunkt i utvecklingen då tilltron till poli-
tiskt beslutsfattande var stark och då rättsliga hinder för folksu-
veränitetens förverkligande i form av till exempel domstolsmakt
följaktligen närmast framstod som odemokratiskt (och dessutom
som hinder mot en fortsatt god samhällsutveckling). Om dessa
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56 Detta kan ha berott dels på att maktdelningstankar generellt hade hamnat i vanrykte
eftersom de förekom, om än inte i sin mer klassiska form, på vissa ställen i 1809 års RF,
dels på att demokratiseringen kring 1920 i hög grad innebar att likhetstecken sattes mel-
lan demokrati och parlamentarism. 

57 Se allmänt till det sagda även Nils Karlson, Grundlagen, demokratin och tidsandan: om
bakgrunden till 1974 års regeringsform, Sveriges konstitution, i Berggren/Karlson/Nerge-
lius, Makt utan motvikt: om demokrati och konstitutionalism, Stockholm 1999 sid 1–35.
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konstitutionella utgångspunkter rådde under åren kring 1974
bred politisk enighet.
Senare konstitutionell forskning och utveckling såväl i Väst-

och Östeuropa som till exempel i Sydamerika, Sydafrika och delar
av Mellanöstern och Asien har däremot ganska tydligt betonat
den stabila konstitutionens roll för en gynnsam utveckling av
demokrati och samhällsekonomi.58 Det skulle dock dröja innan
dessa internationella impulser kom att påverka den svenska kon-
stitutionella debatten.
Efter RF:s införande är några årtal viktigare än andra. Detta

gäller särskilt 1 januari 1995, som nu är ett märkesdatum i ett histo -
riskt konstitutionellt perspektiv, då Sverige gick med i EU samti-
digt som Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR)
blev en del av den nationella svenska rätten (jfr RF 2:19). Här -
igenom ökade även de svenska grundlagarnas betydelse, eftersom
det nu var uppenbart att den svenske lagstiftarens handlingsfrihet
blivit påtagligt inskränkt då det inte längre var möjligt att lag -
stifta i strid med dessa europeiska rättskällor.59 Frågan om och i
så fall varför det ändå ska vara möjligt att genom lag kringgå
nationell grundlag fick då förnyad aktualitet och det kan också
noteras att antalet processer vid svenska domstolar där RF och
EMRK åberopats och tillämpats sedan dess ökat kraftigt.60 Även
det faktum att EUD och Europadomstolen (EMRD) regelmässigt
åsidosätter eller underkänner svenska lagar har naturligtvis aktu-
aliserat frågan varför svenska domstolar inte bör ha motsvarande
möjligheter, i synnerhet eftersom det är både svårare, dyrare och
mer tidskrävande för enskilda att vända sig till de europeiska
domstolarna i Luxemburg och Strasbourg.
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58 Den fylligaste genomgången på svenska av detta breda område torde ges i Berggren/
Karlson/Nergelius, Den konstitutionella revolutionen, Stockholm 2001.

59 Förutom tidigare anförd litteratur kan här för ett historiskt perspektiv även hänvisas till Ulf
Bernitz, Sverige och Europarätten, Stockholm 2002.

60 Se bland annat Karin Åhman, Normprövning – Domstols kontroll av svensk lags förenlig-
het med Regeringsformen och Europarätten 2000–2010, Stockholm 2011, för närmare
detaljer.
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Just existensen av dessa två mäktiga europeiska domstolar och
det faktum att de ganska ofta åsidosätter svenska lagar har ökat
den allmänna förståelsen för att också de svenska domstolarnas
ställning kan behöva stärkas. Detta framhölls bland annat 2004
i regeringens direktiv till Grundlagsutredningen.61 Trots deras
många olikheter sinsemellan, där till exempel EU-domstolen
arbetar snabbare medan Europadomstolen är mer tillgänglig för
individuella klagomål, bör också understrykas de båda europeiska
domstolarnas likheter, inte minst sedda från ett svenskt perspek-
tiv. Både EUD och EMRD har genom praxis och dynamiska tolk-
ningsmetoder utvecklat ganska allmänt hållna fördragstexter till
pelare i dagens europeiska rättsstruktur. De har båda utvecklat
gemensamma europeiska normer och rättsliga standarder. En
tydlig skillnad mot svensk rätt är att så kallade allmänna rätts-
principer (som till exempel proportionalitetsprincipen) därvidlag
betonats starkt, medan lagförarbeten haft en försumbar roll, om
ens någon.62

Den statsrättsliga regleringen av det svenska
EU-medlemskapet
Det första mera omfattande försöket att bedöma EU-medlem-
skapets konstitutionella konsekvenser för svensk del gjordes av
Grundlagsutredningen inför EG, som leddes av statsvetarprofes-
sorn Olof Ruin. Dess betänkande, ”EG och våra grundlagar”
(SOU 1993:14), som publicerades i mars 1993, präglade de föl-
jande årens debatt. Särskilt omdiskuterat var utredningens förslag
till en portalparagraf om ett EG-medlemskap i RF kap. 1, vilken
i debatten kom att betecknas som en ”plattläggningsparagraf”,
det vill säga att den innebar att Sverige la sig platt inför dåvarande
EG. Det kontroversiella var att den föreslagna regeln, med föl-
jande lydelse, inte angav några konstitutionella gränser för de
beslutsbefogenheter som Sverige kan överlåta till EU:
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61 Dir 2004:96.
62 Se till det sagda Bernitz, Europarättens genomslag, Stockholm 2012 sid 57.
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Har överenskommelse träffats om Sveriges anslutning till Europeiska
gemenskaperna och riksdagen beslutat överlåta beslutsbefogenhet till
gemenskaperna, gäller de förpliktelser som följer av anslutningen utan
hinder av vad som föreskrivs i grundlag eller annan lag.63

I sitt förslag till grundlagsändringar inför ett EU-medlemskap64

ansåg dock regeringen att grundlagen inte borde ändras ”så att
Sverige binder sig självt vid ett godtagande av nu gällande rätts-
läge inom EG… Den av Grundlagsutredningen föreslagna be -
stämmelsen i 1 kap. regeringsformen bör mot denna bakgrund
inte tas in i regeringsformen”.65 Regeringen föreslog i stället ett
tillägg till den gamla regeln om överlåtelse av beslutsbefogenheter
i 10 kap. 5 § RF. Bestämmelsen (nuvarande 10:6) hade följande
ursprungliga lydelse:

Riksdagen kan överlåta beslutanderätt till Europeiska gemenskaperna
så länge som dessa har ett fri- och rättighetsskydd motsvarande det som
ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande  friheterna.
Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom beslut, varom minst tre
fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut kan också fattas
i den ordning som gäller för stiftande av grundlag.

Den inledningsvis enda sakliga begränsningen i grundlagen av
riksdagens rätt till överlåtelse var alltså den att överlåtelse förut-
sätter att EU har ett fri- och rättighetsskydd som motsvarar det
som finns i 2 kap. regeringsformen och i Europakonventionen
om mänskliga rättigheter. (Med att det EU-rättsliga skyddet ska
”motsvara” det svenska måste avses att det ska vara fråga om
skydd som är i nivå med varandra, inte att de ska överensstämma
på varje punkt.) 
2002 ändrades tidigare 10 kap. 5 § första stycket RF, nu 10:6,
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63 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1993:14 sid 27.
64 Proposition (prop.). 1993/94:114, Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i
Europeiska unionen.

65 A.a.sid 20.
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på så sätt att en ytterligare begränsning av möjligheterna att över-
låta beslutanderätt lagts till, nämligen att den beslutanderätt som
överlåts inte får röra ”principerna för statsskicket”. Skillnaden i
sak jämfört med tidigare är inte stor, men efter denna ändring
2002 har 10:6 (tidigare alltså första stycket i 10 kap. 5 § RF)
numera följande inledande lydelse:

Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta
beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlå-
telse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde
till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform
och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Stadgandet, som alltså var omstritt redan före sin tillkomst 1995,
har sedan 2002 kommenterats från flera olika utgångspunkter.
Det har då bland annat gällt frågan vilka former av beslutanderätt
som egentligen kan överlåtas, där KU redan 1994 ville markera
att gränsen måste dras snävare än vad Europakonventionen och
2 kap. RF anger (en uppfattning som alltså 2002 kodifierades
genom hänvisningen till ”principerna för statsskicket”).66

Vilken är då stadgandets närmare, nuvarande innebörd? Först
och främst bör noteras att 10:6 är ett stadgande som är lätt att
använda i samband med fördragsändringar inom EU, vilka ju på
senare år, sedan bestämmelsen infördes 1995, varit ganska fre-
kventa. Dess främsta syfte var från början naturligtvis att göra
det möjligt för Sverige att på ett smidigt sätt ansluta sig till EU
sedan väljarna vid folkomröstningen den 13 november 1994
 röstat ja till EU-medlemskap. Den har emellertid också senare
gjort det möjligt för Sverige att, i enklare former än många andra
EU-länder, godkänna Amsterdam- och Nicefördragen 1998 och
2001, liksom Lissabonfördraget 2008–2009. Det enda materiella
kravet som då ställts är ju att skyddet för fri- och rättigheter inom
EU-rätten hålls på en rimligt hög nivå, vilket hittills inte vållat
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66 Se KU 1993/94:21 sid 17 och 25 f. 
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några problem; om någon förändring ska noteras härvidlag är det
väl snarast att detta rättighetsskydd sedan 1995 stärkts, genom
ökad offentlighet inom EU:s institutioner, viss praxis från EU-
domstolen och antagandet av den nya rättighetsstadgan. 
Men innebär då det sagda att Sverige, inom det område där

överlåtelse av befogenheter skett, erkänner EU-rättens anspråk
på företräde framför nationell rätt? I praktiken är det naturligtvis
så, med undantag för den problematiska frågan om förhållandet
mellan EU-rätt och nationell grundlag (vilken är oklar också i
flera andra medlemsländer, som till exempel Danmark och Tysk-
land). 
Vad innebär det då att ”överlåta beslutanderätt”? Sker det

endast då EU efter fördragsändring tillerkänns kompetens på nya
områden, eller också då en fördragsändring, som Nicefördraget,
främst eller endast reglerar unionens beslutsformer? Denna fråga
behandlas inte närmare i förarbetena till 10:6, men bestämmel-
sens ordalydelse indikerar närmast att det förra alternativet är
det rätta eller åtminstone det mest rimliga.67 Detta rimmar för
övrigt väl med de tolkningar som vid skilda tillfällen gjorts i Dan-
mark, där Nice- och Lissabonfördragen just av denna anledning
inte ansetts kräva folkomröstning.
Vidare är frågan om den till EU överlåtna beslutanderätten

kan återtas, och i så fall hur. Inte heller detta regleras alltså i 10:6.
Eftersom ett sådant beslut skulle ha en synnerligen dramatisk
karaktär är det svårt att se att det skulle kunna fattas på annat
sätt än ett överlåtelsebeslut, det vill säga på det sätt som anges i
10:6, men här har även andra meningar framförts i doktrinen.68

Beträffande 2002 års ändringar i stadgandet är alltså uttrycket
”principerna för statsskicket” som nämnts ovan vagt och dess -
utom helt odefinierat i motiven.69Därutöver finns emellertid inga
direkta materiella begränsningar beträffande vilka befogenheter
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67 Jämför Nergelius, Amsterdamfördraget och EU:s institutionella makbalans, Stockholm
1998 sid 171. 

68 Ibid.
69 Se propositon 2001/02:72 sid 34.
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som riksdagen kan överlåta till EU, eller på vilka områden det kan
ske. Här är situationen rent materiellt jämförbar med den som gäl-
ler vid grundlagsändringar: I svensk rätt uppställs ingen begräns-
ning i sak för vad som kan beslutas genom grundlagsändring och
med undantag för vad som kan sägas utgöra ”principer för stats-
skicket” måste detsamma gälla beträffande vad som i enlighet med
10:6 kan överlåtas till EU. Frågan är då vad som kan sägas utgöra
sådana principer. Närmast till hands ligger att uttrycket utöver
offentlighetsprincip, meddelarskydd och övrigt rättighetsskydd
helt enkelt motsvarar vad som i 1 kap. RF be nämns ”Statsskickets
grunder”.70 Fortsatt diskussion i ämnet kan dock förutses.71

Sammanfattningsvis måste man kunna dra den slutsatsen att
Sverige ända sedan 1995 erkänt att vid en konflikt inom ramen
för det överlåtna området mellan nationell rätt och EU-rätt har
den senare företräde, med reservation för den nationella grund-
lagen. Detta framgår dock inte av själva grundlagstexten.72

Redan detta var dock ett stort steg för Sverige, med tanke på
den något särpräglade konstitutionella traditionen och den gamla
bundenheten vid renodlad folksuveränitet som enda konstitutio-
nella ideal. Förändringarna 1995 och inte minst det historiskt sett
nya framhållandet av rättighetsskyddets vikt bidrog därmed på
sitt sätt till att bana väg för den större grundlagsreformen 2010/11.

Konkreta juridiska frågor
EU-rättens direkta inverkan på den svenska rätten kan studeras
antingen rent allmänt, utifrån övergripande konstitutionella och
rättskulturella utgångspunkter, på det sätt som antytts ovan, eller
med utgångspunkt från konkreta fall, vilka lett till förändringar
på enskilda sakområden. I det förra fallet, med ett ”helikopter-
perspektiv”, är förändringarna i dag, efter tjugo års medlemskap,
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70 Se allmänt till det sagda Bernitz, a.a. sid 113 f. 
71 Se närmare även M. Melin/J. Nergelius, EU:s konstitution, 7:e upplagan, Stockholm 2012
sid 167 ff.

72 Vilken för övrigt inte heller före 2011, då nya RF 1:10 infördes, nämnde det till synes
grundläggande faktum att Sverige faktiskt är medlem av EU.
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lätta att se; EU-medlemskapet har stärkt domstolarnas ställning,
ökat fri- och rättigheternas betydelse, gett ökad vikt åt begrepp
som allmänna rättsprinciper73 samt, genom sin breda ämnesmäs-
siga utbredning, berikat, befruktat och påverkat det stora flertalet
rättsområden i Sverige.74Härigenom har också enskildas rättsliga
ställning gentemot offentliga organ allmänt sett stärkts; ett exem-
pel på detta är den numera fördragsfästa (art. 19 EUF samt art.
47 i rättighetsstadgan) skyldigheten för medlemsstaterna att
säkerställa tillgången till effektiva rättsmedel (talerätt, rätt till
överklagande) inför domstol för den som har ett EU-rättsligt
skyddat anspråk. 
Ämnet kan emellertid som nämnts även studeras från vad vi

här kan kalla ett mikroperspektiv. Nedan ska tre särskilt viktiga
rättsfall (eller serier av rättsfall) behandlas. Det handlar dels om
rätten till skadestånd för enskilda vars rättigheter enligt Europa-
konventionen kränkts, dels om det omstridda Lavalfallet samt
slutligen om den inte minst under 2013 mycket uppmärksam-
made frågan om förbud mot dubbla bestraffningar för en och
samma gärning. 
Sedan det så kallade Lundgrenmålet i juni 2005 anses EMRK

kunna direkt grunda skadeståndsskyldighet då svenska myndig-
heter brutit mot konventionen. Detta får ses som något av ett
genombrott för dess direkta tillämplighet i svensk rätt.
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73 Detta ämne diskuteras bland annat av Bernitz, Sverige och Europarätten sid 38 och
 Nergelius, De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet, Stockholm
2012 sdi 82 ff. För en bredare studie se Groussot, General Principles of Community Law,
Groningen 2006.

74 Som Bernitz konstaterat (Sverige och Europarätten sid 24 f) tycks familje- och fastighets-
rätten faktiskt vara de enda traditionella rättsområden som är så gott som opåverkade av
EU-rätt. – Även höga svenska domare tycks nu, sent omsider och något yrvaket, vara
beredda att medge att Europarätten haft flera positiva effekter; se till exempel Dag Victor,
Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, Svensk Juristtidning 2013 sid
343–96. För ett komparativt, statsvetenskapligt perspektiv kan hänvisas till Marco Tabarelli,
The Influence of the EU and the ECHR on ”Parliamentary Sovereignty Regimes”:
 Assessing the Impact of European Integration on the British and Swedish Judiciaries,
European Law Journal 2013 sid 340–63.
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Detta mål, NJA 2005 sid 462, gällde en man som delgivits misstanke om
ekonomiska brott 1991. Ända sedan den dagen hade han svårt att för-
sörja sig; hans företag gick i konkurs och han hade sedan svårt att få
någon annan anställning. Åtal väcktes 1993, men rättegång ägde rum
först 1997 och en friande tingsrättsdom vann laga kraft hösten 1998.
Denna tidsutdräkt ansågs oacceptabel, varför käranden Lundgren 2005
tillerkändes skadestånd som en följd av att svenska myndigheter inte
uppfyllt kraven i EMRK.

Frågan om skadestånd för överträdelser av EMRK och för den
delen även RF har därefter varit föremål för åtskillig debatt. Att
denna rätt till skadestånd är en realitet visas dock av flera senare
fall, bland vilka märks en dom från HD i december 200975 i det
så kallade Holm-målet och två domar i april 2012 där förhållan-
devis höga skadeståndsbelopp utdömdes till följd av långsam
handläggning vid domstol och myndighet76 (även om beloppens
storlek i olika fall naturligtvis alltid kan diskuteras). En särskild
utredning fick under 2009 i uppdrag att närmare studera denna
och andra frågor, men dess förslag till en ny ersättningsregel då
stat och kommun kränkt EMRK (Skadeståndslagen 3 kap. 3 §)77

har av oklara skäl ännu inte genomförts. Våren 2014 behandlar
så HD frågan om skadeståndsskyldighet även då en rättighet i RF
tydligt kränkts, en utveckling som inte heller hade varit tänkbar
utan Europarättens inverkan på svensk rätt, här i form av fast-
ställandet att en kränkning av EMRK kan göra staten skade -
ståndsskyldig.

Detta mål handlar om en person vid namn Blake Pettersson som felak-
tigt blev berövad sitt svenska medborgarskap. Han föddes i USA 1984
som son (inom äktenskapet) till en svensk far och en brittisk mor. Då
han 1992 flyttade till Sverige tillsammans med sin mor folkbokfördes
han här, varvid även hans svenska medborgarskap registrerades. 2000
förklarade dock Solna TR i ett faderskapsmål att hans förmodade
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75 NJA 2009 not 70.
76 NJA 2012 sid 211.
77 Se SOU 2010:87, Skadestånd och Europakonventionen.
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svenske far inte var hans biologiske far, varefter Skattemyndigheten i
strid med RF 2:7 berövade honom hans svenska medborgarskap genom
att helt sonika avregistrera honom som svensk medborgare och i stället
registrera honom som brittisk medborgare. Efter många års kamp fick
han sedan rätt i RegR, som förklarade beslutet grundlagsstridigt. Hans
talan om skadestånd från staten p.g.a. kränkning och lidande (till exem-
pel i form av att han inte kunde göra värnplikt eller söka till polisutbild-
ning) har inte bifallits av lägre instanser, men prövas alltså av HD under
2014. 

Arbetsdomstolens beslut i april 2005 att begära ett förhands -
besked i det senare så omdiskuterade Lavalmålet, där Byggnads -
arbetareförbundet beslutat inleda en blockad mot ett lettiskt
bolag som arbetade på en skola i Waxholm utanför Stockholm,
med lågt betalda lettiska arbetare, utan att ha kommit överens
med Byggnadsarbetarefacket om villkoren för det kollektivavtal
som det senare ville underteckna78, var tämligen kontroversiellt
och inte helt väntat från AD:s sida.

Händelseförloppet här var att Laval våren 2004 sände ett trettiotal män
till Vaxholm för att delta i det nämnda skolbygget. Byggnadsarbetare-
förbundet krävde alltså att Laval skulle skriva på Byggnadssektorns kol-
lektivavtal, i vilket betalningen för olika slags arbeten regleras. Detta
har särskild betydelse i sammanhanget, eftersom Sverige till skillnad
från flertalet EU-länder saknar lagstiftning om minimilöner och facket
därför fruktade konkurrens från låglöneländer rent generellt, inte bara
i detta mål. 

Då parterna inte kom överens inleddes som nämnts en blockad mot
arbetsplatsen i fråga, till vilken snart även Elektrikerförbundet anslöt
sig. Detta fick till följd att Laval inte kunde arbeta i Sverige, förlorade
detta specifika kontrakt och sedan gick i konkurs. Innan detta inträffat
hade bolaget dock inlett en process inför AD, där man krävde finansiell
kompensation från facket och att stridsåtgärderna skulle förklaras vara
olagliga. AD begärde då förhandsbesked från EUD om åtgärdernas för-
enlighet med EU-rätten.
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78 Mål A 268/04, där frågor ställdes 15 september 2005.

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 81



Det är svårt att analysera den något komplicerade domen från
EUD i detalj.79 I korthet fann emellertid EUD i december 2007
att friheten att tillhandahålla tjänster hade företräde framför rät-
ten att vidta fackliga stridsåtgärder för att driva igenom regler i
ett kollektivavtal gentemot ”gästarbetare” från ett annat EU-
land, även om denna senare rätt i och för sig kan sägas ingå i den
regelmassa som bildar de grundläggande fri- och rättigheterna
inom EU-rätten. Samtidigt är den inte jämförbar med traditio-
nell föreningsfrihet, det vill säga rätten att bilda och vara medlem
i olika slags föreningar (jfr RF 2:1 p. 5 med 2:14, där det framgår
att de två rättigheterna har en mycket olikartad status).80Domen
blev i Sverige mycket kontroversiell, men från ett rent EU-rätts-
ligt perspektiv framstår det som naturligt att EUD ställde två
principer som fri rörlighet för tjänster respektive rätt till fackliga
stridsåtgärder mot varandra och gav den fördragsfästa fria rör-
ligheten företräde.81 Särskilt med några års perspektiv framstår
denna dom, som alltså knappast gnagts ner av tidens tand, som
klargörande.
Den på senare år mycket livliga diskussionen om huruvida en

otillåten dubbelbestraffning skett då skattetillägg utgått för en
person som även dömts för skattebrott är egentligen inte ny, utan
har pågått sedan tidigt 2000-tal.

Principen om ne bis in idem, dvs att ingen får straffas två gånger för samma
gärning eller straffas på nytt för en gärning för vilken han en gång blivit
frikänd, återfinns i art. 4 i tilläggsprotokoll 7 till EMRK, liksom i art.
50 i EU:s rättighetsstadga. Att det svenska, vedertagna systemet, där
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79 Mål C-341/05, Laval un Partneri Ltd v. Svenska Byggnadsförbundet and Others, ECJ 2007 I
sid 11767. 

80 Se även RF 2:24 st. 2, där förhållandet blir än tydligare.
81 Enligt min mening kunde den svenska fackföreningsrörelsen med större fog ha reagerat
mot en dom från Europadomstolen i maj 2007 om så kallade granskningsavgifter (Evalds-
son v. Sweden, Appl. No. 75252/01), vilken märkligt nog knappast alls uppmärksammats i
svenska media. – Det kan noteras att AD sedan slutligen avgjorde Lavalmålet drygt två år
senare, vilket var en ovanligt lång tidsutdräkt i dessa sammanhang, genom att tillerkänna
Laval en ekonomisk ersättning om cirka 55 000 euro, med motiveringen att fackets åtgär-
der stridit mot EU-rätten. Se härom bland annat Bernitz, Europarättens genomslag sid 39.
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skattetillägg som administrativ avgift kan utgå parallellt eller tillsam-
mans med ansvar för skattebrott, kan komma i konflikt med dessa
bestämmelser blev särskilt tydligt när EMRD i två avgöranden 2009 och
2010 tydliggjorde att undantagen, dvs situationer när dubbla sanktioner
skulle kunna accepteras, är få, om några.82 Av särskild vikt är avgörandet
Zolotukhin v. Russia, 14939/03, som meddelades i februari 2009 och
innebar en klar uppstramning av en tidigare något oklar praxis på detta
område. Framförallt klargjorde EMRD där att det avgörande för att en
förbjuden dubbelbestraffning ska anses förekomma är att det i båda fal-
len är fråga om samma gärning (varför det exempelvis saknar betydelse
i vilken tidsföljd eller ordning de respektive sanktionerna utgår). Trots
att så även var fallet i målet NJA 2010 sid 168 kom emellertid HD:s
majoritet om tre ledamöter där fram till att EMRD:s praxis ”lämnar
visst utrymme för att ha flera sanktioner för samma ”brott” som också
kan beslutas om av olika organ vid skilda tillfällen” samt att svensk lag
endast bör underkännas med hänvisning till EMRK om det ”finns klart
stöd” för detta i konventionen eller i EMRD:s praxis. Motiveringen var
knapphändig och föga övertygande. 

Det var emellertid inte nog med detta, utan i ett beslut om prövnings-
tillstånd den 29 juni 201183 kom HD, åter igen med siffrorna 3-2, fram
till att det saknades anledning att begära förhandsbesked från EUD i
ännu ett mål rörande parallellt ålagt skattetillägg respektive ansvar för
skattebrott, denna gång tillika i en situation där EU:s rättighetsstadga
skulle kunna tänkas vara tillämplig på grund av att de inkomster som
undanhållits från skatt härrörde från gränsöverskridande näringsverk-
samhet. Motiveringen var att de dubbla sanktionerna hade påförts
endast med tillämpning av svenska bestämmelser, varför stadgan enligt
dess art. 51 p. 1 inte skulle ha varit tillämplig, en bedömning som inte
heller var alldeles självklar.84

83

82 Zolotukhin v. Russia, 14939/03, dom 10 februari 2009 i Grand Chamber, samt Ruotsalainen
v. Finland, 13079/03, dom 16 juni 2009.

83 Publicerat som NJA 2011 sid 444.
84 Enligt fast praxis från EUD, allt sedan målet CILFIT, 283/81, ECR 1982 sid 3415, är för
övrigt högsta instanser skyldiga att begära förhandsbesked så fort de känner osäkerhet
om EU-rättens tolkning (jfr art. 267 st. 3 FEUF). Det var därför närmast något av en själv-
motsägelse när HD med siffrorna 3–2 beslöt att inte göra så, eftersom domstolen då
uppenbarligen var osäker på hur det förhöll sig.
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Framförallt visade det sig i februari 2013 att EUD inte delade
HD:s synsätt. I och med att även Åkerberg Fransson-målet rörde
gränsöverskridande näringsverksamhet (i form av löjromsfiske i
Sverige och Finland) och dessutom både inkomstskatt och moms,
vilket gjorde EU-rätten inklusive rättighetsstadgan materiellt till-
lämplig, så kunde EUD i sitt av Haparanda tingsrätt begärda för-
handsbesked85 både granska det svenska regelverket och bedöma
några av HD:s krumbukter i frågan från 2010-11. EUD överlät
åt den svenska domstolen att avgöra om ett svenskt skattetillägg
verkligen var liktydigt med ett straff, men konstaterade också att
nationella domstolar i sin övervakning av att EU-rätten inte trätts
för när inte kan upprätthålla något krav på ”klart stöd” för åsido -
sättande av nationell lag samt att de är skyldiga att inhämta för -
hands besked från EUD då de är osäkra på hur rättsläget bör tolkas.
Detta var därför bakgrunden till HD:s mycket uppmärksam-

made plenumavgörande i juni 2013, NJA 2013 sid 502, som alltså
avsåg samma rättsfråga men däremot ett helt annat fall. Domsto-
len konstaterade här bland annat att rättsläget efter Åkerberg
Fransson, ”åtminstone på vissa punkter”, är ett annat än vad HD
tidigare utgått från; till exempel stod det klart att EU-rätten är
tillämplig då de från skatt undanhållna beloppen avser moms.
HD fann också att skattetillägg var en straffrättsligt präglad sank-
tion. Skyddet mot dubbelbestraffning ansågs vidare med hänvis-
ning till Europakonventionen även gälla vid inkomstskatt och
arbetsgivaravgift. Hinder mot åtal för skattebrott ansågs gälla
från det datum då Skatteverket fattat beslut om att påföra den
enskilde skattetillägg. 
I ett senare fall, NJA 2013 sid 746, beslöt HD även att bevilja

resning för en person som tidigare hade ådömts skattetillägg och
samtidigt fängelsestraff. Dubbelbestraffningsförbudets exakta
räckvidd är dock ännu i skrivande stund oklar, i väntan bland
annat på ett aviserat lagförslag om att båda sanktionerna även
fortsättningsvis ska kunna utgå, men då till skillnad mot tidigare

84

85 C-617/10, meddelad 26 februari 2013.
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efter två åtskilda rättsliga förfaranden. Oavsett hur ett sådant för-
slag kan komma att se ut så bör ändock den principiella betydel-
sen av Europarättens genomslag i den svenska rätten i en så poli-
tiskt och fiskalt känslig fråga framhållas. Medan HD tidigare
visade en obefintlig vilja att så att säga gå före och tolka en oklar
lagstiftning till förmån för den enskilde, trots att möjligheten
fanns, så ändrade sig alltså domstolen skyndsamt när EUD väl
sagt sitt.86Omsvängningen och dess konsekvenser lär fortsatt dis-
kuteras livligt.
Alla de här nämnda avgörandena visar dock Europarättens

kraftfulla genomslag i svensk rätt, inte bara i form av lag- och
grundlagsändringar utan också i högst konkreta ärenden, som
berört hundratusentals svenskar. Man kan, vid en tillbakablick,
svårligen undgå att tänka att denna förändring och hela detta
område borde uppmärksammas betydligt mer i samhällsdebatten. 

RÄTTSSTATLIGA KONSEKVENSER AV DE SENASTE ÅRENS
KRISHANTERING INOM EU

Allmänt om ”europakten” från 2012 och dess bakgrund
Detta avsnitt behandlar utvecklingen inom EU på senare år, mot
bakgrund inte minst av den så kallade europakten eller finans-
pakten från 2012 och dess följdverkningar. Tyngdpunkten ligger
dock inte på paktens ekonomiska aspekter, även om dessa
behandlas kort, utan på några juridiskt centrala och delvis inom
EU-rätten helt nya inslag. Bland dessa märks att EU-domstolen
genom pakten får möjlighet att övervaka medlemsländernas eko-
nomiska politik samt att pakten ganska dramatiskt kan komma
att öka utrymmet för framtida så kallad flexibel integration, det
vill säga fördjupat samarbete mellan en grupp av medlemsländer
kring någon specifik fråga, medan övriga medlemsstater väljer
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86 Jämför Ulf Bernitz, Förstärkt genomslag för Europarätten – både unionsrättsligt och
 konventionsrättsligt, Europarättslig tidskrift 2013 sid 413–19.

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 85



att stå utanför. Framförallt märks här det i EU-rätten helt nya
momentet att pakten innebär fördjupad integration, inom den
ekonomiska politikens område, med medverkan av EU:s institu-
tioner, trots att den i sig till skillnad från andra EU-fördrag utgör
ett traditionellt mellanstatligt fördrag, som formellt sett därför
inte ”tillhör” eller ingår i övrig EU-rätt.
Dessa förändringar bör ses i ljuset av att Lissabonfördraget

trädde i kraft 1 december 2009, kort tid efter finanskrisen 2008.
Därefter drabbade finanskrisen Europa – och hela västvärlden –
med full kraft våren 2010.
Euron infördes som bekant som gemensam valuta för

ursprungligen elva EU-stater den 1 januari 2002. Därefter har
ytterligare sju stater anslutit sig, varför euron i dag är gällande
valuta och betalningsmedel i dessa arton EU-stater: Belgien,
Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland,
Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovakien, Slove-
nien, Spanien, Tyskland och Österrike.87

Under de senaste åren har så euron drabbats av sin första
större och allvarliga kris, i kölvattnet av den internationella finans -
krisen 2008. Denna ännu olösta eurokris kan sägas ha inletts
våren 2010, då den statsfinansiella krisen i Grekland blev uppen-
bar och ohållbar. Därefter har snarlika problem uppstått främst i
Portugal, Irland, Italien och Spanien (vilket gjort att dessa fem
länder stundtals omnämns som så kallade ”PIIGS”-stater), men
även Belgien och Cypern nämns ibland som åtminstone poten-
tiella krisländer främst på grund av sina höga budgetunderskott
och statsskulder. Det bör dock nämnas att situationen i dessa
krisländer inte är helt likartad; problemen i Irland och Spanien
samt delvis även i Portugal har exempelvis mer att göra med
spruckna finans- och fastighetsbubblor, med åtföljande bankkri-
ser, än med höga budgetunderskott – en utveckling som känns
igen från Sverige på tidigt 1990-tal.
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87 Därutöver används för övrigt euro, mer i brist på annan lämplig valuta, även i Kosovo och
Montenegro.
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Som ett led i ansträngningarna för att motverka denna kris
började tongivande EU-institutioner och medlemsländer att
under 2011 diskutera nödvändigheten av att strama upp med-
lemsländernas finanspolitik genom gemensamma och bindande
finanspolitiska regelverk. Olika förslag med nu nämnd inriktning
lades fram under 2010 och 2011, ofta med tyngdpunkt på att upp-
fylla främst tyska önskemål om skärpt budgetdisciplin i hela euro-
zonen.
I slutet av 2011 kom ett nytt förslag med denna inriktning,

återigen främst efter tyska önskemål (vilka sannolikt haft både
politiska och rättsliga orsaker). Det nya var här inte minst infö-
randet av rättsliga sanktionsmöjligheter mot felande stater samt
EU-domstolens övervakande roll på detta område. Detta var
något av en konstitutionell och EU-rättslig innovation, främst
genom det sätt på vilket pakten tillerkänner domstolen och även
EU-kommissionen kompetenser utan för de befintliga EU-för-
dragens ramar. 
Här kan vi se en tydlig tendens till att det gamla legalitets-

idealet träds för när. Av lätt insedda skäl uppstår också flera frågor
om paktens förhållande till exempelvis den ovan nämnda regeln
i artikel 13 p. 2 i EU-fördraget, enligt vilken varje EU-institution
ska handla inom ramen för de befogenheter den tilldelats (så kal-
lade attributed powers), vilken alltså även återfinns i artikel 5 p. 2
i nämnda fördrag och enkelt uttryckt innebär att institutionerna
endast kan agera när de ges en positiv befogenhet härtill i för -
dragen.
Den 30 januari 2012 anslöt sig, efter intensiva förhandlingar

mellan EU:s medlemsstater och åtskilliga justeringar i texten,
samtliga (dåvarande) 27 EU-stater utom Storbritannien och
Tjeckien till den nu aktuella europakten, vilken på engelska
benämns ”Treaty on Stability, Coordination and Governance in
the Economic and Monetary Union”. Fördraget skrevs under av
företrädare för medlemsstaterna den 2 mars 2012 och trädde i
kraft i början av 2013.
Paktens övergripande syfte är som nämnts att säkerställa att

87

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 87



regler om budgetstabilitet skrivs in i medlemsländernas natio-
nella rättsordningar genom bindande och permanenta regler,
vilka helst (”preferably”) ska vara konstitutionella till sin natur.
Tyngdpunkten i pakten ligger helt på att motverka budgetunder-
skott genom att uppnå en så kallade fiscal compact (vilket på
svenska benämns Finanspolitisk överenskommelse). Även de
 formuleringar som finns rörande ekonomisk harmonisering, till-
växtfrämjande åtgärder och dylikt är för övrigt mycket vaga (se
närmare artiklarna 9 och 11).
Paktens innehåll kan därför ses som ett försök att på rättslig

väg slutligen lyckas förverkliga eurons konvergenskriterier och se
till att de fungerar och följs i praktiken.88

Som bakgrund kan nämnas att alla EU-medlemsstater inom
ramen för fördragen redan förbundit sig att föra en ekonomisk
politik som bidrar till att förverkliga EU:s mål (se förutom den
allmänna lojalitetsprincipen i artikel 4 st. 3 EU-fördraget också
artiklarna 120–121 i funktionsfördraget samt artikel 2 p. 3 i EU-
fördraget). I artikel 5 i EU-fördraget anges vidare att rådet ska
besluta om åtgärder för att samordna medlemsstaternas ekono-
miska politik, med särskilda regler för euro-stater.

88

88 Dess i sammanhanget centrala artikel 3 stadgar således att alla EU-stater måste ha
balans eller överskott i sina statsbudgetar, vilket anses vara fallet då det strukturella
budget underskottet inte överskrider 0,5 procent av BNP. Regler härom ska ha skrivits in
i medlemsstaternas lagar (helst grundlagar) inom ett år från europaktens ikraftträdande.
EU-kommissionen ska sedan för varje medlemsland föreslå en lämplig tidpunkt när själva
detta mål ska ha uppnåttsid Länder med en statsskuld väsentligt under 60 procent av BNP
kan dock tillåtas ha ett budgetunderskott på 1 procent av BNP. Skulle dessa gränser
komma att överskridas ska emellertid en särskild, korrigerande mekanism automatiskt
träda i kraft, enligt vilken medlemsstaten i fråga blir skyldig att, i samråd med EU-kom-
missionen, vidta åtgärder för att rätta till avvikelsen och därmed på nytt hamna på rätt
sida gränsen. Medlemsstater vars statsskuld överskrider 60 procent av BNP ska enligt
artikel 4 minska denna med i genomsnitt en tjugondedel per år. De stater som är föremål
för olika övervakande processer ska enligt artikel 5 införa särskilda program för budget
och ekonomiskt samarbete (med de andra EU-staterna, får förmodas). Av särskilt intresse
därvidlag är artikel 7, enligt vilken alla sjutton euro-staterna förbinder sig att följa och
stödja EU-kommissionens rekommendationer avseende den EU-stat som ansetts bryta
mot kraven, såvida inte, vilket är värt att notera, en kvalificerad majoritet av de tjugofem
medlemsstater som tillträtt pakten motsätter sig detta. EU-kommissionens ord väger
med andra ord tungt, men medlemsstaterna har ändå i någon bemärkelse sista ordet
rörande exakt vilka åtgärder som här ska vidtas i en viss given situation.
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Europakten är emellertid, utifrån ett traditionellt juridiskt
perspektiv, till skillnad från befintliga och tidigare EU-fördrag,
ett traditionellt, mellanstatligt fördrag. För icke eurostater inklu-
sive Sverige är bundenheten av paktens regler lite oklar, men de
kan alla avge en förklaring om att de avser att vara bundna av
dess ekonomiskt centrala delar. I avsaknad av en sådan förklaring
är dock rättsläget aningen komplicerat, eftersom en rent rättslig
bundenhet vid paktens regler då inte tycks uppstå förrän den
omständighet som medför att staten i fråga jämlikt artikel 139 i
FEUF i euro-hänseende bedömts som en medlemsstat med undan-
tag avlägsnats. Detta är rent juridiskt en av paktens mer oklara
delar, som det saknas möjlighet och utrymme att utreda närmare
här. Bestämmelsen får dock rimligen tolkas som att dessa åtta
stater tills de blivit euro-stater inte i strikt mening är bundna av
paktens innehåll, utan snarare gjort ett frivilligt åtagande att
respektera och följa dess regler.89

Närmare om de rättsstatliga problemen
Som nämnts ovan gäller pakten endast så länge dess regler är för-
enliga med annan EU-rätt. Vidare märks här den intressanta och
uttalade ambitionen i paktens avslutande artikel 16 att inom fem
år från dagen för dess ikraftträdande skriva in dess innehåll i EU-
rättens ”rättsliga ramverk”. Det lämnas med andra ord öppet
exakt hur detta ska gå till, men med hänsyn till paktens viktiga
ekonomiska innehåll och dess karaktär av precisering av Lissa-
bonfördragets mer allmänna regler om eurons genomförande
(vilka”ärvts” från tidigare EU-fördrag och nu återfinns i funk-
tionsfördragets artikel 119-144), så vore det tämligen ologiskt om
de nya reglerna inte skulle komma att skrivas in i EU:s centrala
fördrag.
Vissa av europaktens juridiska aspekter pockar tveklöst på

fortsatt uppmärksamhet. Det handlar här, som framgått, i syn-

89

89 För svensk del har vid åtskilliga tillfällen från regeringen betonats att detta inte är något
problem, eftersom Sverige redan uppfyller alla paktens krav.
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nerhet om huruvida den starkt fördjupade integration och rätts-
liga bundenhet som pakten skapar inom den ekonomiska politi-
ken verkligen är möjlig att uppnå utanför EU-fördragens ram
samt även om huruvida pakten nu kan tänkas öppna vägen för
ökad användning, på bred front, av det ofta diskuterade men sällan
använda instrumentet flexibel integration. I anslutning till dessa
frågor kan det också ifrågasättas om inte europakten leder till
ökad rättslig komplexitet inom det redan tidigare komplicerade
ekonomisk-politiska området, eftersom det vid sidan av fördrags-
regler, sekundärrätt och allmänna ekonomiska riktlinjer nu till-
kommer en fjärde rättskälla, av åtminstone initialt något oklar
rättslig status.90 Detta är kanske på sikt en av de verkligt svåra
stötestenarna; vad händer till exempel om någon eurostat efter
paktens införande tvingas lämna euro-samarbetet?
Vidare rymmer pakten som nämnts ännu en viktig juridisk

nymodighet, nämligen en omtalad övervakning från EU-dom-
stolens sida av hur medlemsländerna sköter sin ekonomiska poli-
tik. Exakt hur är då denna kontroll tänkt att ske?
Domstolen kan, enligt artikel 8 i pakten, på talan av en eller

flera fördragsslutande stater, övervaka att tillräckliga regler om
en adekvat budgetprocess med mera införts i en viss stat.91Dom-
stolens utslag blir då bindande och en stat som anses ha brustit i
sina fördragsförpliktelser måste inom en viss av domstolen be -
stämd tid åtgärda felet92 (och riskerar böter efter en ny process
om fördragsbrott, se artikel 8 p. 2; böter för överträdelser av EU-

90

90 Se närmare Paul Craig, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principles,
Politics and Pragmatism, European Law Review 2012 sid 231-48.

91 En öppen fråga är här om pakten härvidlag även ger något handlingsutrymme även åt
 staternas egna domstolar. Delvis torde detta bero på domstolsstrukturen i respektive stat,
men oklarheten på denna punkt är knappast ägnad att öka rättssäkerheten. Jfr Kenneth
A. Armstrong, The New Governance of EU Fiscal Discipline, European Law Review 2013
sid 601–17, särskilt sid 604 f.

92 Denna regel är att se som ett särskilt, för EU-domstolen jurisdiktionsgrundande så kal-
lade prorogationsavtal genom vilket medlemsstaterna ger domstolen denna specifika
kompetens (jfr artikel 273 i funktionsfördraget). Eftersom bestämmelsen utökar EU-dom-
stolens jurisdiktion över medlemsländerna på ett inte oväsentligt sätt så torde denna hän-
visning i paktens artikel 8 p. 3 vara juridiskt nödvändig.
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rätten och underlåtenhet att följa EU-domstolens utslag finns för
övrigt redan som sanktion, vilket framgår av artikel 260 i funk-
tionsfördraget). 
Vissa juridiska problem med koppling till europakten kan

dock spåras tillbaka ända till eurokrisens början 2010. Detta
 gäller till exempel de nya övervakningsmyndigheter som i krisens
spår vuxit fram på den ekonomiska krisens område, vilka fått
tämligen breda normgivningsbefogenheter. Det är ännu ganska
oklart hur deras normgivning kommer att förhålla sig till EU-
institutionernas egna (nya) regler.93 Här finns uppenbara risker
för en olycklig (samman)blandning av förment ”mjuk” normgiv-
ning genom rekommendationer och så kallade guidelines, med
de mer traditionella och rättsligt bindande sekundärrättsliga
instrumenten förordningar och direktiv. 
Risken för införande av motsägelsefulla eller motstridiga

regler har nyligen även aktualiserats i ett helt annat rättsligt sam-
manhang. Ändringar av EU:s fördrag träder enligt art. 48 i EU-
fördraget i kraft när de har ratificerats av alla medlemsstater i
enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.
Sedan Lissabonfördraget trätt i kraft finns emellertid också två
nya möjligheter till så kallade förenklade fördragsändringsförfa-
randen. Det förfarande som hittills vid ett tillfälle använts
beskrivs i artikel 48 EUF p. 6 på följande sätt:

Varje medlemsstats regering, Europaparlamentet eller kommissionen får
förelägga Europeiska rådet utkast till sådana ändringar av samtliga eller
delar av bestämmelserna i tredje delen i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt som rör unionens inre politik och inre åtgärder.

Europeiska rådet får anta ett beslut om ändring av samtliga eller delar
av bestämmelserna i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt. Europeiska rådet ska besluta med enhällighet efter att ha
hört Europaparlamentet och kommissionen samt Europeiska central-
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93 Se här närmare, för en kritisk analys, Madalina Busuioc, Rule-Making by the European
Financial Supervisory Authorities: Walking a Tight Rope, European Law Journal 2013 sid
111–25.
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banken när det är fråga om institutionella ändringar på det monetära
området. Detta beslut träder i kraft först sedan det har godkänts av med-
lemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestäm-
melser. Det beslut som avses i andra stycket får inte utöka de befogen-
heter som unionen tilldelas i fördragen.

Här avses reella fördragsändringar, vilka i vissa fall kan beslutas
i förenklad form, således utan särskilda konvent eller regerings-
konferenser, men alltjämt med godkännande av varje medlems-
land i enlighet med respektive lands konstitutionella bestämmel-
ser. Dessa nya bestämmelser om förenklat förfarande har hittills
kommit till användning i ett fall, avseende en ändring eller tillägg
i artikel 136 FEUF som gällde den så kallade stabilitetsmekanis-
men för euroländer från 2011 (vilken alltså infördes före och kan
ses som en föregångare till europakten).94Genom denna ändring,
ibland benämnd bailout clause, underlättades krishjälp och stöd-
paket till krisländer inom eurozonen, på ett sätt som strider mot
vad fördraget tidigare medgav. Ändringen var ingalunda okont-
roversiell, men godtogs av EU-domstolen senhösten 2012.95 Det
är förvisso inget märkligt i sig att EUD godtar en fördragsändring
som formellt gått helt korrekt till – motsatsen vore betydligt
underligare – men frågan kan ändå ställas vilka signaler denna
fördragsändring sände. Sett i relation till den strax senare införda
europakten råder en klar diskrepans. 

Framtidsfrågor
Flexibel integration: Än viktigare än det nu sagda är dock i ett
längre perspektiv sannolikt att pakten öppnar för ökad använd-
ning inom EU av fördjupat samarbete mellan enskilda stater, så
kallad flexibel integration. Bakgrunden är här i korthet denna:
Till de i förhandlingarna om Amsterdamfördraget 1996–1997
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94 Se bland annat Departementsserien (Ds) 2011:25 samt Bruno de Witte, The European
Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism, Sieps, Stockholm
2011 (European Policy Analysis (Epa) 2011:6).

95 C-370/12, Pringle, ECR 2012:756.

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 92



mest intensivt diskuterade frågorna hörde den om vissa med-
lemsstater skulle kunna gå vidare och fördjupa sitt samarbete
inom unionens ram och om det i så fall ska kunna ske med beva-
rande av EU-rättens enhetlighet och institutionella struktur.
Några av de stora staterna ville naturligt nog inte låta den lång-
sammaste eller försiktigaste medlemmen helt avgöra integratio-
nens utvecklingstakt.
Exempel på att alla EU-stater inte deltar i alla delar av EU-

samarbetet är samtidigt historiskt sett legio; Storbritannien har
sålunda ensamt eller tillsammans med andra länder ställt sig
utanför Schengensamarbetet, Maastrichtfördragets sociala pro-
tokoll och 2009 även Stadgan om grundläggande fri- och rättig-
heter. Genom Amsterdamfördraget infördes emellertid en gene-
rell reglering av möjligheterna till ett sådant fördjupat samarbete
som nämnts ovan mellan vissa stater inom unionens institutio-
nella och rättsliga ram. Inför den följande utvidgningen till 25
och senare 27 medlemsstater kom anordnandet av ett fördjupat
samarbete också att underlättas genom ytterligare reglering i
Nicefördraget, som trädde i kraft 2003. 
Ett sådant samarbete kan nu medges under förutsättning

bland annat att det syftar till att främja unionens mål och intres-
sen, beaktar fördragens principer, stärker integrationsprocessen,
endast används som en sista utväg, innefattar minst nio medlems-
stater, respekterar icke deltagande staters befogenheter, rättig -
heter och skyldigheter samt är öppet för alla medlemsstater att
delta i närhelst de önskar. Det får inte innebära någon form av
handelshinder eller diskriminering eller snedvridning av konkur-
rensen mellan medlemsstaterna. De medlemsstater som inte
 deltar i ett sådant samarbete får inte hindra de övriga från att
genomföra det. Utanförstående stater ska kunna delta i överlägg-
ningarna i rådet, men naturligt nog inte i omröstningarna.
Utöver dessa generella kriterier gäller vissa ytterligare förutsätt-
ningar för att tillstånd ska ges till ett närmare samarbete inom
ramen för olika samarbetsområden. Det är exempelvis inte till-
låtet inom områden där EU har så kallad exklusiv kompetens.
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Vidare gäller särskilda beslutsregler inom utrikes- och säkerhets-
politiken.
Det nu antydda genombrottet för den hittills ganska sällan

utnyttjade samarbetsformen flexibel integration96 hänger givetvis
samman med att pakten redan i sig själv kan ses som en enda stor
övning i flexibel integration, i vilken två medlemsstater redan
från början sagt sig inte vilja medverka och åtminstone åtta andra
uppenbarligen har en stor valfrihet. Möjligheten att tillgripa flex-
ibel integration för att vidta ytterligare åtgärder i syfte att stärka
särskilt euro-staternas ekonomi betonas också i paktens ingress.
I synnerhet är det emellertid i dess artikel 10 som möjligheten att
genom europakten öka utrymmet för flexibel integration inom
EU-samarbetet lyfts fram. Här görs också en direkt koppling mel-
lan bestämmelserna om flexibel integration i art. 20 EUF respek-
tive artiklarna 326-334 i FEUF samt även artikel 136 i det senare,
i vilken möjligheterna till närmare samarbete mellan euro-sta-
terna sedan tidigare finns angivna. Detta ska nu kunna ske i alla
frågor som är ”essential for the smooth functioning of the euro
area, without undermining the internal market”. Att den inre
marknaden inte skadas är således den enda begränsningen för ett
närmare samarbete i olika frågor euro-staterna emellan, vilket
onekligen öppnar nya möjligheter och i ett längre perspektiv, om
euro-staterna reder ut krisen och europakten visar sig vara ett
verkningsfullt botemedel mot denna, lär ge nytt bränsle åt debat-
ten om övriga EU-staters utanförskap. 
Samtidigt är det värt att notera att europakten inte i sig själv

är ett uttryck för en sådan flexibel integration som de nu nämnda
reglerna i fördragen öppnar för. Detta omöjliggjordes genom
Storbritanniens bestämda nej till en fördragsändring och över-
huvudtaget till att inom fördragens ram genomföra paktens inne-
håll. I stället utvidgas nu möjligheten till vad som i realiteten om

94

96 Hittills finns tre exempel på att samarbetsformen utnyttjats, nämligen avseende gemen-
samt erkännande av skilsmässor, beträffande EU:s patentdomstol samt så kallad valp-
skatt på finansiella transaktioner. Alla dessa samarbeten har påbörjats efter 2010.
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än inte rent juridiskt är flexibel integration genom ett nytt, mel-
lanstatligt, från själva EU-fördragen formellt sett fristående för-
drag. Vad innebär då detta rent juridiskt för framtiden? Är vi
rent av på väg mot en ”fragmentarisering” av EU-rätten, av det
slag som många EU-jurister länge varnat för? Här kan åtskilliga
svåra tolkningstvister förutses. Samtidigt som flexibel integration
ibland ses som lösningen på hur EU ska kunna gå vidare i en ny,
komplicerad situation, där alla 28 medlemsstaterna inte alltid vill
göra samma saker, så bör det framhållas att samarbetsformen är
tämligen oprövad97 och strider mot EU-rättens traditionella krav
på enhet och uniform rättstillämpning.
Juridik: Sammanfattningsvis kan europakten mer än något

annat ses som ett försök att säkerställa att eurons konvergenskrav
och -kriterier slutligen görs rättsligt bindande. Detta är i sig befo-
gat och borde kanske i själva verket ha skett för länge sedan; myck -
et tyder nämligen på att det egentligen inte är eurons förment
felaktiga konstruktion som sådan utan fastmer den bristande
regelefterlevnaden som lett till dagens problematiska situation.
Troligen bidrog också EU-domstolen härtill genom att i en omta-
lad dom 2004 godta att de tongivande EU- och eurostaterna
Frankrike och Tyskland under flera år hade underskott i sina
statsfinanser vilka överskred konvergenskraven – vilket naturligt-
vis inte ökade andra länders skötsamhet.98 Givetvis borde också
kontrollen över exempelvis Greklands statsfinanser ha varit bättre
innan landet beviljades inträde i eurozonen. Detsamma gäller den
kontinuerliga, fortsatta uppföljningen av tillståndet både i Grek-
land och flera andra stater.
Å andra sidan är den juridiska oklarhet som europakten skapat

inför framtiden knappast av godo. Detta gäller de oklara möjlig-
heterna till domstolskontroll, osäkerheten kring om och när pak-
tens regler kan skrivas in i fördragen, oklarhetenen rörande den
framtida omfattningen av instrumentet flexibel integration och

95

97 Ibid.
98 Kommissionen mot Rådet från 2004 (C-27/04, ECR 2004 I sid 6649).
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inte minst själva den nu rådande, förvirrande mångfalden av
rättsliga regler och samarbetsformer, inom och utanför fördra-
gens ram. Denna ännu för några år sedan helt osannolika mix av
rättsakter och instrument är inte ägnad att öka förtroendet för
EU:s förmåga att lösa de nuvarande problemen – särskilt inte om
man betänker hur väl tidigare rättsliga enhet och fasta grund-
struktur faktiskt fungerat. 
Den i dag mycket oklara bilden förstärks dessutom av osäker-

heten kring den tänkta och planerade så kallade bankunionen
inom EU. I media brukar framhållas att denna är tänkt att bestå
av tre ”ben” eller hörnstenar, nämligen en gemensam tillsyns-
myndighet, en gemensam ”bankakut” samt en gemensam insätt-
ningsgaranti för insatta belopp upp till 100 000 euro. Alla tre
funktionerna avser främst euroländerna, men är liksom europak-
ten möjliga för övriga medlemstater att ansluta sig till (varvid det
får förutsättas att anslutning antingen måste ske till alla tre pro-
jekten eller till inget alls). Europeiska centralbanken, ECB, är
sedan slutet av 2013 formellt tillsynsmyndighet och en Single
Supervisory Mechanism, SSM, ska börja arbeta 1 november 2014.
Beträffande bankakut (Single Resolution Mechanism, SRM) finns
ett principbeslut från december 2013 om att en sådan ska fungera
från 1 januari 201599, men ännu inget färdigt förslag om dess
arbets- och beslutsformer. Insättningsgarantin kan tyckas mindre
komplicerad att komma överens om, men medan EU redan infört
ett direktiv som ålägger medlemsländerna att införa en sådan
garanti100 är det uppenbarligen mer känsligt med en gemensam,
gränsöverskridande garanti. De olika processerna eller bestånds-
delarna hanteras och införs med andra ord inte samtidigt eller
parallellt, vilket naturligtvis är en betydande svaghet då det gäller
att skapa tilltro till krisbekämpningen. 
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199 Se Council 17602/13, 18 december 2013.
100 Då krisen på Cypern blev akut i mars 2013 beslöt EU:s finansministrar initialt att denna
insättningsgaranti inte skulle gälla på Cypern, som nämnts ovan. Beslutet drogs tillbaka
efter hård internationell kritik. 
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Slutsats: Bilden av EU- och Europarättens inverkan på Sverige
är i ett historiskt perspektiv helt entydig. Europarätten har i hög
grad bidragit till att stärka enskildas rättigheter. Möjligheterna
till domstolsprövning av en mängd rättsliga och administrativa
frågor har ökat.101 Grundlagsreformen 2010-2011, där viktiga
konstitutionella ändringar fästes på pränt, hade knappast genom-
förts om inte Sverige sedan 1995 varit EU-medlem. Framförallt
innebär EU-medlemskapet och det samtidiga införlivandet av
EMRK i svensk rätt att lagstiftaren inte längre kan vara helt säker
på att ha ”sista ordet” och på att de lagar som antagits av riksda-
gen alltid kommer att gälla. För att så verkligen ska ske måste de
stämma överens både med svensk grundlag och med Europarät-
tens regler – och det ankommer på svenska såväl som europeiska
domstolar att bedöma om så är fallet. Detta är en ny spelplan för
förhållandet mellan juridik och politik, där rättsstaten och där-
med rättssäkerheten för enskilda helt enkelt har stärkts.
Samtidigt finns det, som visats avslutningsvis, vissa faktorer

som inger oro inför framtiden. Så gott som allt eller i vart fall
centrala delar av det som behandlats i detta slutavsnitt om EU:s
krishantering bryter mot rättsstatens ideal, mot EU:s egen lega-
litetstradition och mot den konstitutionalisering av EU-fördra-
gen som tidigare skett, främst genom EU-domstolens försorg.
När Lissabonfördraget började gälla i slutet av 2009 såg många
detta som slutet på det kvartssekel vilket från antagandet av den
inre marknaden 1985 innehållit inte mindre än fem stora för-
dragsändringar och en grundläggande förändring av EU:s insti-
tutionella struktur. Nu skulle det bli lugn och ro inom EU, mer
stabilitet, ordning och reda, förutsägbarhet. Det nya fördragets
regler skulle få ”sätta sig” i lugn takt, utvidgningsfasen var i stort
sett över. I stället kom finanskrisen från 2010 och framåt att
drabba både EU och många enskilda medlemsländer hårt. Det
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101 Se här bland annat fallet Lassagård, Regeringsrättens Årsbok (RÅ) 1997 ref. 65, jämfört
med det före EU-medlemskapet avgjorda, snarlika målet Stallknecht, NJA 1994 sid 657
(även RÅ 1995 ref. 58).
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kan bara konstateras att krisbekämpningen därefter lämnat en
hel del i övrigt att önska och att bristerna tyvärr även inkluderar
ett flertal juridiska oklarheter. Den fortsatta krisbekämpningen
behöver bli juridiskt tydligare och stringentare. EU behöver hitta
tillbaka till sitt legalistiska förflutna.102

98

102 Den som letar efter fler aktuella problem såvitt gäller legalitet och rättighetstänkande
kan även granska domen den 26 februari 2013 i fallet Melloni, C-399/11, ECR 2013:107,
kritiskt granskad av Nergelius i Europarättslig tidskrift 2013 sid 815–19. 
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Asien är på uppgång och USA koncentrerar sina krafter till Stil-
lahavsregionen, samtidigt som kriserna avlöser varandra i det
europeiska närområdet med Egypten, Syrien och Ukraina som
de mest dramatiska exemplen.103 Behovet av en gemensam utrikes -
politisk linje inom EU har kanske aldrig varit större men 20 år
efter krigen på Balkan har medlemsländerna fortfarande svårt att
agera som en union gentemot omvärlden. På samma gång inne-
bär dagens globala, regionala och europeiska omvälvningar en
unik (och kanske sista?) chans för Europa att påverka framtidens
internationella relationer. Men kan de europeiska länderna enas
och har EU förutsättningar att bli en världspolitisk aktör?
EU:s utrikespolitik ses ofta som ett tillval – eller en ”app” –

som kan väljas bort eller uppgraderas beroende på den politiska
dagsformen. Detta sätt att se på saken gör att man lätt missar det
väsentliga: det behövs en aktiv utrikespolitik för att unionen ska
klara av sina grundläggande uppgifter. Utmaningen ligger i att
definiera EU:s roll i världspolitiken i tider när både omvärlden
och Europa genomgår dramatiska förändringar. 
Under det århundrade som snart har passerat sedan första

världskrigets utbrott 1914 har Europa gått från att producera och
exportera krig till att producera och exportera fred. Under den
andra halvan av detta sekel har ett av de främsta verktygen för
denna omvandling varit det som i dag är Europeiska unionen (EU)
vilken – enligt fördragen – har som syfte att säkra fred, välstånd
och värna gemensamma värderingar. 

103

EU OCH UTRIKESPOLTIKEN: EN BALANSAKT
MELLAN MAKT, VÄRDERINGAR OCH VILJA

Av Björn Fägersten

103 Detta kapitel är en omarbetad version av UI:s skrift Världspolitikens Dagsfrågor nr 9,
2013. Författaren vill tacka redaktör Lena Karlsson för arbetet med originaltexten. 
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I dag är dock både EU:s förmåga att kunna påverka sin om -
värld och uppfylla sina grundläggande mål ifrågasatt. Tyngdpunk-
ten i den globala maktordningen flyttas gradvis bort från västvärl-
den. Det transatlantiska samarbetet mellan USA och Europa är
under omdaning – det kanske mest symboliska exemplet på det
är att de sista amerikanska Abramsstridsvagnarna hämtats hem
från Tyskland. EU:s närområde befinner sig i turbulens med stor
ovisshet om vad som kommer att hända med krisen i Ukraina som
det senaste vilja till ett ännu närmare samarbete är begränsad. 
Hur ska då EU i det rådande läget kunna hävda sina intressen?

Och kan medlemsländerna ens enas om vad som är deras gemen-
samma intressen?
De mest kritiska bedömarna har uttryckt sina tvivel på att EU

någonsin kommer att bli en tung aktör på den världspolitiska
 scenen och anser att försöken att skapa en gemensam utrikes- och
säkerhetspolitik bör skrotas. Samarbete kring dessa frågor rör den
nationella suveränitetens kärna och området lämpar sig därför
inte för integration mellan länder, framför allt inte i tider när
andra samarbetsområden – som det monetära – är starkt ifråga-
satta. Att överhuvudtaget tänka på att agera gemensamt gent -
emot omvärlden när européer inte ens kan enas om vad som bör
göras på hemmaplan är enligt detta perspektiv fruktlöst.
Andra har hävdat att utrikespolitiken kan bli Europas rädd-

ning. Dels för att det är ett område där samarbete på EU-nivå har
ett starkt folkligt stöd, dels för att en gemensam linje gentemot
omvärlden kan bidra till sammanhållning i tider när de flesta tar
fred mellan medlemstaterna för given. Man kan även argumen-
tera för att de åtgärder som nu vidtas för att bekämpa den eko-
nomiska krisen, inte minst i euroländerna, kommer att driva på
arbetet med att utforma en gemensam utrikespolitik, till exempel
i form av att medlemstaterna tvingas bli bättre på att samordna
och dela sina resurser. Detta skulle kunna resultera i gemensam
finansiering av dyra satellitsystem, samarbete kring krävande
uppgifter som luftövervakning eller mer samordning mellan
Europas cirka 2000 diplomatiska beskickningar i omvärlden. 

104

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 104



Dessa argument utgår dock från ett snävt perspektiv som ser
utrikespolitiken som ett fristående samarbetsområde. I formell
mening stämmer detta då den gemensamma utrikes- och säker-
hetspolitiken (GUSP) etablerades som en egen ”pelare” inom EU
i och med Maastrichtavtalet 1992 och än i dag lyder under egna
regelverk, främst i bemärkelsen att medlemsländerna har kvar sin
vetorätt. Men i realiteten har det europeiska samarbetet alltid
haft en extern sida eftersom varje ambition att samarbeta internt
– oavsett om det gäller tullar, jordbruksstöd eller passfrihet – även
påverkar länder och personer utanför samarbetsområdet. Detta
är politik som får stora följder för utrikes förhållanden även om
det normalt inte ses som utrikespolitik. Samtidigt har den omda-
ning som världen gått igenom sedan EU:s tillkomst påverkat för-
utsättningarna att nå de interna målen. EU:s mål att säkra fred,
välstånd och gemensamma värderingar är beroende av yttre fak-
torer som hur världshandeln är organiserad, att den internatio-
nella rätten fungerar och utvecklingen i unionens närområde. 
Europeisk utrikes- och inrikespolitik är därmed sammanvuxen

och går i verkligheten inte att skilja åt. Det betyder inte att det
inte går att påverka hur utrikespolitiken ser ut eller att den auto-
matiskt följer den inrikespolitiska dagordningen. Tvärtom, inte
sällan uppstår det konflikter mellan interna och externa målsätt-
ningar. Men det innebär att utrikespolitiken i grunden är bero-
ende av hur samarbetet inom unionen utvecklas överlag och inte
kan ses som en isolerad verksamhet eller ett extra tillval.
Med detta perspektiv på EU:s roll i världspolitiken framstår

vissa vägval som mer troliga och önskvärda än andra. 

HUR HAMNADE EU HÄR OCH VAD ÄR PROBLEMET?

Frågan om vilken global roll EU bör spela har besvarats olika,
beroende på när den ställts och vem som tillfrågats. Svaren har
ofta tagit fasta på specifika roller: en supermakt (om än inte en
superstat), en militär krishanteringsaktör, en teknokratisk och
opartisk medlare eller en handelsmakt. Vilken roll som betonas
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är inte sällan kopplat till de tongivande medlemsstaternas egen
jakt på en position inom världspolitiken.
Från ett franskt perspektiv har EU:s externa agenda ofta setts

som en språngbräda för att förverkliga Frankrikes egna ambitio-
ner. Insatsen i Mali 2012, då franska soldater skickades till det
afrikanska landet för att hindra islamistrebellernas framryckning,
visade att fransmännen vill och har kapacitet att spela en säker-
hetspolitisk roll i den nordafrikanska regionen. Men samtidigt
har år av ekonomisk stagnation inneburit att EU blivit allt vikti-
gare för att Frankrike ska kunna behålla sitt inflytande i världen.
Tyskland å andra sidan har genom EU försökt återintegreras

i Europa och avdramatisera sin position som världsdelens eko-
nomiskt starkaste land. Men Tysklands ambition att använda
denna arena för att skaffa sig makt bortom Europas gränser har
varit liten. Och även om landet i dag för en aktiv utrikespolitik
är den otvetydigt tysk snarare än europeisk, vilket Angela Merkels
regelbundna resor till Kina illustrerar. 
Storbritannien har på samma sätt haft svårt att inkludera

EU:s utrikespolitik i sina våndor över vilken scen som är den
bästa för ett globalt engagemang: kontinenten österut, kusinen
västerut eller landets före detta kolonier. Dagens snåriga situation
med risk för ett brittiskt EU-utträde – premiärminister David
Cameron har utlovat en folkomröstning om EU-medlemskapet
– urholkar både Storbritanniens inflytande inom unionen och
den omhuldade särskilda relationen till USA, eftersom amerika-
nerna har mindre nytta av ett örike som klipper banden till kon-
tinenten.
Även från Sveriges perspektiv – ett litet land som enligt flera

undersökningar har ett oproportionerligt stort inflytande på den
europeiska utrikespolitiken – pågår en komplicerad balansakt
mellan europeiskt engagemang och nationellt oberoende vilket
inte minst visades i oviljan att inom EU diskutera USA:s spio-
nage mot Europa efter Edward Snowdens avslöjanden i juni 2013. 
Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kan ses som

en kompromiss mellan ländernas skilda perspektiv. När Maastricht -

106

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 106



avtalet 1992 gjorde utrikes- och säkerhetspolitiken till ett formellt
samarbetsområde institutionaliserades en samverkan som fram
till dess hade skett informellt. Det var också en mindre uppmärk-
sammad del av fördraget då framför allt euro-samarbetet stod i
centrum. 
De institutionella möjligheterna för Europas stater att agera

gemensamt har sedan dess fortsatt att utvecklas. EU har i dag en
hög representant för utrikes- och säkerhetspolitik (för närvarande
brittiska Catherine Ashton) med uppgift att ena medlemslän-
derna och företräda EU:s positioner. Till sin hjälp har hon en ny
utrikesförvaltning som förutom betydande resurser i Bryssel
bemannar mer än 130 delegationer världen över.
Medlemsstaternas politiska vilja att tillsammans använda sig

av de här resurserna har dock inte utvecklats i samma takt. Tvärt -
om kan man se tecken på att deras engagemang minskar i takt
med att den nya utrikestjänsten i Bryssel får mer att göra. Visst
har den gemensamma utrikespolitiken rönt en del framgångar.
Framstegen i förhandlingar mellan Serbien och Kosovo, vilka
innebar att flera tvister löstes, är kanske det mest lyckosamma
exemplet i närtid. Samtidigt syns det hur svårt EU haft att han-
tera protesterna i Turkiet, krisen i Egypten och inbördeskriget i
Syrien.
Med ett något längre tidsperspektiv kan man konstatera att

den gemensamma utrikespolitiken hade några ”gyllene år” efter
Irakkriget 2003. Före kriget hade länderna inte lyckats enas om
en gemensam linje gentemot Saddam Husseins regim, men
efteråt fanns en stor vilja att visa på enighet. Det fanns även ett
tydligt ledarskap med personer vilka hade klara ambitioner –
Storbritanniens Tony Blair, Frankrikes Jacques Chirac och EU:s
höge representant Javier Solana – och som arbetade relativt väl
tillsammans. Kanske är det orättvist att tänka att EU alltid
underpresterar jämfört med några ovanligt lyckade år på 00-talet.
Framför allt då EU på senare år ägnat all vaken tid åt att bekämpa
den ekonomiska krisen. 
Det går dock inte att undgå att se att EU:s medlemsländer i
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dag saknar en övergripande idé om vilken roll unionen ska spela
i världspolitiken. Och detta i en tid när EU är mer beroende av
omvärlden än tidigare. De som kräver att EU ska agera kollektivt
har goda skäl för sin sak: inom några decennier kommer inget
europeiskt land längre att vara tillräckligt starkt ekonomiskt för
att kunna kvala in i maktklubben G8 – som i dag består av Frank-
rike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Ryssland, Tyskland
och USA – då kontinenten, i ett globalt perspektiv, bara rymmer
småstater. Samtidigt tvingas Europas ekonomiskt pressade natio-
nalstater att se till sina egna kortsiktiga intressen efter år av ned-
skärningar. Utrikespolitiken är dessutom ett klassiskt område för
ländernas regeringar att uttrycka sin särart. Efterfrågan på fler
gemensamma lösningar i Bryssel har även dämpats av utveck-
lingen mot en mer centraliserad union som eurokrisen ser ut att
leda till.
20 år efter att Maastrichtfördraget trädde i kraft saknar den

gemensamma utrikespolitiken riktning och en sammanhållen idé.
Sömngången genom den arabiska våren och det yrvakna ageran-
det vid krisen i Ukraina är tydliga exempel. Medlemsstaterna har
inte kunnat enas om en linje och de gemensamma institutionerna
har aldrig haft förutsättningar att ensamma driva integrationen
inom detta område. Om EU:s utrikespolitik i framtiden ska bli
ett verktyg för att främja unionens grundläggande mål krävs nya
tankar såväl som investeringar. Men mest av allt behövs en poli-
tisk vilja bland medlemsländerna att faktiskt använda de resurser
man förfogar över. Genom att belysa några av de centrala utma-
ningar Europa står inför och vilka val som ligger längs dess väg
kan en framtida vision om EU:s globala roll utkristalliseras.

EU:S ROLL I EN FÖRÄNDRAD OMVÄRLD 

De pågående förändringsprocesserna har ökat behovet av att for-
mulera en mer sammanhållen idé om vilken roll EU ska ha i
världspolitiken. Förändringarna sker på tre olika plan: globalt
med den maktförskjutning som pågår där, regionalt med de stora
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omvälvningarna som äger rum i EU:s närområde, samt på euro-
peisk nivå där unionen i grunden kommer att förändras av hur
medlemsstaterna väljer att lösa de ekonomiska och politiska kri-
serna.
Alla dessa processer ställer unionen inför svåra val. Att de till

stor del är sammankopplade gör det ännu viktigare att man kan
formulera en vision om vad man vill göra. Den hastighet med vil-
ken dessa förändringar sker gör att en grundläggande idé – eller
strategi – för EU:s globala roll måste vara proaktiv och långsiktig.
Annars riskerar EU att fastna i ett mönster där man mest ägnar
sig åt att defensivt skydda sig mot överrumplande förändringar. 

En ny global maktordning
I över 500 år har de västerländska statsbildningarna i olika kon-
stellationer utgjort den globala maktordningens centrum. Av allt
att döma är den tiden snart förbi. Makt överförs gradvis från väst
till öst och från stater till andra aktörer inom världspolitiken.
Tydligast är Kinas uppgång, där den ekonomiska tillväxten fört
landet till världspolitikens högsta division. I takt med att ekono-
min har växt har landet även blivit mer aktivt inom internatio-
nella organisationer och inom den regionala säkerhetspolitiken i
Asien, vilket illustrerats av både militära övningar och upptrap-
pade territoriella konflikter.
På kort tid rör sig världen från ett väst-centrerat unipolärt

system, där USA på egen hand garanterade systemets fortlevnad,
till ett multipolärt system där flertalet nya maktcentra befinner
sig utanför den traditionella västvärlden. Men makt har inte bara
förts över från stater i väst till stater i öst. Andra aktör tar sig ton
och utmanar staternas traditionella maktpositioner. Städer och
regioner driver i dag en självständig politik gentemot omvärlden
samtidigt som företag, nätverk och individer ibland har ett större
inflytande än stater. Dessa omvandlingar skapar turbulens men
är inte nödvändigtvis till nackdel för EU:s medlemstater.
EU, som i sig själv är en förhandlingsorganisation där makt

återfinns på flera olika nivåer, borde ha goda förutsättningar att
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hävda sig i en mångdimensionell politisk miljö. Dessutom har
Europas stater redan vant sig vid att överlåta vissa beslut till
andra för att det ska bli lättare att ta itu med gränsöverskridande
frågor – något som det ofrånkomligen kommer att krävas mer av
om samtidens stora frågor, som till exempel den globala upp-
värmningen, ska kunna hanteras.

En region i förändring
Europa befinner sig dessutom i en vidare region där det råder stor
oro. Från Mali till Murmansk pågår en kraftmätning mellan
moderata demokratiska krafter och mer eller mindre auktoritära
grupperingar. I den södra delen av detta vida grannskap är en till-
tagande konflikt mellan shia- och sunnimuslimer nu ett faktum,
där motsättningar finns såväl inom länder (Irak och Syrien) som
mellan stater (Iran och Saudiaraben). I den östra delen av grann-
skapet pågår istället en allt mer upptrappad konflikt mellan EU
och Ryssland om de post-sovjetiska staternas frihet att själv
bestämma över sina öden. I denna svårframkomliga utrikespoli-
tiska terräng kommer Europa rimligen att behöva öka sitt enga-
gemang och sin närvaro.
USA, som länge haft en hög närvaro i både Europa och

 Mellanöstern, har varit tydligt med att landet kommer att ändra
sina prioriteringar, dels geografiskt från Irak, Afghanistan och
Mellan östern till Stillahavsregionen, dels strategiskt: från kont-
raterrorism och insatser mot mindre ”skurkstater”, som präglat
decenniet efter terrorattentaten i USA 2001, till ett mer traditio-
nellt försvar där hotet anses komma från andra stora stater som
till exempel Kina. Kombinationen av USA:s allt tydligare intres-
sen i Stillahavsregionen, en sannolikt utplanande eller till och
med bantad amerikansk försvarsbudget och ett minskat ameri-
kanskt energiberoende på grund av egen gasutvinning gör att
Mellanöstern på sikt kommer att bli mindre viktigt för Washing-
ton. Även om USA har kvar säkerhetsintressen och kan tänkas
agera i vissa situationer så måste Europa på egen hand skydda
sina intressen i regionen – ingen annan kommer att göra det. 

110

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 110



Denna bild kompliceras ytterligare av de dominerande aktö-
rerna i Europas utkant – Ryssland och Turkiet. Länderna har
utvecklat politiska agendor som inte alltid är kompatibla med
EU:s intressen. I Rysslands fall har den senaste utvecklingen i
Ukraina blottlagt inte bara vilka skilda intressen parterna anser
sig ha utan också hur olika man ser på med vilka metoder som är
acceptabla inom den internationella politiken. 

Europeiskt samarbete under omförhandling
Samtidigt som Europas närområde förändras så håller även den
europeiska unionen på att förvandlas på ett sätt som påverkar dess
roll i världen. EU – och då särskilt eurozonen – har lidit av att
integrationen inom det monetära och det ekonomiska området
inte gått i takt. En gemensam valuta utan en gemensam ekono-
misk politik, i kombination med en i många lägen oansvarig poli-
tik, drev ”Europas kärna” mot ruinens brant. Länder som Cypern,
Grekland, Irland, Portugal och Spanien har fått stora nödlån för
att hålla igång sina ekonomier, ett antal steg har tagits mot fler
gemensamma regler (till exempel i 2012 års ”finanspakt” som
antogs av alla medlemsländer utom Storbritannien och Tjeckien)
och unionen skissar nu på en bankunion med gemensam översyn
av Europas banker. 
Även om läget har stabiliserats något i dag lider Europa av

dålig ekonomisk konkurrenskraft, hög arbetslöshet och ett fort-
satt farligt beroende mellan enskilda stater och deras banker. Till
detta kan läggas de politiska och sociala konflikter som föds ur
den svångremspolitik som länder har ålagts som motprestation
för ekonomiskt stöd. På sikt lär de länder som vill fortsätta med
den gemensamma valutan ta nya steg mot en mer sammanhållen
politisk och ekonomisk union, eftersom de ekonomiska åtgärder
man genomför skapar behov av motsvarande politisk kontroll och
ansvarsutkrävande. Samtidigt är efterfrågan på ett mer centra liserat
samarbete svag, både bland väljare och bland politiker i Europa. 
För Storbritannien – som med sina militära resurser och viljan

att använda dem är en vital spelare inom den gemensamma utri-
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kespolitiken – kommer de närmaste åren mest att handla om en
eventuell omförhandling av det brittiska medlemskapet, vilket
ytterligare bidrar till osäkerheten om vart unionen är på väg. Efter
sitt löfte om en folkomröstning om landets EU-medlemskap är
David Cameron hårt pressad att säkra bättre villkor för Storbritan -
nien även om det är relativt oklart vad dessa skulle bestå av. Klart
är i alla fall att landet kommer att försöka begränsa vad som upp-
fattas som politiskt samarbete för att istället trycka på för mer
samarbete kring handel. Detta kan leda till att fokus för EU:s
arbete under kommande år kommer att ligga på interna frågor
som till exempel institutionernas roll i den dagliga samverkan
snarare än på större globala frågeställningar. 
Sammantaget präglas unionen av allt tydligare motsättningar

mellan vad som upplevs som ekonomiskt nödvändigt och det
som är politiskt och demokratiskt möjligt. Under dessa förutsätt-
ningar har EU:s utrikespolitik utformats i ett vakuum. Beto-
ningen har legat på ekonomisk krishantering och med återkom-
mande budgetnedskärningar har Europa allt mindre resurser för
att föra en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik. Samtidigt kan man
tänka sig att de åtgärder som vidtas för att stärka eurosamarbetet
skulle kunna stärka EU även på det utrikespolitiska området. 

VÄGVAL FÖR EUROPA

Med utgångspunkt från allt detta står EU inför ett antal vägval.
Vissa av dem fanns med redan när den gemensamma utrikespo-
litiken började utformas medan andra är direkt kopplade till
dagens situation. 

Globala eller regionala ambitioner?
En återkommande fråga handlar om huruvida EU ska sikta på en
global eller en regional roll. Förespråkarna för ett globalt aktivt
EU menar att unionens främsta intressen finns i ett väl funge-
rande globalt system grundat i internationell rätt. Ett starkt stöd
för FN och dess institutioner brukar hänga ihop med denna
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ambition. Unionen är i sig själv resultatet av staters försök att
lösa gränsöverskridande problem genom att samarbeta för att
skapa gemensamma regler. EU:s samspel med resten av världen
underlättas om det skulle gå att skapa ett liknande system även
med andra aktörer. Det faktum att världen utvecklas mot multi-
polaritet betyder också att EU kan spela en viktig roll för att ut -
forma detta, med tanke på de erfarenheter man har av att arbeta
med flera maktpoler inom unionen. 
Andra menar att EU:s mål på sin höjd kan vara regionala: det

är i närområdet de största utmaningarna finns, det är här med-
lemsländerna har störst möjlighet att enas och det är här verktyg
som medlemskaps- och associationsförhandlingar är som mest
effektiva. Kroatien är det senaste exemplet på en stat som tving-
ades ta tag i problem, som den omfattande korruptionen, för att
kunna kvala in som ny EU-medlem i juli 2013.
Unionen kommer dock att behöva både globalt och regionalt

inflytande för att kunna lösa sina grundläggande uppgifter. Utan
inflytande över sin egen region är förhoppningarna om att EU
ska skaffa sig en global roll i världspolitiken fruktlösa. Å andra
sidan behöver EU globala institutioner och normer för att han-
tera sin region. Kinas jakt på olja i Mellanöstern och köp av euro-
peiska hamnar (bland annat i Grekland och Belgien) illustrerar
även hur aktörer långt från Europa numera har starka intressen
i vårt närområde. Det regionala och globala är med andra ord
sammankopplade och om inte EU kan vara en aktör på båda
nivåerna kommer unionen inte att kunna påverka någon av dem.
I sitt förhållningssätt gentemot det egna närområdet behöver

dock EU nya perspektiv. Under decennier har EU bedrivit en
politik gentemot sina grannar som i grunden har byggt på tanken
att de ska förändras för att slutligen passa in i den europeiska
gemenskapen. Detta har varit och är fortfarande effektivt när det
gäller stater som kan och vill bli EU-medlemmar. Den arabiska
våren visade dock att denna mjuka makt – eller attraktionskraft
– är mindre gångbar för länder som inte kan hoppas på ett med-
lemskap – till exempel Europas grannar i Nordafrika. Den lång-
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variga krisen i Somalia, den dramatiska utvecklingen i Mali och
de underliggande spänningarna kring Arktis visar även att
Europa inte kan begränsa sin grannskapspolitik till den närmaste
ringen av kringliggande länder. Även grannars grannar påverkar
europeiskt välstånd och säkerhet och närliggande sjöfartsleder
borde räknas in då flödena där direkt påverkar unionens förmåga
att nå sina mål. I detta ”strategiska grannskap” kan EU inte agera
som en teknokratisk projektledare. Långsamma byråkratiska för-
ändringsprocesser som är i det närmaste ”avpolitiserade” funge-
rar när det gäller att lösa problem inom Europa och i relationer
till grannar där relationen är tämligen oproblematisk. Men de
fungerar sämre när samarbetsambitionerna aktivt motarbetas av
tredje part som till exempel Ryssland gör i Ukraina. EU måste då
kunna förstärka sitt ibland ansiktslösa förhållningssätt och agera
snabbare och med en tydligare politisk linje. Detta innebär inte
att unionen måste bli en mer traditionell nollsummebaserad geo-
politisk aktör. Principer och värderingar som hålls som gemen-
samma ska fortfarande utgöra grunden för hur EU agerar men
processerna och plattformarna för hur politiken formas lär
behöva utvecklas. För att återvända till Ukraina och de andra län-
derna inom det östliga partnerskapet så måste en mer proaktiv
och stödjande linje kombineras med tydliga politiska ställnings-
tagen i de stora europeiska huvudstäderna. För att nå resultat
inom grannskapspolitiken räcker det inte med engagemang från
byråkrater i Bryssel eller entusiastiska små och medelstora länder.

Vilken sorts makt?
Om vi antar att makt är förmågan att påverka sin omvärld så har
EU flera verktyg att ta till. Eftersom EU inte har ett gemensamt
försvar har unionen ibland karaktäriserats som en civil makt.
Andra menar att EU snarare ska ses som en normativ makt som
inte nödvändigtvis behöver vara pacifistisk men som strävar efter
att förändra hur andra aktörer i systemet bedriver internationell
politik – till exempel genom att verka för regional integration
även utanför Europa.
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Vissa när istället drömmen om att EU ska utveckla national-
statens traditionella verktyg, till exempel i form av en armé och
en mer centraliserad beslutsapparat. 
Slutligen har EU tillgång till maktinstrument som många

andra aktörer saknar: kraften i en gemensam och ännu relativt
attraktiv marknad med mer än 500 miljoner konsumenter, mak-
ten att reglera ekonomin på ett sätt som ofta får globala följd-
verkningar (när unionens alla medlemmar till exempel enas om
hur kontakter till elbilar ska se ut påverkar det även andra aktö-
rer) samt det inflytande som kommer av att vara världens största
biståndsgivare. Tanken att EU-länderna fritt skulle kunna välja
hur de vill agera och på vilken arena är dock inte realistisk. Ett
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gemensamt försvar finns inte på kartan under överskådlig tid och
det är talande att det är samma länder som ibland föreslår det
som sedan tvekar att använda de begränsade militära förmågor
som faktiskt finns. Ibland sägs valet stå mellan hård och mjuk
makt (det vill säga påverka med hjälp av militära och ekonomiska
påtryckningar eller att påverka genom attraktionskraft) men det
är knappast så.
Dels är valet givet: EU kommer för lång tid framöver vara en

relativt mjuk makt med några få hårda kanter. Dels så stämmer
idén om mjuk eller hård makt inte överens med dagens verklig-
het: insatser i till exempel Afghanistan visar att militära medel
inte ensamt kan lösa politiska problem. Samtidigt är många av
den mjuka maktens instrument – bistånd, statsbyggande, norm -
överföring – beroende av hårda maktinstrument för att kunna
levereras och verkställas. Den planerade FN-insatsen i Mali, där
Sverige ska delta, är ett bra exempel på hur väpnade styrkor
behövs för att civil personal ska kunna utföra sitt arbete med åter-
integrering av soldater i samhället och insatser mot svält.
Den övergripande frågeställningen är därför inte vilken slags

makt EU ska vara utan vad man vill åstadkomma med det infly-
tande som unionen har. Är målet att EU ska utgöra en egen pol
i det allt mer multipolära systemet? Eller ska unionen vara en
annorlunda kraft i världspolitiken och därmed skilja sig från andra
staters maktpolitik? Sett till de förutsättningar och begränsningar
som EU har talar det mesta för att unionen ska mejsla ut en egen
roll i världspolitiken snarare än att härma traditionella stormak-
ter och deras sätt att bedriva politik. Även om Putins Ryssland
an  vänder metoder som mest påminner om en förgången tid då
gränser ändrades med våld finns ingen anledning för EU att spela
med i ett nollsummespel som Europa bara kan förlora på. EU kan
och bör bemöta Putins politik med alla till buds stående medel.
Men till skillnad från den existentiella kamp som präglade det
kalla kriget bör den nuvarande ryska situationen främst ses som
ett panikartat rop från en stat och ett system på nedgång. Man
får inte glömma att under de 25 år som gått sedan kalla krigets
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slut har nästan alla länder i den forna Warszawapakten frivilligt
integrerat sig med väst medan Ryssland med hot och våld har
lyck ats tvinga till sig kontrollen över några få perifera landfickor
i Europas konfliktområden. Detta facit borde oroa Ryssland och
de forna Sovjetrepublikerna i Centralasien mer än européerna. 
I stället för att tänka i termer av poler – med en förmodat tyd-

lig kärna – borde EU kanske spela rollen av en hubb eller en nod,
det vill säga en mer diffus kraft som kan forma världspolitiken
inom olika sektorer, i samspel med olika sorters aktörer och
genom att använda alla de verktyg som det europeiska samarbetet
erbjuder. Om EU på allvar ska bli en nätverksaktör måste man
dock vara villig att söka mer samarbete med samhälleliga aktörer
i andra länder, från företag till frivilligorganisationer, och ta vara
på den politiska kraft som finns inom det europeiska civilsam-
hället för att kunna interagera med alla olika aktörer i världs -
politiken. 

Enighet i Bryssel eller självständighet i huvudstäderna?
Om EU ska kunna påverka sin omvärld i den riktning man vill
krävs nytänkande även i Bryssel. Idén om en ”ever closer union”,
det vill säga ett ännu tätare samarbete, som länge styrt det euro-
peiska projektet förstås ofta som en väg mot en federation. Men
detta är knappast en framkomlig eller ens önskvärd väg när det
gäller utrikespolitiken. Dels för att den – som argumenteras i
inledningen – inte är ett tillval som kan skiljas ut från unionens
övriga samarbete, dels för att utrikespolitiken är särskilt svår att
federalisera. 
För tongivande länder som Storbritannien och Frankrike är

utrikespolitiken en viktig del av den nationella identiteten. Men
även för de andra medlemsländerna är utrikespolitiken – och
ännu mer så säkerhetspolitiken – så nära kopplad till den natio-
nella suveräniteten att tanken på att överlåta all beslutsmakt till
Bryssel i dessa frågor är otänkbar för lång tid framöver. 
Samtidigt är det uppenbart – till och med för länder som

Storbritannien och Frankrike – att de på egen hand är alltför små
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för att påverka globala skeenden och forma sin region. Denna
insikt visade sig till exempel 2011 när flera EU-länder, bland
annat Frankrike och Storbritannien, vid sidan av USA ingrep i
Libyen i samband med upproret mot Muammar Gaddafi. Den
syntes också under svårigheterna att nå enighet om en linje mot
Syrien i början av september 2013 då den syriska regimen miss-
tänktes för att ha använt kemiska vapen mot sin egen civilbefolk-
ning. Ingen europeisk stat är särskilt stark på egen hand.
Hur bör då det utrikespolitiska samarbetet organiseras? En

tanke på sikt är att se på utrikespolitiken som fyra grundläggande
dimensioner – reagera, attrahera, delegera och agera – där EU och
dess medlemsstater har olika uppgifter. 
Det mest basala handlar om att reagera på händelser i omvärl-

den med diplomatins traditionella verktyg. Det kan handla om
att signalera missnöje med andra aktörers agerande genom att
kalla hem sin ambassadör. Den här delen av utrikespolitiken
skulle med fördel kunna centraliseras då det rör sig om signalpo-
litik och signaler blir avsevärt starkare om de har en gemensam
avsändare. 
En annan dimension handlar om att attrahera omvärlden

genom att visa på konstruktiva politiska lösningar såväl inom
Europa som på globala problem. Det här är en allt viktigare
dimension men den befinner sig till stor del utanför den klassiska
diplomatins värld. Europas attraktionskraft – som har tagit skada
under år av europeisk ekonomisk krishantering – beror till exem-
pel på hur samhällena är organiserade och hur de gemensamma
värderingarna följs på hemmaplan.
En tredje – och allt mer relevant – dimension av utrikespoli-

tiken är att EU kan låta andra aktörer sköta sådant som man av
olika anledningar inte vill göra själv. Det kan handla om att finan-
siera insatser mot narkotikahandlare i Sydamerika, att träna
fredsbevarande trupper i Nordafrika eller finansiera privata
hälso- och forskningsprojekt i omvärlden. Med undantag för
beslut av en rent säkerhetspolitisk karaktär skulle det på sikt
kunna fungera bra att fatta sådana beslut tillsammans då det blir
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lättare att samordna arbetet och medel kan kanaliseras från en
gemensam budget.
Slutligen återstår den mest aktiva delen av utrikespolitiken,

att agera på egen hand. Hit räknas beslut om europeiskt trupp-
bidrag till civila och militära insatser såväl som stora politiska
initiativ, till exempel genom att ta ledning inom klimat- eller
fredsförhandlingar. Men även sanktioner är viktiga. I Burmas fall
bidrog sanktioner från EU till att öppna upp landet. Inom denna
dimension kan man tänka sig att medlemsländerna fortsätter att
fatta besluten även om Bryssel i vissa fall kan leda arbetet. Beslut
om att riskera medborgares liv kan dock än så länge bara få legi-
timitet genom beslut i nationella organ. 
Istället för de fruktlösa försöken att skapa en federation borde

medlemsstaterna överväga på vilken nivå det är rimligast att han-
tera de olika utrikespolitiska frågorna. Uppdelningen ovan skulle
även kunna användas för att sätta geografiska gränser för var
unionen ska agera. Ett exempel är principen om skyldigheten att
skydda (responsibility to protect) där europeiska stater skulle kunna
tänkas agera själva efter denna princip inom sitt ”strategiska
grannskap” men utanför detta främst genom att stötta andra. 

Med- eller motspelare till USA?
Frågan om Europas relation till USA har splittrat EU:s medlems-
stater under decennier. Ska EU stå på egna ben i världspolitiken
eller luta sig mot sin västliga partner och systemets (tidigare)
enda supermakt? 
Under många år kunde bland annat svenska och franska poli-

tiker sticka ut hakan och markera en avvikande mening, i frågor
som Vietnamkriget eller dollarns ställning som världsvaluta. Dessa
uttalanden var ofta riktade till en inhemsk publik. När det kom
till kritan var det ingen som utmanade den rådande ordningen,
där USA med sin militärmakt i praktiken garanterade såväl Euro-
pas säkerhet som det internationella systemets fortlevnad. 
Frågan om Europas självständighet i säkerhetspolitiska frågor

aktualiserades under det tidiga 1990-talet då krig på Balkan och
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i Irak med all tydlighet visade hur beroende européerna var av
USA vad gäller militära insatser. Sedan dess kan man säga att EU
i stigande grad har utvecklat sin säkerhetspolitiska profil – fram-
för allt när det gäller civil och militär krishantering – som ett
komplement eller i vissa fall alternativ till USA. De största stegen
har tagits i anslutning till en kris i relationerna till USA. Så skrevs
till exempel EU:s säkerhetspolitiska strategi (där hotbilder och
motmedel rangordnas) i samband med det politiska vakuum som
rådde efter Irakkriget 2003. Samma år skickade EU också en väp-
nad styrka till Ituriregionen i nordöstra Kongo-Kinshasa, Opera-
tion Artemis, för att försöka få slut på våldet där. 
USA, och några av dess närmsta allierade inom EU som

Storbritannien och på senare år länderna i Östeuropa, har haft
svårt att acceptera att EU skulle formulera en självständig säker-
hetspolitik med risken för att det skulle försvaga Nato.
År 1998 varnade USA:s utrikesminister Madeleine Albright

för ”diskriminering, bortkoppling, duplicering ” om Europa gick
sin egen väg. Med diskriminering ville hon göra en markering
om att Nato-länder som inte var EU-medlemmar inte skulle få
diskrimineras i det europeiska samarbetet, med bortkoppling
reste hon farhågor om att europeisk och nordamerikansk säkerhet
riskerade att skiljas åt medan duplicering syftade på att material
och förmågor inte skulle utvecklas parallellt till Nato med slöseri
som följd. 
Den amerikanska tveksamheten, och den ambivalens som

fanns i Europa när det gäller utformningen av en egen säkerhets-
politisk linje, innebar att det långt in på 00-talet var kontrover-
siellt att antyda att världen höll på att få flera nya maktcentra och
att USA höll på att förlora sin ställning som ensam supermakt.
Bara några år senare hade läget förändrats radikalt. I USA såväl
som i Europa kunde man nu se att västländerna relativt sett hade
förlorat i inflytande och att den globala makten börjat delas upp
mellan flera parter.
För Europa och EU har USA:s och västländernas minskande

makt uppenbara konsekvenser. Även om USA fortfarande har
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starka säkerhetsintressen i regionen – vilket inte minst den ame-
rikanska hållningen i Syrienkrisen och gentemot Ryssland illu-
strerar – tänker inte landet fortsätta att bära ansvaret och kost-
naderna för Europas säkerhet. Robert Gates, som var USA:s
försvarsminister 2006–2011, sände en tydlig signal när han i ett
av sina sista möten med europeiska politiker varnade för att Nato
kommer att förlora sin relevans om inte de europeiska medlems-
länderna höjde sina försvarsanslag. I en tid när USA koncentrerar
sitt intresse till Stillahavsregionen hamnar frågan om en själv-
ständig europeisk förmåga till olika krishanteringsuppgifter där-
för i ett nytt ljus. 
Att Europa har kapacitet och vilja att agera självständigt i sin

egen region betyder inte längre att det transatlantiska samarbetet
är hotat – det är en förutsättning för att banden ska hålla över-
huvudtaget. Enbart om Europa tar ansvar för sin del kan man
tala om ett ömsesidigt partnerskap som gynnar alla. De institu-
tionella verktygen för planering och genomförande av insatser –
i EU:s, Natos, FN:s eller andras regi – blir i detta läge mindre
viktigt. Behoven kring den specifika insatsen kommer att avgöra
valet av plattform. Det centrala är istället att europeiska länder
på egen hand kan hantera säkerhetspolitiska problem i sin egen
region. Nato lär dock fortfarande komma att spela en central roll
för kollektivt självförsvar – kanske tydligast manifesterat genom
dess missilförsvar som ska skydda territoriet – och som verktyg i
de lägen omfattande militära insatser måste genomföras utanför
Europa. 
Om EU ska kunna spela en större säkerhetspolitisk roll i sin

egen region lär det utan tvekan kräva mer samordning än vi ser
i dag. Unionen skulle i så fall behöva större kapacitet att planera,
besluta om, bekosta och genomföra civila och militära krishan-
teringsinsatser i sitt närområde. Vissa europeiska stater lär
behöva agera förtrupp i denna utveckling genom att samarbeta
mer i mindre grupper. Först när unionen är kapabel till detta
skulle EU och USA tillsammans kunna ta itu med viktiga fram-
tidsfrågor. Här framstår ett ökat ekonomiskt samarbete runt
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Nordatlanten och Medelhavet som ett prioriterat område tillsam-
mans med gemensamma insatser för klimat och transnationella
hot som organiserad brottslighet. Till detta får läggas ett gemen-
samt intresse av att befästa den europeiska säkerhetsordningen
där våld inte kan utgöra ett legitimt medel för att hävda sina
intressen. 
Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA

inleddes under 2013 och pågår alltjämt. Ett ökat samarbete kring
handel mellan USA och EU skulle skapa världens största han-
delsblock, vilket skulle påverka världshandelns utformning för
decennier framöver. Om dessa ekonomier kan enas om normer,
definitioner och mekanismer för hur man ska lösa problem skulle
många ha incitament att följa efter. Om uppgörelsen blir före-
dömligt öppen – och med tiden kommer att omfatta länder som
Turkiet, Kanada och Mexiko – skulle det bli en kraft som det
skulle vara svårt att bortse från. Ett öppet och inkluderande avtal
– snarare än ett ”ekonomiskt Nato” som Hillary Clinton uttryckte
det – som ger möjlighet för andra att förhandla och ansluta sig
skulle även stötta, snarare än blockera, vägen mot multilaterala
frihandelsförhandlingar inom världshandelsorganisationen WTO. 
En förskjutning i tyngdpunkten i de transatlantiska relatio-

nerna mot handel och hanteringen av globala frågor som klimat
och internationell brottlighet skulle kunna leda till en intresse-
och värdegemenskap som saknar motstycke inom andra konstel-
lationer inom världspolitiken. Jämför med BRICS-länderna
 (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) som har en
ytterst oklar intressegemenskap men desto fler uppenbara mot-
sättningar. 
Så länge den transatlantiska relationen däremot främst syftar

till militär säkerhet i Europa kommer den snabbt att urholkas och
mista sin dynamik i förhållande till omvärlden. Dels då det upp-
muntrar Europa att åka snålskjuts på amerikanska resurser och
därmed inte ta eget ansvar, dels för att USA inom kort skulle sluta
investera i relationen. Därtill skulle den knappast engagera aktö-
rer utanför det euro-atlantiska området. 
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Bevara eller förändra i det globala systemet? 
EU måste ha en global agenda för att kunna skydda sina intressen
och leva upp till sina värderingar. Enbart i en värld med ett fun-
gerande internationellt rättssystem, effektiva och legitima globala
styrningsmekanismer, en fungerande världshandel och ett funk-
tionellt samarbete för att ta itu med gränsöverskridande globala
problem kan EU skapa fred och välstånd på hemmaplan. Men
hur ska det globala systemet se ut? Ska EU satsa allt på att befästa
det nuvarande – för EU-medborgarna relativt fördelaktiga –
systemet eller verka för en ny global överenskommelse som stäm-
mer bättre överens med hur världen faktiskt ser ut i dag? På
många håll förs en diskussion som går ut på att det system som
västmakterna – med USA i täten – byggde upp efter kalla kriget
är hotat då det ses som illegitimt, ineffektivt och inte tillräckligt
väl speglar dagens maktbalans. Men hur ska det reformeras? 
I EU:s säkerhetsstrategi från 2003 talar man om att unionen

måste sträva efter en världsordning som präglas av ”effektiv mul-
tilateralism” vilket brukar syfta på ett allmängiltigt och institu-
tionaliserat globalt system för att hantera internationella frågor
även om begreppet har förblivit svårtolkat. I dag är dock både
multilateralismen och dess effektivitet utmanad då flertalet stora
frågor avgörs på ett sätt som kan beskrivas som ”minilateralt”,
det vill säga av ett fåtal stater. Bristen på globalt ledarskap har
bland analytiker gett upphov till begreppet G0 som en variant
på maktklubbar som G8 och G20.
För dem som värderar ett regelstyrt och institutionaliserat

globalt samarbete hägrar två övergripande frågor: hur ska mak-
ten fördelas mellan stater och hur ska den delas upp mellan stater
och andra aktörer? När det gäller den första frågan är det uppen-
bart att länder som Brasilien, Nigeria och Indonesien med starkt
växande ekonomier och/eller befolkningar måste beredas mer
plats vid borden. Risken är att de annars etablerar egna alterna-
tiva strukturer. Ett exempel på det är BRICS-ländernas planer
på en egen variant av Världsbanken. 
Europeiska länder borde här föregå med gott exempel i inter-
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nationella organ och oftare samlas kring en gemensam stol och
därmed frigöra plats för andra stater. Dels för att alternativet med
parallella system avskräcker, dels för att det är ett relativt enkelt
sätt att garantera fortlevnaden av ett system som har tjänat euro-
péer väl under decennier. Den andra aspekten – maktfördel-
ningen mellan stater och andra aktörer – är mer komplicerad då
det handlar om hur man i grunden ser på hur internationell poli-
tik ska formas. De flesta stater anser att just stater fortfarande är
de naturliga aktörerna inom världspolitiken medan EU – som
diskuterats ovan – får sägas utgöra en udda fågel. Här måste dock
EU driva på för att även andra aktörer ska få ett större inflytande
i världspolitikens beslutsfora. 
Det är ett faktum att städer, regioner, företag och till och med

individer inom vissa områden har större inflytande än stater. De
forum och institutioner vi har för att underlätta samarbete måste
spegla detta. Det innebär en form av ”brokig multilateralism”
som skulle ge flera fördelar, till exempel att fler vägar till infly-
tande öppnas upp samtidigt som öppna liberala stater skulle få
fler kontaktytor gentemot samhällsaktör i auktoritära stater. 
Om EU dessutom ökade stödet till regionala organisationer

skulle det vara ett steg i den riktningen och stämma överens med
unionens grundtanke om att gränsöverskridande problem bäst
löses genom att konfliktorsaker byggs bort genom ökat samarbete.
För att förändra det internationella systemet i den riktningen
måste unionen vara beredd att kompromissa med USA, BRICS-
länder och andra. Om EU kan använda de närmaste åren – medan
dess länder fortfarande har en framskjuten position inom det
nuvarande systemet – åt att forma en ny och mer hållbar global
överenskommelse skulle det förmodligen vara den bästa invester -
ingen unionen kan göra på lång sikt.

ETT ARV ATT BYGGA PÅ

Vilken roll bör då EU söka i världspolitiken? Med tanke på unio-
nens förutsättningar och de utmaningar den står inför är frågan
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kanske felställd. Även om EU befinner sig vid ett vägval är många
av alternativen i praktiken redan givna. EU kommer inte under
någon överskådlig framtid att bli en traditionell utrikespolitisk
makt med centraliserat beslutsfattande på alla områden. Det
europeiska samarbetet är snarast på väg mot mer decentralisering
och uppsplittring även om steg tas mot mer integration på vissa
områden, såsom valutaunionen, tjänstesektorn och det försvars-
industriella området. Sammantaget lär EU fortsätta som en rela-
tivt unik aktör inom världspolitiken som både med sin utrikes-
och inrikespolitik påverkar omvärlden. Detta stärker ytterligare
behovet av en genomtänkt och sammanhängande politik.
Frågan är då inte vilken roll EU ska spela utan på vilken scen.

Är den internationella politiken mogen för en icke-statlig utrikes-
politisk aktör med andra mål och medel än dess med- och motspe-
lare? För tio år sedan skrev EU-kännare som Robert Cooper och
Mark Leonard om en ljus framtid för ett Europa som hade lyckats
tämja nationalstaternas destruktiva krafter, till exempel genom
att länderna blivit bättre på att bortse från sina egna kortsiktiga
intressen, och istället löste intressekonflikter med förhandlingar.
Om fler länder (och andra aktörer) skulle klara att göra samma
sak skulle det skapa bättre förutsättningar för en mer fredlig ut -
veckling där våld inte längre skulle vara ett gångbart medel. 
I dag är det svårt att vara fullt så optimistisk. Mycket av det

vi ser i de pågående maktförskjutningarna är förvisso till Europas
fördel. Den växande globala medelklassen åberopar alltmer vär-
den som ibland betecknas som europeiska och efterfrågar varor
och tjänster som härrör från Europa. Samtidigt är det tydligt att
de flesta andra utrikespolitiska aktörer håller hårt i sina privile-
gier och att Europa efter den ekonomiska krisen inte alltid ses
som ett föredöme. 
Om EU ska kunna ha fortsatt inflytande krävs att unionen

håller sin linje och spelar på sina styrkor. Det har inom EU argu-
menterats för att även unionen borde använda sin stora mark-
nadskraft till att söka strategiska allianser och mer offensivt för-
handla fram fördelaktiga villkor för att tillfredsställa sina egna
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behov och intressen. Jämför till exempel med Kinas leasing av
jordbruksmark i Ukraina för att trygga sin tillgång till spannmål.
Detta vore dock en kortsiktig strategi med tanke på att Euro-

pas andel av världens befolkning liksom dess andel av världshan-
deln gradvis minskar. Att spela med i ett spel som i grunden byg-
ger på relativa styrkeförhållanden vore fatalt på lång sikt. Istället
borde EU anstränga sig för att blåsa liv i det multilaterala han-
delssystemet som i det långa loppet skulle kunna garantera både
Europas ekonomiska och politiska intressen.
Efter decennier av integration bedriver inte längre Europas

länder utrikespolitik gentemot varandra. Det betyder inte att
konfliker saknas – se till exempel på eurokrisen och hur den han-
terats – men de sköts på ett sätt som är väsensskilt från utrikes-
och säkerhetspolitikens värld. Intressen stöts och blöts i hundra-
tals kommittéer av experter och politiker utan vapenskrammel.
Detta är ett arv som EU kan bygga på i sina externa relationer. 
De senaste årens förhandlingar i Arktiska rådet där ett fåtal

berörda stater diskuterar arktiska frågor med representanter för
urbefolkningar och andra berörda visar på möjligheterna med ett
mer heterogent politiskt system. Samtidigt kan inte européerna
blunda för att de lever i en turbulent del av världen och att för-
mågan att agera militärt kommer att vara fortsatt viktig, framför
allt om de, som föreslagits ovan, tar ett större säkerhetsansvar i
sin region. Detta kommer att kräva mer av gemensamma inve-
steringar (tillsammans har europeiska stater världens näst största
försvarsbudget efter USA) och en bättre arbetsfördelning mellan
EU och de enskilda medlemsstaterna som fortfarande är de cen-
trala aktörerna på det säkerhetspolitiska området.
Inom EU brukar man tala om ”the comprehensive approach”

och syfta på att man kan nå resultat genom att till exempel öka
samverkan mellan olika områden som krishantering, bistånd och
handel. 
Men det lär behövas mer än så. Om EU på allvar ska kunna

påverka sin omgivning och spela en global roll måste unionen
även se över hur den inre politiken påverkar omvärlden. Hur
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drabbar EU:s jordbrukssubventioner möjligheterna till att skapa
ett bärkraftigt jordbruk och därmed ökad stabiliteten i Nord -
afrika? Hur påverkar EU:s strikta hälso- och konsumentregle-
ringar möjligheterna till internationell handel? Vilka följder har
energipolitiken för EU:s relation till sina energiproducerande
grannländer? Hur inverkar passunionen på möjligheten att hjälpa
människor att komma till Europa från andra delar av världen?
Och kanske viktigast av allt: Hur bra är EU-länderna på att slå
vakt om de värden som är tänkta att definiera deras union? Först
den dag som europeiska politiker är beredda att beakta dessa
avgörande frågeställningar kommer EU att kunna spela en tung
roll på världsscenen.
Detta är självklart en svår uppgift. Framför allt är det en upp-

gift som inte kan lösas från fall till fall genom att EU och dess
medlemsländer hanterar (eller duckar för) kriser och annat som
pågår i omvärlden. För att kunna bli en global spelare måste EU
kunna tänka och fatta beslut som leder i rätt riktning. Det kräver
mer av gemensam omvärldsanalys för att bereda vägen för sådana
beslut. Det kräver också kontinuerlig avstämning av hur EU age-
rar i förhållande till sina långsiktiga mål. 
En sådan strategisk diskussion – i Bryssel och i huvudstäderna

– skulle också kunna skapa större politisk vilja hos medlemslän-
derna att använda sin union till att påverka omvärlden. 
Till skillnad från de stora kliv som unionen kan tvingas ta för

att säkra valutasamarbetet är detta relativt okontroversiella för-
ändringar. Ambitionen att bli mer strategisk handlar främst inte
om att flytta makt eller bryta ny mark utan om att ha en övergri-
pande idé för EU:s globala avtryck och att kunna knyta ihop inre
och yttre politikområden som i dag spretar åt olika håll. 

Stockholm den 20 Mars 2014
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Dagens Europeiska Union (EU) framstår för många betraktare
och väljare som motsägelsefullt och otydligt. Vissa inslag är posi-
tiva – andra mer negativa. Inte minst finns det en kritik mot EU:s
ökade överstatlighet. Men främst uppfattas EU och EU:s roll och
uppdrag som oklart. Konsekvensen är bristande legitimitet och
populism.
I detta kapitel visas att EU kan sägas ha något av ett Janusan-

sikte, en dubbelnatur, som det är nödvändigt att ta ställning till.
Europasamarbetets tillkomst och fortsatta utveckling baseras på
två olika grundläggande idéer om hur fred och ekonomisk ut -
veckling kan säkras, vilka har olika konsekvenser för bland annat
synen på federalism, legitimitet och frågan om vilket EU vi vill
ha. Den ena idén är pluralistisk, den andra centralistisk.

TVÅ IDÉER OM EUROPAS FÖRENTA STATER

Mycket talar för att EU ända sedan starten har baserats på två
olika, delvis överlappande delvis motsatta, idéer. Bägge växte
fram i kölvattnet av det andra världskriget och målet för bägge
var att för framtiden säkra fred, säkerhet, samarbete och ekono-
misk utveckling i Europa. 
Den första idén kan exemplifieras med det tal Winston Chur-

chill höll vid Zürich universitet den 19 september 1946, där han
– sannolikt till mångas förvåning – förespråkade ett Europas
förenta stater. Syftet vara att värna ”den fria världens värden och
idéer”104. Churchill menade, bland annat baserat på erfarenhe-
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Av Nils Karlson

104 Se Svante Nordins (2013) utmärkta biografi om Churchills liv och grundläggande drivkrafter.
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terna från det första världskrigets efterspel, med framväxten av
revanschism, fascisms, militarism och nazism att:

We must build a kind of United States of Europe. In this way only will
hundreds of millions of toilers be able to regain the simple joys and
hopes which make life worth living. The process is simple. All that is
needed is the resolve of hundreds of millions of men and women to do
right instead of wrong, and gain as their reward, blessing instead of
cursing. … The structure of the United States of Europe, if well and
truly built, will be such as to make the material strength of a single
state less important. Small nations will count as much as large ones
and gain their honour by their contribution to the common cause. …
I shall not try to make a detailed programme for hundreds of millions
of people who want to be happy and free, prosperous and safe…105

Churchill krävde senare även att ett Europaråd skulle inrättas för
att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveck-
ling, vilket också skedde den 5 maj 1949. Tio år senare inrättades
den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna för att
hantera tvister kring brott mot den Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-
heterna (EKMR). Det var även Churchill som först förde fram
tanken på en gemensam europeisk armé. 
Den andra idén kan exemplifieras med den deklaration som

Robert Schumann, fransk utrikesminister presenterade den 9 maj
1950, som föreslog att:

den fransk-tyska kol- och stålproduktionen underställs en gemensam
hög myndighet, inom ramen för en organisation som är öppen för del-
tagande av övriga europeiska länder. … Genom att slå samman bas-
produktionen och inrätta en ny hög myndighet, vars beslut är bin-
dande för Frankrike, Tyskland och övriga länder som ansluter sig,
kommer detta förslag att skapa de första konkreta grundvalarna för
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en europeisk federation som är oundgänglig för att bevara freden. …
Den gemensamma höga myndigheten kommer att ges i uppdrag att
snarast möjligt säkerställa: modernisering av produktionen och för-
bättring av dess kvalitet; tillhandahållande av kol och stål på exakt
lika villkor för de franska och tyska marknaderna samt för övriga
anslutna länders marknader; utveckling av gemensam export till
andra länder; samt utjämning och förbättring av levnadsvillkoren
för dem som arbetar inom dessa industrier.106

Deklarationen, delvis författad av Jean Monnet, chef för den
franska planmyndigheten, resulterade i att sex länder – Frankrike,
Tyskland, Italien och Benelux-länderna – 1951 undertecknade
Parisfördraget, även kallat Europeiska kol- och stålgemenskapen
(ESKG). Detta var startpunkten för dagens EU.
Gemensamt för bägge idéerna var att Europas fred och eko-

nomiska utveckling förutsatte ett ökat samarbete mellan konti-
nentens forna fiender, främst Frankrike och Tyskland, i form av
någon sorts federation eller överstatlig organisation, ett Europas
förenta stater. 
Men det fanns också väsentliga skillnader – skillnader som, vill

jag hävda, även är centrala för ställningstaganden i dagens diskus-
sion om vilket EU vi vill ha. I grunden handlar om två helt olika
sätt att se på hur samarbete och välstånd kommer till stånd, även
om det också finns viktiga gemensamma drag och anläggningsytor.

PLURALISM ELLER CENTRALISM?

Det första synsättet är pluralistiskt. Det utgår ifrån att frivilligt
och fredligt samarbete är möjligt och ömsesidigt önskvärt även
mellan aktörer med olika intressen och prioriteringar. Förutsätt-
ningen är att ekonomisk, civil och politisk frihet upprätthålls med
hjälp av gemensamma institutioner inom ramen för en gemen-
sam rättsordning. 
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Samarbete, integration och ekonomisk utveckling åstadkoms
med detta perspektiv genom fri handel, fria marknader och fri
rörlighet av produktionsfaktorer som varor, tjänster, kapital och
individer, vilket möjliggörs genom ett överstatligt, federalt
system, som även förutsätts garantera civil och politisk frihet.
Mångfald i enhet är modellen. Överstatligheten begränsas till
ett fåtal områden, medan andra politiska uppgifter åligger med-
lemsstaterna. Tydlig vertikal maktdelning och institutionell
konkurrens mellan medlemstaterna ses som positivt. Churchill
kan, med min tolkning, sägas vara en tidig representant för
denna idé.
Det andra synsättet är centralistiskt. Det utgår ifrån att fred-

ligt samarbete till ömsesidig nytta mellan aktörer med olika
intressen och prioriteringar bäst åstadkoms genom reglering och
styrning uppifrån. Förutsättning är gemensamma institutioner
som kan samordna och planera de verksamheter som anses vara
av gemensamt intresse. 
Samarbete, integration och ekonomisk utveckling åstadkoms

med detta perspektiv genom lagar och regler för produktion av
varor och tjänster, liksom för kapital och andra insatsvaror, inom
ramen för ett överstatligt, federalt system. Det finns ingen given
gräns för överstatligheten, även om vissa politiska uppgifter
främst förutsätts åligga medlemsstaterna. Harmonisering och
enhetlig centralism är modellen, även om pragmatiska skäl kan
tala för att beslutsmakt bör ligga på lägsta möjliga nivå för att
uppnå de mål som åsyftas. Schumann och Monet kan, med min
tolkning, sägas vara tidiga representanter för denna idé.
De senaste seklernas idé- och maktmässiga strider har i hög

grad handlat om denna motsättning mellan ett pluralistiskt och
ett centralistiskt sätt att se på samhället, alla övriga skillnader
till trots. Målet, ett bättre samhälle, har oftast varit gemensamt,
motsättningarna har gällt vägen dit. Understrykas ska även att
skillnaderna i praktiken ofta handlat om betoningen av plura-
lism respektive centralism – inget samhällssystem kan ensidigt
baseras på endera idén fullt ut. Även ett pluralistiskt samhälls-
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system behöver enhetliga och centralistiska inslag, och vice
versa.107

Detta innebär att det finns, vilket kommer att utvecklas när-
mare nedan, två olika sätt att se på hur ett federalt Europa bör se
ut, vilket kanske är den enskilt viktigaste frågan att ta ställning
till när det gäller EU:s framtid. Överstatligheten finns där sedan
länge, frågan är hur den ska utformas.
EU:s utveckling kan, menar jag, förstås som en kamp mellan

dessa grundläggande idékomplex, mellan pluralism och centra-
lism. Ibland har det ena synsättet dominerat, ibland det andra.
Även framtidsdebatten om vilket EU man vill ha kan tolkas i
 ljuset av dessa idéer.

ETT IDÉPERSPEKTIV PÅ EU:S UTVECKLING 

Det ursprungliga fördraget om ESKG var, som framgår av citatet
ovan, alldeles uppenbart ett exempel på ett centralistiskt synsätt:
fördragets uttalade syfte var att skapa en gemensam, central myn-
dighet som skulle reglera och styra produktionen av kol och stål
i de fördragstecknande länderna. Annorlunda uttryckt handlade
om skapa en statligt reglerad kartell. 
Tillkomsten av Europarådet och Europadomstolen, vilka fort-

farande ligger utanför EU, även om den rättighetsstadga de base-
ras på numera är integrerad i EU:s fördrag, är däremot tydliga
exempel där den pluralistiska idén med en gemensam rättsord-
ning med grundläggande fri- och rättigheter dominerat. 
Ofta, vilket inte minst framgår i EU:s grundläggande fördrag

och utvecklingssteg, finns dock bägge synsätten närvarande sam-
tidigt. En uttömmande analys av EU:s fördragsmässiga och insti-
tutionella utveckling i ljuset av de två grundläggande idékomplex
som just presenterats låter sig här inte göras, men några mer över -
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gripande iakttagelser om vad som utmärker de viktigaste faserna
i samarbetes framväxt kan ändå göras.108

Betonas ska även, med tanke på att det är en process som
sträcker sig över 50–60 år, att den fördjupade integrationen växer
fram stegvis, inkrementellt, utan att den framtida utvecklingen
har kunnat förutses. En rad omvärldsförändringar och, inte
minst, vågor av successiv utvidgning med allt fler medlemmar
har även präglat utvecklingen.
Redan i ESKG finns föregångarna till de grundläggande insti-

tutioner som präglar dagens EU: en från medlemsstaterna obero-
ende hög myndighet med egen förslagsrätt och egna verkställande
funktioner; ett beslutande ministerråd med nationella ministrar;
en rådgivande allmän församling; och en domstol för att hantera
tvister. I Romfördraget 1957, EU:s viktigaste fördrag, skapades så
Europakommissionen, Ministerrådet och föregångaren till Europa -
parlamentet, Allmänna församlingen, och EG-domstolen. Fördra-
get om Europeiska ekonomisk gemenskapen och föredraget om
Euroatom utgjorde tillsammans den Europeiska gemenskapen, EG. 
Syftet var dels att skapa en gemensam marknad och tullunion,

med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och individer, genom
att avskaffa tullar och kvantitativa handelshinder, och en gemen-
sam handels- och konkurrenspolitik, dels att utveckla en gemen-
sam politik för jordbruk, fiske och transporter. Samtidigt skapas
en särskild utvecklingsfond. Även på kärnkraftsområdet eftersträ-
vades en gemensam politik, med stöd till forskning med mera.
Det är också i Romfördraget som principen om ”en allt närmare
gemenskap” läggs fast som det långsiktiga målet med samarbetet.
Understrykas ska även att EG redan från början i hög grad har
karaktären av en rättslig gemenskap – det är med europisk lag stift -
ning och rättstillämpning som integrationen ska åstadkommas.
Vi kan här se hur både ett pluralistiskt, legalistiskt synsätt,

med förstärkt ekonomisk, och frihet minskade handelshinder och
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så vidare, kombineras med enhetliga, centralistiska lösningar för
näringsgrenar som jordbruk, fiske och kärnkraft. 
Denna motsättning blir även tydlig när Frankrikes president

Charles de Gaulle i mitten av 1960-talet vid upprepade tillfällen
motsätter sig Storbritanniens inträde i EG. Tillsammans med de
nordiska länderna samt Portugal, Schweiz och Österrike hade
Storbritannien 1960 inrättat frihandelsområdet EFTA, och frans-
männen befarade att EG skulle utvecklas i denna riktning, utan
ytterligare enhetliga, mer centralistiska inslag.
När så Storbritannien tillsammans med Danmark och Irland i

början av 1970-talet ändå blir medlemmar, drabbas EG, i likhet
med resten av Europa och västvärlden, av strukturkriser, inflation,
urholkad konkurrenskraft och stagnation. Även protektionismen
ökar genom olika former av icke-tariffära handelshinder. Den fria
rörligheten för tjänster, kapital och individer är alltjämt begränsad.
Detta är bakgrunden till nästa viktiga fas i det europeiska

integrationsarbetet med ikraftträdandet av den Europeiska enhets -
akten 1987. För att stärka konkurrenskraften växte insikten fram
att beslutsprocesserna behövde effektiviseras genom övergång till
kvalificerade majoritetskrav i Ministerrådet, senare Europeiska
rådet. Enskilda medlemsländer skulle inte få lägga sitt veto när
det gällde förverkligandet den inre marknaden. Samtidigt för -
stärktes en rad olika fonder och stöd till regioner med lägre indu-
strialiseringsgrad. Detta var även viktigt med tanke på att de rela-
tivt outvecklade, tidigare fascistländerna Grekland, Spanien och
Portugal precis blivit medlemmar i EG. Att säkra demokratiska
fri- och rättigheter var av stort värde. Återigen bryts de olika
grundläggande idéerna mot varandra – mångfald i enhet på vissa
områden, enhetlig centralism på andra.
Denna process påskyndas än mer efter Berlinmurens fall och

kommunistdiktaturernas upplösning i Östeuropa och det forna
Jugoslavien. Flera konkreta steg tas mot en mer utvecklad politisk,
ekonomisk och monetär union i och med Maastrichtfördraget om
Europeiska unionen i december 1991. Samarbetet skulle ut vecklas
inom tre så kallade pelare, där den första handlade om att fördjupa
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det överstatliga samarbete som redan fanns inom EG; den andra
om mellanstatligt samarbete på det utrikes- och säkerhetspolitiska
området; och den tredje om mellanstatligt samarbete om rättsliga
och inrikes frågor, bland annat asyl- och polissamarbete. 
Den överstatliga karaktären inom den första pelaren, med

beslut med kvalificerad majoritet, hade dessutom förstärkts
genom att EU:s lagar och regler, genom ett antal banbrytande
domar i EG-domstolen under 1960- och1970-talen fått direkt
verkan och företräde framför nationell rätt inom medlemssta-
terna. I en annan uppmärksammad dom fastslogs principen om
ömsesidigt godkännande av varor och produktstandarder, vilket
undanröjde en stor mängd informella handelshinder. Domstolen
var själv vid flera tillfällen drivande i integrationsprocessen,
 förändringar som sedan skrevs in i fördragen.109 Dessutom fick
Europa parlamentet en stärkt roll i beslutsprocessen. Det fanns
också en uttalad strävan mot en gemensam monetär politik, med
krav på medlemstaternas finanspolitik, och inrättandet av en
europeisk centralbank (ECB). I de två sistnämnda och nytill-
komna pelarna, som tidigare varit oreglerade, krävdes dock en -
hällighet vid beslutsfattandet. Det var också i Maastrichtfördraget
som subsidiaritetsprincipen, att EU endast får vidta lagstiftnings-
åtgärder på områden om målen för dessa beslut inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva, utan bättre
kan uppnås på EU-nivån, stadgfästes. 
Parallellt med ytterligare utvidgningar, bland annat Sverige,

Finland och Österriken 1995 och stora delar av Östeuropa 2004
och 2007, följde ytterligare steg mot ett fördjupat samarbete. I
Amsterdamfördraget 1998 och Nicefördraget 2000 fördes bland
annat delar av migrationspolitiken, men även inslag i arbets-
marknadspolitiken, över till den första, överstatliga pelaren. EU
fick också en gemensam rättighetsstadga. Samtidigt förstärktes
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ytterligare Europaparlaments roll i beslutsfattandet. Den gemen-
samma valutan, euron, infördes 2002 i tolv medlemsstater.
Vid det här laget hade emellertid EU blivit något av en skva-

der, en rätt oöverskådlig blandning av överstatligt och mellan-
statligt samarbete, utan tydliga och effektiva beslutsmekanis-
mer.110Det fanns även en diskussion om ett tilltagande demokra-
tiskt underskott. Medborgarnas tilltro till EU:s legitimitet hade
börjat falla. Även utifrån vårt idéperspektiv är det tydligt att EU
utgjorde en oklar blandning av pluralism och centralism.
Behovet av ökad tydlighet och stärkt handlingskraft resulte-

rade i förslag till upprättandet av en regelrätt konstitution för
Europa, som skulle ersätta de tidigare fördragen och överenskom-
melserna. Förslaget, som antas av Europeiska rådet 2004, innebar
ytterligare, väsentliga steg mot överstatlighet, bland annat genom
att den tredje pelarens samarbete kring rättsliga och inrikes frågor
skulle överföras till den första pelaren, att majoritetsbeslut inom
Europeiska rådet skulle gälla på de flesta områden, att utseendet
av Kommissionens ordförande skulle bli beroende av valen till
Europaparlamentet, och att EU skulle få en president, ordföran-
den i Europeiska rådet, och en hög representant för utrikes frågor
och säkerhetspolitik, i praktiken en sorts utrikesminister. Dess -
utom förelogs en gemensam rättighetsstadga. Förslaget förkasta-
des dock i folkomröstningar i både Nederländerna och Frankrike,
och godkändes följaktligen inte.
Emellertid genomfördes motsvarande förslag istället genom

en fördragsändring i Lissabonfördraget, som trädde i kraft i decem-
ber 2009. Genom det nu gällande fördraget avskaffades den tidi-
gare pelarstrukturen och EU:s överstatliga kompetensområden
expanderade. Förenklat kan EU:s roll delas in i exklusiv EU-kom-
petens, delad EU-kompetens (där EU och medlemsstaterna delar
beslutsrätt), och samordnande och stödjande funktioner. Tabel-
len nedan sammanfattar kompetensfördelningen mellan EU och
medlemsstaterna (Tallberg 2013:55):
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110 För en utförlig analys, se Karlson (2001a).
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På ett eller annat sätt är således EU involverat i snart sagt alla
tänkbara politikområden. För de exklusiva befogenheterna gäller
således överstatligheten fullt ut, även om vissa medlemmar inte
deltar i det monetära samarbetet, medan medlemsstaterna for-
mellt har beslutanderätten inom de samordnande befogenheterna.
EU:s roll där handlar om att med särskilda stöd eller samordnande
mekanismer försöka gör politiken mer enhetlig. Ett aktuellt
område, med tanke på Ukraina och Krimkrisen, som kan illustrerat
svårigheterna är utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.
Intressantast är kanske det stora antal områden där EU och

medlemsstaterna delar beslutsbefogenheter. Hur fördelningen
ser ut skiftar väsentligt mellan olika områden. Vissa aspekter av
ett politikområde har ansetts passa för EU-nivån, andra inte. EU
har dock enbart de kompetenser de tilldelats i fördragen. 
När det gäller exempelvis den inre marknaden, som fort -

farande är EU:s kärna, har EU lagt fast bindande regler för den
fria rörligheten, samtidigt som medlemsstaterna har rätt att
besluta om egen lagstiftning så länge den inte hotar denna prin-
cip. Inte sällan har dessa gränsdragningsproblem hamnat hus EU-
domstolen för avgörande. För rättsliga och inrikes frågor, som
omfattar civilrättsligt och straffrättsligt samarbete, polissam -
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111 Detta politikområde saknas märkligt nog i Tallbergs ursprungliga lista.

Tabell 1. Kompetensfördelning mellan EU och medlemsstaterna.

Exklusiv befogenhet Delad befogenhet Samordnande befogenhet

Tullpolitik Inre marknaden Hälsopolitik
Konkurrenspolitik Social politik Industripolitik
Monetär politik Sammanhållningspolitik Kulturpolitik
Viss fiskepolitik Jordbruks- och fiskepolitik Turism
Handelspolitik Miljöpolitik Utbildnings-, ungdoms- 

Konsumentpolitik och idrottspolitik
Transportpolitik Civilskydd
Transeuropeiska nätverk Administrativt samarbete
Energipolitik Ekonomisk politik
Rättsliga och inrikes frågor Sysselsättningspolitik
Folkhälsofrågor Utrikes-, säkerhets- 
Regionalpolitik111 och försvarspolitik
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arbete, gränskontroll, samt asyl- och invandringsfrågor, har där -
emot medlemsstaterna fortfarande huvudansvaret.
Ett viktigt område är jordbrukspolitiken, där EU har byggt

upp ett omfattande reglerings-, omfördelnings- och subventio-
neringssystem. Runt 40 procent av EU:s budget går till detta
område. Här är medlemsstaternas roll begränsad. När det gäller
regionalpolitiken, som i sin tur står för cirka 35 procent av EU:s
budget, har EU fyra stora så kallade strukturfonder, som samver-
kar med medlemsstaternas egna stödprogram till regioner med
hög arbetslöshet och svag tillväxt. 
Utifrån det idéperspektiv som presenterades inledningsvis

framstår dagens EU alltjämt som en rätt oöverskådlig blandning
av pluralism och centralism. Vissa inslag, särskilt de fyra frihe-
terna och den inre marknaden, är uppenbart pluralistiska, med
gemensamma institutioner inom ramen för en gemensam rätts-
ordning som upprätthåller ekonomisk och civil frihet. Andra
inslag, kanske främst jordbruks- och regionalpolitiken, men även
flera andra områden där EU har delad eller samordnad befogen-
het i förhållande till medlemsstaterna, får däremot rimligen
betraktas som centralistiska. Där har styrning, planering och
reglering varit modellen.
Det finns en rad olika förklaringar till att så är fallet. En av de

viktigaste är sannolikt att den europeiska integrationsprocessen
har varit inkrementell och pragmatisk – vid olika tidpunkter har
olika idéer, intressen, samhällsproblem, utvidgningar och om -
världsförändringar motiverat olika sorters politik för att stödja
Europas fredliga och ekonomiska utveckling. Processen har också
fått en egen logik, där tidiga regleringar och ingrepp har motive-
rat senare regleringar och ökad överstatlighet på andra områden,
för att hantera de otillräckliga resultat som de första ingreppen
ledde till.112

Att dagens EU mot denna bakgrundsbeskrivning för många
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112 För en analys av detta slag när det gäller den inre marknaden, se Tingvall med fleras
kapitel.
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betraktare och väljare framstår som motsägelsefullt och otydligt
är därför kanske inte så konstigt. Vissa inslag uppfattas som posi-
tiva – andra som mer negativa. I stor utsträckning handlar detta,
utifrån de idéperspektiv som här använts, om hur man ser på EU
som ett överstatligt och federalt system.

PLURALISTISK ELLER CENTRALISTISK FEDERALISM?

EU har varit ett överstatligt system med tydliga federala inslag
ända sedan starten på 1950-talet. Federala system kan dock se
väldigt olika ut. Hur beror i hög grad på vilken av våra två grund-
läggande idéer om pluralism och centralism de är baserade på.
Mångfald i enhet eller enhetlig centralism.
Enligt det första synsättet är ett överstatligt, federalt system

nödvändigt för att garantera ekonomisk, civil och politisk frihet,
vilket i sin tur är förutsättningar för fred och ekonomisk utveck-
ling. Överstatligheten begränsas till ett fåtal områden, medan
andra politiska uppgifter åligger medlemsstaterna. Tydlig vertikal
maktdelning och institutionell konkurrens mellan medlemsta-
terna ses som positivt.
Enligt det andra synsättet är ett överstatligt, federalt system

nödvändigt för att kunna reglera, planera och samordna de verk-
samheter som anses vara av gemensamt intresse och behov av
inte gration. Det finns ingen given gräns för överstatligheten,
även om pragmatiska skäl kan tala för att vissa politiska uppgifter
åligger medlemsstaterna. 
I debatten likställs ofta federalism med centralism. De som,

mycket förenklat uttryckt, sägs stå för centralisering, överstatlig-
het och ökad makt till Bryssel utmålas som federalister, medan
de som sägs stå för nationellt oberoende, decentralisering och
institutionell konkurrens betecknas som anti-federalister. Detta
språkbruk är emellertid helt missvisande. Faktum är att federa-
lism lika gärna kan anses beteckna den motsatta uppfattningen,
nämligen den att politisk makt bör spridas och den centrala mak-
ten begränsas. Det är denna form av, vad jag ska kalla, ”plura -
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listisk federalism” som den första av våra grundläggande idéer
 betonar.
Federalism i denna mening handlar om att det skall finnas en

garanteradmaktdelning mellan centrala och mer lokala politiska
organ, det som vanligen kallas vertikal maktdelning.113 Exempel-
vis har Riker (1975: 101) definierat ”federalism” på följande vis:
”Federalism is a political organization in which the activities of
government are divided between regional governments and a
central government in such a way that each kind of government
has some activities on which it makes final decisions.” I ett plu-
ralistiskt federalt, till skillnad från ett centraliserat, politiskt
system är således den politiska beslutsdomänen tydligt uppdelad
på så vis att centrala och mer lokala eller regionala politiska
instanser har unik beslutanderätt i olika typer av frågor. 
Flera forskare menar också att begreppet federalism har en

underliggande sekundär mening. Lijphart sammanfattar deras
syn på följande vis: ”The secondary characteristics are strong
bicameralism, a rigid constitution, and strong judicial review.”114

Deras argument för att så skulle vara fallet är att den federala
maktdelningen, inte minst skyddet för den decentraliserade
nivån, kräver dessa institutionella arrangemang för att kunna
fungera i praktiken. 
Viktigt att notera är även att federalism i denna mening bör

särskiljas från vad som skulle kunna kallas delegering, vilket sna-
rare utmärker det jag valt att kalla ”centralistisk federalism”, som
handlar om att man av olika pragmatiska skäl anser att vissa frå-
gor bör hanteras på en lägre, politisk nivå, inklusive i vissa fall
själva beslutsrätten över frågorna. Om och när den centrala mak-
ten vill ändra kompetensfördelningen mellan de olika nivåerna,
förbehåller den sig också rätten att göra det.
Det finns i dag en stor såväl teoretisk som empirisk litteratur

som behandlar ekonomiska och demokratiska för- och nackdelar
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113 Se exempelvis McKay 2001: 8 och Wachendorfer-Schmidt 2000: 5. Även Lane 1996: 96-101
har en bra analys av federalismbegreppet.

114 Lijphart 1999:4.
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med inslag av olika former av federalism.115 I tabell 2 nedan har
jag sammanfattat de som jag uppfattar vara de viktigaste argu-
menten för pluralistisk respektive centralistisk federalism som
återfinns i denna litteratur:

Det första och vanligaste argumentet för pluralistiska federala
system är att de bättre än centralistiska federala system förmår
hantera nationella, sociala, etniska och religiösa skillnader. Mång-
fald och enhet är enklare att förena om vissa gemensamma poli-
tiska funktioner som grundläggande ekonomiska, civila och poli-
tiska fri- och rättigheter upprätthålls på central eller federal nivå,
medan olika medlemsstaters skilda inriktningar och förutsätt-
ningar tillåts utvecklas och även förstärkas lokalt. Både för små,
regionalt splittrade stater som Schweiz och riktigt stora länder
som USA anses argumentet vara tillämpligt. 
Motsvarande argument har även uttryckts i termer av högre

preferenstillfredsställelse. Enligt Tiebout (1956) erbjuder ett
decentraliserat federalt system en högre grad av heterogenitet i
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115 Se till exempel Burgess 1993, Elazar 1987, Dahl (1982, 1994), Frey & Eichenberger 1999,
Kasper 2000, Karlson 2001, Kasper och Streit 1998, Lane, 1996, kap. 9, McKay 2001, Oates
1991, 1999, Wachendorfer-Schmidt 2000 och Vanberg & Kerber 1994.

Tabell 2: Argument för pluralistisk och centralistisk federalism.

Argument för Argument för 
pluralistisk federalism centralistisk federalism

1. Ökad mångfald och högre 1. Kan utjämna skillnader i inkomster,
1. preferenstillfredsställelse 3. social villkor och offentlig service

3. mellan länder  

2. Ökat deltagande, enklare  2. Ökad handlingskraft och ökat 
1. ansvarsutkrävande och förstärkt 3. genomslag för beslut på 1. 1. 
1. maktdelning 3. europeisk nivå  

3. Ökad effektivitet och innovations-  3. Ökad effektivitet genom minskade 
3. innovationsförmåga genom fria 3. externa effekter 
3. marknader och institutionell  
3. konkurrens
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utformningen av olika typer av kollektiva varor, och om medbor-
garna fritt kan flytta, ”rösta med fötterna”, mellan olika lokala
enheter kan de därmed även söka sig dit deras egna preferenser
för kollektiva varor tillfredsställs bäst. Noteras bör att här således
inte förutsätts att det initialt finns några historiskt eller på annat
sätt givna skillnader – dessa uppstår istället genom medborgarnas
och de lokala politiska enheternas egna val, och uppfattas dessu-
tom som något positivt.116

Det andra argumentet för pluralistisk federalism handlar om
att möjligheterna till politiskt deltagande och ansvarsutkrävande
ökar när vissa genuint gemensamma frågor kan hanteras på cen-
tral nivå, samtidig storleken på andra politiska enheter kan hållas
nere. Därmed förstärks även maktdelningen i det demokratiska
systemet. Exempelvis argumenterar Dahl (2000) för att mindre
politiska enheter minskar avståndet mellan väljare och valda och
därför stärker demokratin. Även möjligheten till direkt demokrati
ökar. Betydande empiriskt stöd, inklusive att människor därför
är lyckligare (!), finns för detta argument.117

Att pluralistisk federalism närmast per definition leder till för -
stärkt maktdelning i det demokratiska systemet uppfattas också
av många som positivt för demokratin. Ett exempel är Lijphart
(1999: 301) som finner att, vad han kallar, konsensusdemokratier
(med betydande federativa inslag och stark maktdelning118) över-
träffar majoritetsdemokratier ”/…/ majoritarian democracies do
not outperform the consensus democracies on macroeconomic
management – in fact, the consensus democracies have the
slightly better record – but the consensus democracies do clearly
outperform the majoritarian democracies with regard to the qua-
lity of democracy and democratic representation.”
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116 Notera även att det inte behövs någon ”perfekt” rörlighet mellan olika lokala enheter för
att dessa effekter ska uppstå – det räcker att politikerna på marginalen är känsliga för
förändringar i skattebaser och medborgarnas politiska preferenser. Se Frey & Eichen -
berger 1999.

117 Se Frey & Stutzer (2002).
118 Se Lijphart 1999: 28-41.
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Det tredje och kanske ändå viktigaste argumentet för plura-
listisk federalism är ökad effektivitet och innovationsförmåga
genom fria marknader och institutionell konkurrens. Tack vare
skyddet för ekonomisk frihet för varor, tjänster, kapital och indi-
vider kan handel, tillväxt, konkurrens och ekonomins innova-
tionsförmåga förväntas öka. Med frihandel och större marknader
ökar välståndet.119

Samtidig möjliggör ett pluralistiskt federalt system institutio-
nell konkurrens på andra viktiga områden, som exempelvis soci-
alförsäkringar, lönebildning, vård, skola och omsorg. Den ökade
effektiviteten skulle uppstå dels genom att det i mindre enheter
är enklare att få bra information om såväl mål som medel, dels
genom att konkurrensen mellan de lokala enheterna stimulerar
till effektivitet. Medborgarnas ökade möjligheter att ställa poli-
tikernas till svars förväntas även bidra till detta. Detta gäller den
offentliga servicen i sig och exempelvis företagsklimatet. Även
för detta argument finns betydande empiriskt stöd.120

De viktigaste argumenten för centralistisk federalism är i viss
utsträckning direkta motsatserna till argumenten för pluralistisk
federalism. För det första finns naturligtvis risken att mångfalden
leder till nationella och regionala skillnader i inkomster, sociala
villkor och offentlig service. Om exempelvis ett medlemsland av
olika strukturella skäl har väsentligt lägre skattekraft en andra,
behövs antingen väsentligt högre skattestats för att finansiera
motsvarande service som på andra håll, eller väsentligt lägre
ambitionsnivå. Med centralt fastställda regler, omfördelnings-
och bidragssystem kan sådana skillnader utjämnas. 
Det andra argumentet går ut på att centralistisk federalism

leder till stärkt handlingskraft och ökat genomslag för gemen-
samma demokratiska beslut. Om exempelvis medlemsstaterna
ges unikt ansvar för den offentliga utbildningen, saknas följakt-
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119 Enligt Tingvall med fleras kapitel har den svenska utrikeshandeln ökat med närmare 70
procent och välståndet med drygt 10 procent tack vare EU.

120 Se Frey & Stutzer 2002, Oates 1991, 1999, Lane, 1996 och Lane & Ersson 2000.

VILKET EU VILL VI HA__  2014-04-03  13:59  Sida 144



ligen möjlighet att få genomslag för europeisk politisk vilja på
utbildningsområdet, oavsett hur stor demokratisk majoritet det
skulle finnas på central europeisk nivå för en sådan politik.
Samma sak gäller naturligtvis även områden som sociala tjänster,
arbetsmarknad, näringspolitik, arbetsskydd, pensioner och så
vidare.
Det tredje argumentet för centralistisk federalism är att många

politiska frågor och kollektiva varor karakteriseras av att de har
vad som i den ekonomiska litteraturen kallas externa effekter.121

Dylika externaliteter handlar om att frågorna på grund av sin
karaktär är gränsöverskridande och med nödvändighet berör en
större grupp av medborgare – de påverkar således positivt eller
negativ även medborgare i andra mer nationella politisk enheter.
Som exempel kan nämnas försvar, fri- och rättigheter, rätts -
väsende, brottsbekämpning, transportsystem, miljöskydd och så
vidare. Enbart nationell produktion av sådana tjänster blir sub -
optimal och ineffektiv.

EU SOM FEDERALT SYSTEM

Hur kan man då se på EU ur detta perspektiv? Mycket talar för
att bägge formerna av federalism präglar dagens EU, i en inte helt
lättgenomskådad blandning. Som framgått av den korta histo-
riska exposén finns på central EU-nivå exklusiv eller delad befo-
genhet, baserade på majoritetsbeslut, för bland annat den inre
marknaden, jordbrukspolitiken, konkurrenspolitiken, regional-
politiken, handelspolitiken och den monetära politiken. Där har
EU-rätten direkt effekt i medlemsstaterna – EU-rätten tillämpas
i medlemsstaternas domstolar och har företräde framför nationell
rätt.
Samtidigt är den vertikala kompetensuppdelningen både

oklar och godtycklig i flera avseenden. Det är svårt att se varför
vissa politikområden är renodlat överstatliga, men andra inte.
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121 Se till exempel Stiglitz 1988: Chapter 26.
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Integrationen verkar i vissa fall ha skett där det har varit kortsik-
tigt politiskt opportunt snarare än där det skulle ha varit moti-
verat ur ett mer övergripande, gemensamt perspektiv. 
Det tydligaste exemplet är väl jordbruks- och regionalpoliti-

ken. Man kan också fråga sig varför inte ökad överstatlighet finns
exempelvis inom säkerhets- och försvarsfrågor122, liksom det poli-
siära eller rättsstatliga området, men även andra områden med
betydande externaliteter som miljö- och energipolitik. Subsidia-
ritetsprincipen förefaller inte ge särskilt stor vägledning i prak -
tiken. Någon egentlig kompetenskatalog där medlemsstaterna
tillförsäkras unik kompetens finns heller inte. Deras unika kom -
petens är mer av en pragmatiskt framvuxen restpost. Det finns
också skäl att ifrågasätta om Romfördragets formulering om ”en
allt närmare gemenskap” verkligen är förenlig med en långsiktigt
stabil vertikal maktdelning.
Något enkelt och allmängiltigt svar på hur på hur avväg-

ningen mellan pluralism och centralism bör se ut inom EU kan
dock inte ges. En rad svåra avvägningar behöver göras, vilket
framgår av tabell 2 om argumenten för pluralistisk respektive
centralistisk federalism. Risken är emellertid att även välmotive-
rade bedömningar vid en viss tidpunkt leder till en oavsedd och
kanske oönskad centralisering längre fram.
Vi kan ta frågan om handel och ekonomisk integration som

ett exempel.123 I Europasamarbetets barndom handlade integra-
tionen främst om avskaffandet av tullar och kvantitativa handels-
hinder. Snart blev det emellertid uppenbart att även informella
handelshinder som olika typer av produktstandards och regler
om konsumentskydd var av avgörande betydelse för frihandeln.
Men det stannade inte där. Starka argument fanns även för att
växelkurser, räntor, penning- och finanspolitik behövde harmo-
niseras för att utjämna konkurrensvillkoren i de olika medlems-
staterna. Tullunionen och den gemensamma marknaden födde
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122 För en analys av detta område, se Fägerstens kapitel.
123 För en fördjupa analys av detta område, se Tingvalls med fleras kapitel.
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själva i betydande utsträckning efterfrågan på en ekonomisk och
monetär union. I nästa steg framstod en bankunion, en finans-
polisk union och även en mer utvecklad politisk union som
naturliga och önskvärda steg för att säkra likvärdiga konkurrens-
möjligheter.
Med en fördjupad ekonomisk integration följer även krav på

utjämnade skillnader i inkomster, sociala villkor och offentlig ser-
vice mellan medlemsländerna. Återigen för att utjämna konkur-
rensvillkor, men också för att undvika ”social dumping”. Krav på
rättvisa blir ett slagord inte bara bland företag, utan även bland
löntagare och fackliga organisationer. För att åstadkomma detta
behövs dock även ökad handlingskraft och ökat genomslag för
beslut på europeisk nivå. Krav på enhällighet ersätts med majo-
ritetskrav vid beslutsfattandet. Frågor som tidigare ansågs vara
lokala eller nationella uppfattas nu ha externa effekter som är
gränsöverskridande och som motiverar ytterligare centralise-
rande åtgärder.
Det finns dock en betydande baksida i denna process. För det

första minskar mångfalden. Det blir svårare att ta hänsyn till olika
nationella, sociala, etniska och religiösa skillnader, med sjun-
kande preferenstillfredsställelse som följd. Dessutom minskar
möjligheterna till politiskt deltagande och ansvarsutkrävande när
allt fler uppgifter förs över till central EU-nivå. Avståndet mellan
väljare och valda ökar, och demokratin undergrävs, alldeles oav-
sett hur valen till EU-parlamentet utformas och genomförs. Slut-
ligen finns betydande risk för sjunkande ekonomisk effektivitet
och innovationsförmåga: dels genom att den ökade centrala
regleringen, planeringen och samordningen nu istället minskar
den ekonomiska friheten och dynamiken, dels genom minskad
institutionell konkurrens. Helt på tvärs med de ursprungliga
intentionerna.
En mer djuplodande analys låter sig här av utrymmesskäl inte

göras, men min preliminära slutsats är likväl att EU alltmer har
kommit att får karaktären av ett centralistiskt federalt system,
även om tydliga pluralistiska inslag också finns. Denna centralis-
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tiska bild förstärks även av de senaste årens krishantering i köl-
vattnet på flera europeiska länders skuld- och tillväxtproblem. En
rad centralistiska åtgärder har vidtagits för att hantera i grunden
otillräckliga och ofullständiga institutionella lösningar inom
ramen för ett mer genomtänkt pluralistiskt federalt Europa.124

Noterbar är även utveckling mot flexibel integration, det vill säga
att inte alla medlemsländer måste vara med i EU:s olika integra-
tionsprojekt. Sammantaget innebär detta betydande risker för
såväl den rättsstatliga utvecklingen, som den ekonomiska integ-
rationen.
Dessa utvecklingstendenser är onekligen ett problem för den

som bryr sig om den mångfald och preferenstillfredsställelse,
 liksom det deltagande, ansvarsutkrävande och förstärkta makt -
delning, och inte minst den ökade effektivitet och innovations-
förmåga som ett mer pluralistiskt federalt system skulle kunna
erbjuda. Kanske har vi här huvudförklaringen till den sjunkande
legitimiteten för EU:s institutioner?125

Utmaningen för alla federala system är att finna den rätta
balansen mellan centralisering och decentralisering. Risken finns
annars att systemets inre logik leder till oavsiktlig och oönskad
centralisering. Men även motsatsen är ett lika stort problem – att
integrationen och samarbetet faller samman på grund ogenom-
tänkta och missriktade ingrepp på federal nivå. 
Detta är huvudargumentet för pluralistisk federalism. Över -

statligheten behöver begränsas till ett antal genuint gemensamma
områden, inom ramen för en genomtänkt konstitution med verti -
kal och horisontell maktdelning, med tvåkammarsystem och
lagprövning, för att vara långsiktigt stabil. Det betyder dock inte
att dessa områden inte kan utvidgas eller förändras över tid.
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124 Se Nergelius kapitel för exempel på uppenbara fördragsbrott i samband med krishante-
ringen, brott som långsiktigt riskerar att undergräva den europeiska rättsordningen.

125 För en analys av institutionell legitimitet, se Karlson (2001b) där en distinktion görs
 mellan ”proceduriell legitimitet” och ”resultatlegitimitet”. Bägge formerna är långsiktigt
nödvändiga.
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 Snarare handlar det om att utveckla en politisk beslutsprocess,
där de svåra avvägningar som behöver göras kan ske på ett
ansvarsfullt sätt, och där sannolikheten för en överdriven centra-
lisering minimeras samtidigt som ett oönskat sönderfall undviks.

EUROPAS FRAMTIDA MÅNGFALD OCH ENHET

Det är hög tid att även vi i Sverige får en diskussion om vilken
sorts federalism vi vill att EU ska ha. Detta är en av de viktigaste
framtidsfrågorna.
Den europeiska integrationsprocessen har sedan 1950-talet ut -

vecklats på ett sätt som säkerligen har överträffat både Churchills
och Schumanns förväntningar i nästan alla tänkbara dimensio-
ner. Förutsättningar för fred och säkerhet, individuell frihet och
rörlighet, samt social och ekonomisk utveckling, i Europa är san-
nolikt större än någonsin tidigare,
Samtidigt har EU i dag något av ett Janusansikte, en dubbel-

natur, baserat på två olika, delvis överlappande delvis motsatta,
idéer om hur fred, säkerhet, samarbete och ekonomisk utveckling
ska kunna utvecklas i Europa. Den ena pluralistisk, den andra
centralistisk. Bägge är dock federalistiska, men på olika sätt. 
Enligt det pluralistiska synsättet är ett överstatligt, federalt

EU nödvändigt för att garantera ekonomisk, civil och politisk fri-
het, vilket i sin tur är förutsättningar för fred och ekonomisk
utveckling. Överstatligheten begränsas till ett fåtal områden,
medan övriga politiska uppgifter åligger medlemsstaterna. Tydlig
vertikal maktdelning och institutionell konkurrens mellan med-
lemstaterna är centralt.
Enligt det centralistiska synsättet är ett överstatligt, federalt

system nödvändigt för att kunna reglera, planera och samordna
de verksamheter som anses vara av gemensamt intresse och be -
hov av integration. Det finns ingen given gräns för överstatlig -
heten, även om pragmatiska skäl kan tala för att vissa politiska
uppgifter åligger medlemsstaterna. 
Vilket av dessa alternativ man föredrar är naturligtvis delvis
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beroende av politiska preferenser, men jag är inte övertygad om
att så behöver vara fallet. 
Det är nämligen fullt möjligt att vara centralist på nationell

nivå, men pluralist EU-nivån. Vad säger exempelvis att en svensk
eller dansk nationell centralist skulle ha samma uppfattning om
vilka områden som ska regleras och styras på europeisk nivå som
en fransk eller grekisk centralist? Vill man verkligen ha hand-
lingskraft och majoritetsbeslut i EU för att kunna bestämma hur
inkomster, sociala villkor, lönebildning och offentlig service ska
se ut i Sverige och andra medlemsländer? Tillåt mig tvivla. Trots
detta är det inte ovanligt med förslag av just den innebörden. 
Dock förefaller motsatsen omöjlig – man kan inte vara centra -

list på EU-nivå och samtidigt pluralist på nationell nivå. Däremot
förefaller det klokt, utifrån den analys som presenterats ovan, för
en nationell pluralist att bejaka ett pluralistisk federalt EU-
system. Men även bland företrädare för mer pluralistiska synsätt
saknas ibland insikten om betydelsen av gemensamma europeis -
ka institutioner.
Min egen slutsats är att europeisk mångfald och enhet, liksom

Europas framtida fred, säkerhet, samarbete och ekonomiska
utveckling, endast kan säkras om vi ser till att EU utvecklas i plu-
ralistisk federalistisk riktning, med institutionell konkurrens för
att hantera nationella institutionella tillkortakommanden. En ny
och bättre balans mellan centralisering och decentralisering är
nödvändig.
Janus var egentligen mer än en dubbelnatur. Han var en gud

i romersk mytologi som öppnar och stänger himlaljusets portar,
vilket bland annat symboliserar övergångfaser, och avbildas där-
för med två ansikten, ett som ser tillbaka in i det förflutna och
ett som blickar in i framtiden. Det är dags att blicka framåt, mot
ett federalt, fritt, öppet och konstitutionellt EU.
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