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Abstract 

The purpose of this study is to examine the relationship between the EU and 

the member states. There is a vide range of theoretical approaches intended 

to develop a greater comprehension in why European integration take place 

and how the political process within the EU can be explained. This study 

aims to test two competing integration theories, Liberal 

Intergovernmentalism and Sociological Institutionalism, against a case of 

decision-making within the EU. The case selected is the negotiations were 

the Danish opt-out from the EMU was accepted by the other member states, 

under the Edinburgh Agreement in 1992, after the Danish voters rejected the 

Maastricht Treaty. The research question in this study is therefore: Does the 

Liberal Intergovernmentalism Theory or the Sociological Intuitionalism 

Theory provide the better framework for understanding the other member 

states acceptance for the Danish opt-out from the EMU? From the two 

theories specific propositions and predictions were deducted and thus 

compared to empirical observations provided by documents from the 

negotiations in prior to the Edinburgh agreement December 1992. The study 

suggests that both LI and SI provide good frameworks to understand the 

Danish opt-out from the EMU. The overall conclusion of the thesis is that 

each theory contributes to a greater understanding of the European 

integration, and provides valuable insights to understanding the political 

process within the EU.   

 

Nyckelord: EU, Liberal intergovernmentalism, Sociologisk institutionalism, 

Danmark, EMU, Europeisk integration 
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1 Inledning  

Maastrichtfördraget som trädde i kraft år 1993 innebar ett stort steg i 

riktningen mot en fördjupad integration inom Europa, då man för första 

gången introducerade den ekonomiska och monetära unionen (EMU).1 Av 

fördragets ingress följer vidare att medlemsstaterna var fast beslutna om att 

övergå till en ny fas i den europeiska integrationsprocessen.2 En parallell 

historia berättar om Maastrichtfördraget som början på ett Europa i två 

hastigheter.3  

 

En förutsättning för att kunna driva integrationen framåt är att det finns en 

politisk vilja bland medlemsstaterna att bidra till denna process, vilket inte 

fanns hos den danska befolkningen.4 I samband med ratificeringen av 

Maastrichtfördraget accepterade EU:s medlemsstater att Danmark, och 

Storbritannien, fick stå utanför kärnan i Europasamarbetet, EMU.5 

Situationen som uppstod under år 1992 som en följd av Danmarks nej till 

Maastrichtfördraget väcker således intressanta frågor angående förhållandet 

mellan EU och medlemsstaterna, däribland hur man kan förklara övriga 

medlemsstaters acceptans för Danmarks undantagsklausul från EMU. Kan 

acceptansen förklaras av att det var ett strategisk övervägande för att kunna 

fortsätta integrationsprocessen?6 Eller var acceptansen en kompromiss för 

att åstadkomma konsensus inom Europeiska rådet i form av en lösning som 

                                                                                                                                          

 
1 Dehousse & Majone G, 1994.  
2 Treaty on European Union, signed at Maastricht, 1992, 92/C/191/01. 
3 Koenig, 2015, s. 9.  
4 Worre, 1995, s. 235.  
5 Koenig, 2015, s. 9.  
6 Schimmelfennig & Winzen, 2013.  
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skulle upplevas som gynnsam för samtliga inblandade?7 Med andra ord är 

frågan om acceptansen kan förklaras av rationella eller sociala skäl.  

Det finns idag ett stort antal samhällsvetenskapliga teorier som gör anspråk 

på att förklara den europeiska integrationens dynamik och utveckling.8 

Teorierna avser vidare att ge en bild av hur det ser ut när EU, bestående av 

28 medlemsstater med olika intressen, ekonomiska förutsättningar, politiska 

system och historia, fattar enhetliga beslut.9 En viktig fråga av betydelse i 

ett större sammanhang är således att undersöka huruvida någon av 

teoribildningarna kan ge förklaringskraft till frågan som ställdes i 

föregående avsnitt.10 Trots att undersökningen behandlar frågor 

om förhandlingar som ägde rum för 27 år sedan finns det politiska 

indikationer på att den även är av relevans för dagens Europa.  

 

Stabiliteten i det europeiska samarbetet har under de senaste decennierna 

utmanats av faktorer som migrationsvågen, Storbritanniens folkomröstning 

om Brexit11 och Eurokrisen.12 Detta har i sin tur intensifierat debatten om 

hur den europeiska integrationen ska se ut i framtiden. Under år 2017 lade 

dåvarande ordförande för Kommissionen, Jean-Claude Juncker, fram en 

vitbok där han presenterade fem möjliga scenarier för Europas väg vidare.13 

Mot bakgrund av detta kan man anta att EU:s stats-och regeringschefer står 

inför många av de samma utmaningarna, som Europeiska Rådet gjorde 

under år 1992. Därutöver har begrepp som Multi-Speed Europe, 

differentierad integration och Europa à la carte lanserats för att belysa 

konsekvenserna av den europeiska integrationens utvidgning och 

fördjupning.14 Detta indikerar att det även finns ett behov av att ständigt 

                                                                                                                                          

 
7 Thomas, 2008.  
8 Saurugger, 2014.  
9 Shimmelfennig & Ritterberg, 2005, s. 76-93.  
10 Ibid.  
11 Se, Fabbrini, 2017, för en utförlig beskrivning av Brexit.   
12 European Commission, COM(2017)2025 final.  
13 Ibid.  
14 European Parliament, 2018. European Commission, 2016. Shimmelfennig & Winzen, 2013.  
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pröva och utveckla teoribildningen om europeisk integration för att förstå 

och klassificera de utmaningar som EU i dag står inför.15 

1.1 Syfte och frågeställning  

Uppsatsen ämnar på en övergripande nivå undersöka förhållandet mellan 

EU och dess medlemsstater. Bakgrunden för ämnesvalet är det vägval som 

EU:s medlemsstater idag står ovanför vad gäller EU:s framtid och vägen dit 

som beskrevs inledningsvis. Syftet med föreliggande uppsats är således att 

pröva två konkurrerande teorier om europeisk integration, liberal 

intergovernmentalism (LI) och sociologisk institutionalism (SI) på 

medlemsstaternas beslut om att acceptera Danmarks juridiska 

undantagsklausul från EMU år 1992. För att förtydliga är det värt att tillägga 

att medlemsstaterna studeras som enhetliga aktörer representerade i 

Europeiska rådet.  

 

Att pröva teorier om europeisk integration på ett undantag från ett område 

av unionsrätten är intressant av olika anledningar. Det finns en spänning 

mellan å ena sidan EU:s grundläggande princip om en enhetlig tillämpning 

av unionsrätten som en förutsättning för att integration ska förekomma, och 

å andra sidan acceptansen för undantagsklausuler som ett verktyg för driva 

integrationen framåt. Detta eftersom EU:s existens som tidigare nämnt 

förutsätts av att det finns en politisk vilja hos medlemsstaterna att överlämna 

befogenheter från den nationella nivån till EU:s institutioner.16 Trots detta 

har Danmark, Storbritannien, Irland och Polen beviljats ett flertal undantag 

från olika områden i unionsrätten.17 Förhoppningen är således att uppsatsens 

teoretiska slutsatser ska kunna användas som ett verktyg  

för att förstå framtidens Europa.  

                                                                                                                                          

 
15 Ibid.  
16  
17 Eurlex, 2018.  
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Utifrån ovanstående har följande frågeställning formulerats:  

Kan liberal intergovernmentalism eller sociologisk institutionalism förklara 

varför Danmarks undantagsklausul från EMU accepterades av övriga 

medlemsstater?  

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen har avgränsats genom att enbart behandla förhandlingar som 

förekom på EU-nivå. Hur frågan om Danmarks undantagsklausul tolkades 

och diskuterades inom Folketinget har således inte tagits hänsyn till. Detta 

eftersom det inte är relevant i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställning. Därutöver har uppsatsens teoretiska ramverk avgränsats 

genom att exkludera antaganden om hur övriga medlemsstater uppfattade 

Danmarks roll inom unionen efter de beviljades ett undantag. Detta eftersom 

det inte fanns utrymme för att diskutera detta. Det har slutligen gjorts ett 

antal avgränsningar i materialinsamlingen, vilka redogörs för under avsnitt 

2.3.1 Urval och källkritik. 

1.3 Tidigare forskning    

Följande avsnitt ämnar redogöra för forskningsfältet som uppsatsen ryms 

inom. Frågan som ligger till grund för föreliggande uppsats befinner sig 

inom ramen för studiet av europeisk integration och det är följaktligen av 

vikt att redogöra för hur ämnet har studerats tidigare, då detta är en 

förutsättning för att uppfylla kravet om kumulativitet.18 Dessutom är det en 

                                                                                                                                          

 
18 Teorell & Svensson, 2007, s. 18.  
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förutsättning för att läsaren ska få en uppfattning om vart uppsatsen ämnar 

placera sig inom forskningsfältet.19  

 

Det finns en stor och omfattande forskning om Danmarks undantagsklausul 

från EMU, vilket är naturlig följd av beslutets konsekvenser för den 

europeiska integrationen. Teoribildningen liberal intergovernmentalism har 

vid flera tillfällen tillämpats för att studera Danmarks undantagsklausul från 

EMU.20 De mest framträdande forskarna inom LI Thomas Winzen och 

Frank Schimmelfennig har skrivit ett stort antal artiklar om Danmarks och 

andra medlemsstaters undantagsklausuler från unionsrätten, och utifrån 

dessa etablerat differentierad integration som en förklaring till varför 

medlemsstater beviljas undantagsklausuler.21 Differentierad integrationen 

innebär att man tillåter att integrationen förekommer i olika hastigheter för 

att hantera heterogenitet gällande nationella preferenser.22 Uppsatsens första 

teori, LI, följer till stor del liknande resonemang som Winzen och 

Schimmelfennig tillämpar i sina artiklar.  

 

Rebecca Adler-Nissen är vidare en framträdande integrationsforskare, vars 

mest inflytelserika studie behandlar Danmark och Storbritanniens 

undantagsklausuler från EMU.23 Till skillnad från traditionella 

integrationsforskare applicerar Adler-Nissen ett sociologiskt perspektiv för 

att analysera förhandlingar inom EU.24 Adler-Nissen visar i sin forskning 

hur man kan studera EU som ett socialt system, vars normer och regler styr 

medlemsstaternas agerande.25 Forskningen grundas på intervjuer med 

diplomater som deltagit under förhandlingarna om undantagsklausulerna. 

Av bokens slutsatser följer att förhandlingarna till stor del präglas av en 

                                                                                                                                          

 
19 Ibid.  
20 Se, Schimmelfennig & Winzen, 2013. Moravcsik & Schimmelfennig, 2018.  
21 Schimmelfennig & Winzen, 2013.  
22 Ibid. 
23 Se, Adler Nissen, 2014.  
24 Adler-Nissen,  2014.  
25 Ibid. 
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strävan efter att följa europeiska ideal och etablerade normer.26 Uppsatsens 

andra teoribildning SI, bygger följaktligen till stor del på liknande 

antaganden som utvecklas i Adler-Nissens bok.  

 

Det som emellertid skiljer ovannämnda forskning från föreliggande uppsats 

är att studierna har ett större fokus på hur man på nationell nivå lyckas 

förhandla fram undantagsklausuler. Detta till skillnad från denna 

undersökning som studerar frågan ur ett EU-perspektiv, alltså varför övriga 

medlemsstater accepterade undantagsklausulen. Därtill studeras 

medlemsstaterna, som nämnt innan, som enhetliga aktörer representerade i 

Europeiska rådet. Detta till skillnad från Adler-Nissen, vars huvudsakliga 

studieobjekt är individuella beslutsfattare.27  Följaktligen kan studien utgöra 

ett bidrag till befintlig forskning om europeisk integration. Dessutom finns 

det minimalt med forskning som skapar ett teoretiskt ramverk genom att 

ställa de två teoribildningarna mot varandra för att pröva dess 

förklaringskraft. Det är däremot vanligt förekommande att studierna är 

teorikonsumerande, alltså att LI eller SI används för att förklara ett visst fall. 

Uppsatsens nyhetsvärde kan således motiveras med att uppsatsen dels antar 

ett EU-perspektiv, dels prövar två distinkta integrationsteorier på ett fall.  

1.4 Disposition 

För att underlätta för mottagaren har föreliggande uppsats delats in i fem 

olika kapitel. Efter det inledande kapitlet följer uppsatsens andra kapitel där 

de metodologiska överväganden som gjorts presenteras och diskuteras. 

Därtill kommer en presentation av det empiriska materialet som legat till 

grund för undersökningen. Uppsatsen tredje kapitel innehåller en 

redogörelse för uppsatsens teoretiska ramverk, där två integrationsteorier 

                                                                                                                                          

 
26 Ibid.  
27 Adler-Nissen, 2014.  
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presenteras. Härefter följer en redovisning av uppsatsens analysmodell. 

Fjärde kapitel redovisar uppsatsens resultat och analys. Motiveringen 

bakom att integrera analysen i resultatredovisningen är att det lämpar sig 

bäst i en teoriprövande studie, då det sker en konsekvent sammankoppling 

mellan teoretiska antaganden och empiriskt material. Därefter, i uppsatsen 

femte kapitel, förekommer en diskussion och presentation av uppsatsens 

slutsatser.  
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2 Metod och material  

I följande avsnitt kommer de metodologiska överväganden som gjorts 

presenteras och motiveras. Syftet med följande avsnitt är således att 

redogöra för valet av enfallstudie som metod för att besvara uppsatsens syfte 

och frågeställning. Först presenteras valet av congruence analysis28 som 

forskningsdesign för att genomföra fallstudien. Därefter ges en systematisk 

genomgång av det empiriska materialet som har använts för att göra en 

prövning av teorierna, samt frågor som uppkom i samband med urval och 

avgränsning.  

2.1 Fallstudie 

För att besvara frågan som ligger till grund för undersökningen kommer en 

teoriprövande enfallsstudie av beviljandet av Danmarks undantag från EMU 

att göras. Fallstudier kännetecknas av att få fall studeras genom ett stort och 

mångfacetterat material, vilket möjliggör en djupgående analys av fallet 

ifråga.29  En teoriprövande fallstudie syftar vidare till att pröva 

konkurrerande teorier för att undersöka vilken som lämpar sig bäst för att 

förklara och förstå ett fall.30 Eftersom föreliggande undersökning har ett 

tydligt avstamp i teoribildningar om europeisk integration tillämpas en 

hypotetisk-deduktiv ansats.31 Med detta menas att utgångspunkten för 

undersökningen är befintliga teorier, som sedan operationaliseras genom 

                                                                                                                                          

 
28 Forskningsdesignen namnges på originalspråket, då det inte finns en lämplig svensk översättning. 
29 Blatter & Haverland, 2012, s. 37.  
30 Teorell & Svensson, 2007.  
31 Ibid.  
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hypoteser och testas på ett empiriskt material.32 Det är därmed teorin och 

hypoteserna som är grunden för insamlingen, samt tolkningen av det 

empiriska materialet. Detta innebär i sin tur att det huvudsakliga syftet inte 

är att belysa fallets egenheter och detaljer, utan det empiriska materialets 

främsta funktion är istället att testa en teori i praktiken.33 Det grundläggande 

för denna metod är att se hur väl teoretiska antaganden överensstämmer med 

det empiriska materialet och följaktligen blir slutsatserna av att teorierna 

ifråga antingen förstärks eller försvagas.34  

 

Teorierna som redogörs för i nästkommande kapitel bygger på olika 

uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad och det är således av vikt att 

föra ett kort resonemang om varför det fortfarande är lämpligt att välja 

teorierna.35 För det första kan det anses som lämpligt att ställa teorierna mot 

varandra i och med att det härstammar från samma forskningsfält (europeisk 

integration). Detta innebär i sin tur att de båda är institutionella teorier, där 

LI bygger på rational choice institutionalism, medan SI bygger på 

institutionell socialisering.36 Därutöver kan man hävda att teorierna är 

lämpliga att ställa mot varandra, då de representerar olika logiker i 

beslutsfattande.37 Resultatet av undersökningen kan således visa att det är en 

kombination av teorierna som bäst förklarar Danmarks undantagsklausul. 

Det viktigaste är dock att vara medveten om teoriernas ontologiska grund 

under processen. För att systematiskt genomföra fallstudien kommer en 

congruence analysis att göras.38   

 

 

                                                                                                                                          

 
32 Ibid.  
33 Ibid.  
34 Esaiasson, P, et. al, 2012, s. 40-41.  
35 Panke, 2005, s. 2-5.  
36 Moravcsik & Schimmelfennig, 2018. Scully, 2005.  
37 Ibid.  
38 Blatter & Haverland, 2012, s. 144.  
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2.2 Congruence Analysis 

En congruence analysis (CON) är en forskningsdesign, där forskaren 

använder en fallstudie för att identifiera empiriska bevis på en viss teoris 

förklaringskraft.39 Detta görs genom att forskaren tar utgångspunkt i en eller 

flera teorier och konstruerar hypoteser som sedan testas på ett empiriskt 

material.40 Under följer en systematisk genomgång av metodens praktiska 

tillvägagångssätt. Forskningsdesignen härstammar från Blatter & 

Haverlands kapitel Congruence Analysis i boken Designing Case Studies.41 

För att göra genomgången av forskningsdesignen rättvisande kommer 

centrala begrepp42 inte att översättas till svenska, då originalspråket speglar 

innehållet i begreppet på ett bättre sätt.  

 

En första förutsättning för att genomföra en CON är att identifiera relevanta 

teorier.43 Grunden för urvalet är att det finns en önskan om att testa 

teoriernas förklaringskraft på ett empiriskt fall.44 Av uppsatsens 

syftesformulering följer att undersökningens avsikt är att pröva två 

konkurrerande teoriers (LI och SI) förklaringskraft i förhållande till ett visst 

fall. En naturlig följd av detta är att teorierna kommer att ställas mot 

varandra, för att på så sätt pröva vilka teoretiska antaganden som får mest 

stöd i det empiriska materialet.45 En förutsättning för att kunna pröva och 

värdera teoriernas giltighet är att sänka abstraktionsnivån, vilket görs genom 

konstruktionen av propositions och predictions.46  

 

                                                                                                                                          

 
39 Ibid.   
40 Ibid.  
41 Se, Kapitel 4 ”Congruence Analysis” i Blatter & Haverland (2012) Designing Case Studies, 
Explanatory Approaches in Small-N Research.  
42 Till exempel Propositions och Predictions. 
43 Blatter & Haverland, 2012, s. 167-168.  
44 Ibid.  
45 Ibid. s. 148.  
46 Ibid. s. 160.  
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Utifrån de valda teorierna konstrueras i första hand propositions.47 

Propositions speglar teorins grundantaganden och formuleras således i 

generella termer.48 Följaktligen beskriver de vad en viss teori säger om en 

specifik företeelse, och propositions kan mot bakgrund av detta jämföras 

med vetenskapliga hypoteser.49 Teorins propositions operationaliseras 

genom konstruktionen av predictions. Predictions är ett antal teoretiskt 

motiverade förväntningar om hur stöd för forskarens propositions kan 

återfinnas i det empiriska materialet.50 Med andra ord formuleras konkreta 

förväntningar till det empiriska materialet utifrån forskarens propositions.51 

De på förhand konstruerade predictions funktion är därmed att identifiera 

faktorer som antingen stödjer eller motsäger hypotesen i det empiriska 

materialet.52  

 

I en CON förekommer val av fall sekundärt till val av teori, då det är 

teorierna som står i centrum för undersökningen.53 Teorierna54 ifråga 

erbjuder förklaringar till den europeiska integrationens dynamiker: mer 

specifikt hur beslutsfattande inom EU förekommer.55 Mot bakgrund av detta 

är syftet att identifiera ett fall av beslutsfattande inom EU, för att kunna 

pröva teorierna på detta.  

 

Fallet som valts är beslutet som fattades den 12 december 1992 om att 

acceptera Danmarks fyra undantag från Maastrichtfördraget, däribland 

undantagsklausulen från EMU. Mer specifikt studeras de mellanstatliga 

förhandlingarna inom Europeiska rådet som resulterade i att övriga 

                                                                                                                                          

 
47 Ibid. s. 179.  
48 Ibid.  
49 Ibid.   
50 Ibid. s. 187.  
51 Ibid. s. 185.  
52 Blatter & Haverland, 2012, s. 186.  
53 Ibid. s. 175-176.  
54 Liberal intergovernmentalism och sociologisk institutionalism.   
55 Se, Moravcsik, 1993. Chuckel, 2005.  
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medlemsstater accepterade Danmarks undantagsklausul.56 Den 

huvudsakliga motivationen bakom valet är att omständigheterna i fallet 

skiljer sig väsentligt från det vardagliga beslutsfattande inom EU, då det var 

första gången en medlemsstat begärde att få stå utanför unionsrätten och 

samtidigt behålla sitt medlemskap i EU.57 Beslutet hade följaktligen stora 

och långvariga konsekvenser för den europeiska integrationen.58 Det är 

således intressant att pröva huruvida teorier som hävdar kunna förklara 

beslutsfattande som hänför sig till europeisk integration också kan förklara, 

stora och avgörande beslut som detta. Fallet ställer således teorierna på sin 

spets, vilket möjliggör en hårdare prövning.59 Det empiriska materialet som 

kommer användas för att testa teorierna redogörs för mer utförligt i avsnitt 

3.1.2 Material.  

I den efterföljande analysen jämförs informationen i det empiriska 

materialet med hypoteserna och förväntningarna som härletts ur det 

teoretiska ramverket.60 Jämförelsen kan ha tre olika utfall:  

a) Observationerna överensstämmer med de teoretiskt motiverade 

förväntningarna.  

b) Observationerna och de teoretiskt motiverade förväntningarna är 

motsägelsefulla.   

c) Observationerna stämmer inte överens med de teoretiskt motiverade 

förväntningarna, men de är heller inte motsägande. Det ligger således 

utanför vad man kan förvänta i förhållande till teorin.61   

 

Analysen sammanfattas därefter med en jämförelse av teoriernas relativa 

styrka i att förklara beslutet om att acceptera Danmarks undantagsklausul 

från EMU.62   

                                                                                                                                          

 
56 Se, European Council, Edinburgh, December 1992, SN/456/92.  
57 Adler-Nissen, 2014.  
58 Ibid.  
59 Blatter & Haverland, 2012, s. 176.  
60 Ibid. s. 182.   
61 Ibid. 
62 ibid.  
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Tillvägagångssättet som ligger till grund för undersökningen är lämpligt av 

olika skäl. För det första är CON ett lämpligt verktyg för att identifiera 

teoriers styrkor, och likaså brister.63 Därtill kan en teoriprövande studie 

bidra till att utveckla befintliga teorier genom att åtgärda brister och göra 

tillägg där det finns ”blinda fläckar”.64 Slutsatserna från en teoriprövande 

studie kan vidare användas för att hävda en teoribildnings hegemoniska 

ställning genom att hänvisa till dess förklaringskraft i förhållande till andra 

teorier.65 Eftersom teorier kan sägas påverka hur man uppfattar sin sociala 

verklighet är det nödvändigt att ständigt kontrollera teoriernas giltighet, 

vilket kan åstadkommas genom att testa dess förklaringskraft på empiriska 

observationer.66 En potentiell nackdel med det metodologiska 

tillvägagångssättet är det faktum att det inte är möjligt att göra någon 

empirisk generalisering.67 Detta eftersom det är teori, och inte fall, som står 

i centrum för undersökningen. Det finns däremot goda möjligheter till 

teoretisk generalisering, då det finns en genomgående anknytning till redan 

etablerade teorier om europeisk integration. Undersökningens slutsatser kan 

följaktligen anses som värdefulla i ett större akademiskt sammanhang, då de 

kan utgöra ett bidrag till en bredare teoretisk diskurs.68 

2.3 Material  

Materialet som utgör underlaget för teoriprövningen består av empiri som 

beskriver hur det gick till när Danmarks undantag från EMU accepterades 

av övriga medlemsstater. Den rättsliga grunden för Danmarks 

undantagsklausul från EMU har för det första identifierats som relevant 

material. De EU-rättsliga källorna som har använts är Maastrichtfördraget 

                                                                                                                                          

 
63 Ibid. s. 204.  
64 Esaiasson, P, et. alt, 2012.  
65 Blatter & Haverland, 2012, s. 159.  
66 Ibid. s. 148.  
67 Teorell & Svensson, 2007, s. 44.  
68 Teorell & Svensson, 2007, s. 44.  
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(nuvarande EU-fördraget), samt tillhörande protokoll om Danmarks 

ställning till fördraget.69 Dessutom har Edinburghbeslutet, vilket är ett 

mellanstatligt beslut om Danmarks fyra undantag från unionsrätten, 

inkluderats i materialet.70  

 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte förefaller det sig naturligt att det 

huvudsakliga materialet har härletts ur förberedande dokument, protokoll 

och anteckningar från förhandlingarna om Danmarks undantagsklausul från 

EMU. En stor del av detta material utgörs av slutsatser från Europeiska 

rådets toppmöten mellan 1991–1993, eftersom de innehåller värdefulla 

reflektioner kring övriga medlemsstaters acceptans/ eller icke-acceptans för 

Danmarks undantagsklausul från EMU.71  

 

Materialet utgörs dessutom av en informantintervju med tidigare 

departementschef i det danska Udenrigsministeriet, Jørgen Østrøm Møller, 

som hade en central roll under förhandlingarna om Maastrichtfördraget.72 

Syftet med intervjun var att erhålla information från en som var närvarande 

under förhandlingarna. Valet att endast göra en intervju kan ha vissa 

metodologiska konsekvenser. Detta eftersom det enbart återger hur den 

danska representationen tolkade situationen, och inte hur övriga 

medlemsstater upplevde situationen.73 Konsekvenserna begränsas dock av 

att intervjun endast utgör en liten del av ett stort material, vilket innebär att 

informationen understöds av övrigt material. Det faktum att intervjun var en 

informantintervju och inte en respondentintervju reducerar även de 

metodologiska problemen. Givet uppsatsens begränsade omfång fanns det 

heller inte utrymme för ytterligare intervjuer.  

 

                                                                                                                                          

 
69 Treaty on European Union, signed at Maastricht, 1992, 92/C/191/01.  
70 Denmark and The Treaty on European Union, 1992, 92/C348/01.  
71 Hämtas från Europeiska Rådets slutsatser (1975-1992).  
72 Møller, Jørgen, tidl departementchef i Udenrigsministeriet, Intervju 2019-04-26. 
73 Essiasson et.al, 2012, s. 259.  
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En betydligt svårare uppgift har varit att komma åt material som återspeglar 

de informella aspekterna av händelseförloppet. Trots detta har vissa 

populärvetenskapliga framställningar samlats in för att fånga det publika 

uttrycket av händelsen. Dessutom har politiska memoarer från personer som 

var delaktiga i processen studerats.74  

2.3.1 Urval och källkritik  

Avgränsningen av materialet har gjorts genom att urvalet har begränsats till 

publiceringar som härstammar från åren 1991–1993, mer specifikt året innan och 

året efter Maastrichtfördraget trädde i kraft. Målsättningen med materialurvalet 

har varit att identifiera formella såväl som informella aspekter av förhandlingarna 

som analyserats. Ett framträdande problem har dock varit att den största delen av 

materialet är från 1991–1993, och således svårtillgängligt. En del av materialet 

finns inte i elektroniska arkiv och är därför inte möjligt att komma åt, givet 

uppsatsens tidsbegränsning. Det finns således en överhängande risk för bortfall av 

viktigt material.  

 

En vidare källkritisk reflektion hänför sig till det faktum att en del av materialet är 

juridiska dokument, såsom fördrag och tillhörande protokoll. EU-rättsliga 

dokument har ofta öppna formuleringar som kan tolkas på olika sätt. Detta har sin 

grund i att EU består av 28 medlemsstater med olika rättsliga traditioner och olika 

viljor.75 Öppna och vaga formuleringar är därför ett vanligt förekommande medel 

under EU:s lagstiftningsförfaranden.76 Ur en källkritisk synpunkt är det således av 

vikt att ha i åtanke att det ofta finns underliggande politiska kompromisser och att 

tolkningen av de rättsliga bestämmelserna följaktligen kan se olika ut.  

                                                                                                                                          

 
74 Se t.ex Lundberg, ”Historien om Euron”, Dyson, ”The Road to Maastricht: Negotiatiing Economic and 

Monetary Union”.  
75 Hettne & Otken-Eriksson, 2011.  
76 Ibid.  
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3 Teori  

I följande kapitel presenteras de två teorierna som är föremål för prövning i 

uppsatsen. Inledningsvis ges en överblick över vad som menas med 

begreppet europeisk integration, samt en redogörelse för varför LI och SI 

kan anses som konkurrerande teorier. Härefter följer en systematisk 

redovisning av uppsatsens två teoribildningar som tillsammans utgör 

uppsatsens teoretiska ramverk. Avslutningsvis presenteras undersökningens 

analytiska ramverk.  

3.1 Europeisk integration  

Regionala integrationsprocesser har de senaste decennierna varit föremål för 

mycket forskning.77 Det finns emellertid inte en enskild teori som kan förklara 

den europeiska integrationens uppkomst, dynamiker, beslutsfattande och 

komplexitet, vilket återspeglas i det faktum att antalet integrationsteorier är stort, 

och inte minst växande.78 Den gemensamma faktorn för de olika teorierna är dock 

att de avser att besvara den grundläggande frågan om varför suveräna stater 

avsäger sig nationella privilegier genom att överlämna befogenheter till 

överstatliga institutioner.79 För att pröva vilken teori som kan ge förklaringskraft 

åt acceptansen för Danmarks undantagsklausul från EMU var det av stor vikt att 

välja ut teorier med konkurrerande förklaringar.80 Teorierna som redogörs för 

under kan anses som konkurrerande både vad gäller synen på aktörers agerande, 

förhandlingsdynamik, orsakar till förhandlingarnas resultat, samt syftet med 

                                                                                                                                          

 
77 Moravscik, 2018, s. 1648.  
78 Diez and Wiener, 2003, s. 3.  
79 Ibid.  
80 Blatter & Haverland, 2012, s. 154.  



 

 17 

överstatliga institutioner.81 Därtill kommer det faktum att LI anser integrationen 

som en bottom-up process, då de enskilda medlemsstaternas preferenser är 

avgörande för huruvida integration förekommer eller inte.82 SI å andra sidan anser 

att integrationsprocessen styrs av EU:s institutioner, vilket innebär en syn på 

integration som en top-down process.83  

 

3.2 Liberal intergovernmentalism  

"EU integration can best be understood as a series 

of rational choices made by national leaders. These 
choices responded to constraints and opportunities 

stemming from the economic interests relative 

power of powerful domestic constituents, the of 

states stemming from asymmetrical 
interdependence, and the role of institutions in 

bolstering the credibility of interstate 

commitments”.84 

 

Citatet ovan innehåller Moravicks, grundaren av LI, definition av europeisk 

integration.85 För att förstå teoribildningen är det först av vikt att redogöra för dess 

grundantaganden. LI vilar på två grundläggande antaganden om internationella 

organisationer.86 För det första anser man inom LI att suveräna stater är de 

huvudsakliga aktörerna på den internationella arenan. De suveräna staterna 

beskrivs vidare som enhetliga aktörer, vars främsta grund för handlande är 

nationella preferenser.87  

 

För det andra bygger LI på ett antagande om att stater är rationella aktörer.88 Med 

detta menas att en stats agerande på den internationella arenan alltid föregås av en 

                                                                                                                                          

 
81 Se, Moravcsik, 1993 & Chuckel, 2005.  
82 Moravcsik & Schimmelfennig, 2018, s. 2-3.  
83 Checkel, 2005, s. 804-805.  
84 Citatet är hämtat från Moravcsik (1998), The Choice of Europe, s. 18.  
85 Moravcsik, 1993, s. 481-483.  
86 Ibid.   
87 Ibid.  
88 Moravcsik, 1993, s. 482.  
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strategisk kalkylering kring hur en stat kan maximera sina fördelar, likaså hur den 

kan minska sina kostnader.89 Av detta följer ett antagande om att stater främst 

samarbetar för att förbättra den egna nationella ekonomiska situationen, samt 

maximera egen vinning.90 Enligt Moravcsik och Shimmelfennig förekommer 

integrationsprocessen i tre steg.91 Inledningsvis definierar de suveräna staterna 

sina nationella preferenser, därefter följer en mellanstatlig förhandling och 

slutligen skapas överstatliga institutioner för att förverkliga förhandlingens 

resultat.92 

 

Integrationsprocessens första steg inleds alltså med skapandet av nationella 

preferenser.93 Detta förekommer på nationell nivå och sker med utgångspunkt i 

statens fundamentala målsättningar, samt vilka potentiella utfall preferenserna 

kommer få i framtiden.94 Staternas främsta drivkraft är vidare ekonomisk vinning 

och konstruktionen av nationella preferenser bygger följaktligen på en strävan 

efter att erhålla ekonomiska fördelar.95 En nationell regerings preferensskapande 

begränsas emellertid av det faktum att det måste finnas ett stöd från 

intressegrupper inom staten, och det finns följaktligen en inrikes-aspekt som 

måste beaktas.96 EU:s beslutsfattande och utveckling börjar således alltid i en 

fråga om vad den enskilda statens föredrar.97   

  

Efter att staterna har definierat sina nationella preferenser påbörjas det andra 

steget, mellanstatliga förhandlingar, där staternas huvudsakliga målsättning är att 

förverkliga de på förhand bestämda preferenserna.98 Viljan att delta i 

mellanstatliga förhandlingar uppstår som en följd av att medlemsstaterna anser att 

                                                                                                                                          

 
89 Ibid.  
90 Saurugger, 2013, s. 67.  
91 Moravcsik & Schimmelfennig, 2018,  s. 3-7.  
92 Ibid.  
93 Ibid. 
94 Moravcsik, 1998, s. 24.  
95 Ibid.  
96 Moravcsik & Schimmelfennig, 2018, s. 4-5.  
97 Ibid.  
98 Moravcsik & Shimmelfennig, 2018, s. 5.  
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de kan erhålla relativa fördelar av det.99 Eftersom staterna naturligtvis har olika 

intressen och målsättningar är det förekommande att det uppstår konflikter när 

preferenser och ekonomiska motiv inte överensstämmer. Mellanstatliga 

förhandlingar präglas således av en ständig kamp mellan motstridande nationella 

intressen.100  

 

Interaktionen mellan medlemsstaterna under förhandlingarna styrs av hierarkier, 

asymmetriska maktrelationer, samt underliggande beroendeförhållanden mellan 

staterna.101 Detta eftersom EU:s medlemsstater varierar i storlek, men också för 

att det är förekommande med informella allianser mellan medlemsstaterna.102 

Följaktligen beror en stats position i en förhandling på dess relativa 

förhandlingsstyrka i förhållande till övriga medlemsstater.103 Förhandlingsstyrkan 

är vidare ett resultat av en stats relativa makt, alltså hur beroendeförhållande till 

övriga medlemsstater ser ut.104 Detta innebär något förenklat att medlemsstaterna 

som anser samarbete som mest fördelaktigt för att förverkliga sina nationella 

intressen kommer att göra de största eftergifterna för att åstadkomma en 

lösning.105 Likaså, kommer medlemsstater som inte gynnas av samarbete att få en 

stark förhandlingsposition eftersom de under hela processen kan blockera 

förslaget, vilket framstår som ett hot för övriga parter.106 Beroendeförhållande 

uppstår således som en följd av att medlemsstaternas nationella preferenser 

varierar.107 Därutöver är det förekommande att staterna ständigt överväger de 

potentiella kostnaderna av att ge efter för andra medlemsstaters preferenser och 

således använda detta till sin fördel i framtida förhandlingar.108  

 

                                                                                                                                          

 
99 Ibid. 
100 Ibid.  
101 Moravcsik, 1993, s. 485-6.  
102 Ibid.  
103 Moravcsik, 1993, s. 497-500.  
104 Moravcsik & Shimmelfennig, 2018, s. 5-6.  
105 Ibid. 
106 Ibid.  
107 Ibid.  
108 Ibid. 
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Enligt LI ger det tredje steget i integrationsprocessen svaret på frågan om varför 

suveräna stater väljer att lämna över befogenheter till överstatliga institutioner.109 

Överstatliga institutioner skapas för att förverkliga det som medlemsstaterna 

kommit överens om under förhandlingarna.  

3.3 Sociologisk institutionalism  

Forskningen kring internationella institutioners socialiserande effekt är ständigt 

växande och har blivit ett värdefullt komplement till de traditionella 

integrationsteorierna.110 Det finns inget enskilt teoretiskt ramverk, utan det 

gemensamma för samtliga teorier är att de grundas på ett antagande om att det 

inom EU:s institutioner förekommer en socialisering av medlemsstaternas 

representanter mot en delad europeisk identitet.111  

 

Sociologisk institutionalism definieras som en “process that is directed toward a 

state’s internalization of the constitutive beliefs and practices 

institutionalized”.112 Det är således viktigt att ha i åtanke att det primära föremålet 

för socialiseringen är medlemsstaten och följaktligen också dess representanter i 

EU:s institutioner.113 EU socialiserar medlemsstaterna genom att betona vilka 

normer som det är önskvärt att medlemsländerna internaliserar. Dessutom 

framhåller EU:s institutioner vikten av att identifiera sig med den gemensamma 

europeiska identiteten, vilket indikerar att detta är ett top-down perspektiv. Detta 

eftersom EU:s beslutsfattande och utveckling börjar i en fråga om vad som är 

kompatibelt med den europeiska identiteten, vilken konstrueras ovanifrån av EU:s 

institutioner.114  

                                                                                                                                          

 
109 Moravcsik & Shimmelfennig, 2018, s. 7-8.   
110 Smith, 2011, s. 387-8.  
111 Naurin & Lindahl, 2009, s. 3.  
112 Schimmelfennig, 2000, s. 111-2.  
113 Ibid.  
114 Checkel, 2005, s. 807.  
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Socialisering inom EU:s institutioner är vidare ett resultat av långvariga och 

kontinuerliga personella och institutionella kontakter.115 Genom att ingå i en 

institution under lång tid internaliserar aktörerna institutionens normer och regler, 

vilket medför en ändring av nationella preferenser. Checkel omtalar detta som en 

normativ preferenspåverkan.116 Den normativa preferenspåverkan leder till att 

medlemsstaterna utvecklar en ny förståelse av vad som anses som lämpligt och 

eftersträvansvärt inom unionen.117 Detta innebär i sin tur att medlemsstaternas 

preferenser likriktas i takt med att relationerna inom EU:s institutioner fortgår.118 

När integrationen inom en institution har pågått under lång tid och varit intensiv 

kan även internaliseringen resultera i att medlemsstaterna uppfattar de ”europeiska 

normerna” som sina egna.119 Den sociala kontextens betydelse är därmed central 

inom de sociologiska teorierna eftersom den avgör hur en medlemsstat kommer 

att agera i en given situation. Vissa hävdar att det på lång sikt innebär att 

aktörernas lojalitet förflyttas från den nationella till den regionala nivån.120  

 

I en förhandlingssituation tar detta sig till uttryck genom att aktörerna besitter en 

vilja att samarbeta och komma överens om lösningar, då de kan anses ha likartade 

långsiktiga målsättningar.121 Förhandlingarna är följaktligen konsensusinriktade. 

Eftersom samtliga medlemsstater strävar efter konsensus är det förekommande att 

medlemsstaterna är öppna för att ändra sina preferenser och ståndpunkter för att 

åstadkomma en lösning.122 

 

En medlemsstats position i en förhandlingssituation föregås vidare av att staterna 

försöker anpassa agerande efter normer och regler som föredras av EU:s 

institutioner.123 Med andra ord strävar aktörerna efter att bevara sin roll och sitt 

                                                                                                                                          

 
115 Smith, 2011, s. 388.  
116 Checkel, 2005, s. 812.  
117 Ibid.  
118 Ibid. 
119 Checkel, 2005, s. 813.  
120 Ibid. 
121 Checkel, 2005, s. 810.  
122 Schimmelfennig, 2000, s. 120.  
123 Checkel, 2005, s. 808-9.  
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anseende inom institutionen.124 Det sker således ett övervägande kring potentiella, 

formella eller informella sanktioner från övriga medlemsstater om man inte väljer 

att anpassa sig. Därutöver betraktas de utlovade fördelarna genom att anpassa sig.  

Checkel hävdar att detta agerande orsakas av en förskjutning, där aktörerna går 

från att följa en konsekvenslogik till en lämplighetslogik.125 Konsekvenslogiken 

innebär att medlemsstaterna enbart handlar efter rationella kalkyler och dess 

förväntade konsekvenser. Om man handlar mot bakgrund av en lämplighetslogik 

å andra sidan, är det identitet, förpliktelser gentemot övriga medlemsstater och 

föreställningar om vad som är lämpligt i förhållande till EU:s normer styrande.126 

Aktörerna övergår till en lämplighetslogik som en följd av långvarigt socialt 

lärande inom institutionen, där de erhåller kunskap om vad som anses som 

önskvärt och socialt acceptabelt i en given situation. Lämplighetslogiken kan 

illustreras genom ett citat från Peters:  

”If an institution is effective in influencing the behaviour of its members, 

those members will think more about whether an action conforms to the 

norms of the organization that about what the consequences will be for him- 

or herself” 

 

Konsekvenserna av socialiseringen är för det första att den nationella identiteten 

försvagas och i vissa fall blir sekundär till den europeiska.127 Därutöver har man 

observerat att socialiseringen orsakar det som betecknas som en stark 

konsensusnorm inom EU:s institutioner.128 Detta innebär att förhandlingarna 

mellan medlemsstaterna främst präglas av strävan efter att åstadkomma en 

kompromiss, istället för att de är av en mer distributiv karaktär.129 

Medlemsstaterna gör därmed större eftergifter för att värna om sin position inom 

institutionen och fortsätta utveckla densamma. Detta eftersom att bryta mot 

konsenusnormen kommer innebära negativa effekter på medlemsstaternas roll 

                                                                                                                                          

 
124 Ibid.  
125 Ibid. s. 804-5.  
126 Ibid.   
127 Naurin & Lindahl, 2009, s. 3.  
128 Naurin & Lindahl, 2009, s. 3.  
129 Checkel, 2005.  
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inom EU.130 Enligt teorin om sociologisk institutionalism syftar således de 

mellanstatliga förhandlingarna till att skapa lösningarna som gynnar samtliga 

inblandade.131 

3.4 Analysmodell  

Analysmodellen syftar till att vägleda och strukturera föreliggande analys. Den 

har skapats utifrån det metodologiska tillvägagångssättet congurence analysis som 

presenterades under avsnitt 2.2.  

För att konstruera analysmodellen formulerades först tre propositions utifrån LI:  

 

LI1: Staters agerande inom EU kan förklaras av nationella 

preferenser  

 

LI2: EU:s mellanstatliga förhandlingar präglas av konflikt 

eftersom samtliga medlemsstater strävar efter att maximera sina 

fördelar.  

 

LI3: Utfallet av en förhandling kan förklaras av rationella skäl.  

 

Därefter skapades motsvarande predictions: 

 

LI1: Staternas inställning till Danmarks undantagsklausul 

överensstämmer med dess nationella preferenser. 

 

LI2: Förhandlingarna om Danmarks undantagsklausul var 

konfliktinriktade, då det fanns en heterogenitet i 

medlemsstaternas preferenser.  

 

L13: Beslutet om Danmarks undantagsklausul fattades eftersom 

det ansågs som fördelaktigt för mäktiga medlemsstater.  

 

På motsvarande sätt formulerades tre propositions utifrån SI:  
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S1: Staters agerande inom EU kan förklaras av en normativ 

preferenspåverkan.  

 

S2: Förhandlingarna inom EU är konsensusinriktade, då EU:s 

övergripande normer skapar ramar för hur medlemsstaterna får 

agera.  

 

S3: Beslut som fattas inom EU kan förklaras av sociala skäl.  

 

Som operationaliserades genom fyra predictions: 

 

S1: Staternas inställning till Danmarks undantag stämmer 

överens med EU:s övergripande normer.  

 

S2: Förhandlingarna om Danmarks undantagsklausul var 

samarbetsinriktade och det fanns en strävan efter att åstadkomma 

konsensus.  

 

S3: Beslutet om att acceptera Danmarks undantagsklausul 

representerade en lösning som gynnade samtliga medlemsstater 

som ingick i förhandlingarna.   

3.4.1 Operationalisering  

 

För att förtydliga hur materialet har analyserats finns det ett behov av att 

operationalisera vissa begrepp som förekommer i analysverktyget som redogjorts 

för ovan. De operationella definitionerna är således en förutsättning för att skapa 

transparens gällande tolkningen av materialet, samt uppfylla kravet om 

intersubjektivitet.132 

 

         Nationella preferenser  

Att definiera ett lands preferenser är en svårhanterlig uppgift, då dessa påverkas 

av en rad omkringliggande faktorer.133 För att identifiera medlemsstaternas 

nationella preferenser har följande punkter beaktats: påverkan av inhemska socio-

                                                                                                                                          

 
132 Teorell & Svensson, 2007, s. 280. 
133 Kim, 2014, s. 290-291.  
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ekonomiska och politiska händelser, långsiktiga politiska målsättningar, samt hur 

den nationella regeringen avser att åstadkomma dessa.134 

 

EU:s övergripande normer   

Inom SI hävdar man att medlemsstaterna påverkas av institutionernas 

övergripande normer.135 En grundläggande fråga är således vad som kan anses 

utgöra EU:s övergripande normer. För att identifiera EU:s övergripande normer 

under år 1992136 har en definition skapats utifrån ingressen till 

Maastrichtfördraget, då fördragsingressen återger fördragets huvudmål. Under 

följer en redogörelse för texten som här representerar de europeiska normerna.137 

RESOLVED to mark a new stage in the process of European integration undertaken with 

the establishment of the European Communities, 138 

DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, 

their culture and their traditions, 

RESOLVED to achieve the strengthening and the convergence of their economies and to 

establish an economic and monetary union including, in accordance with the provisions 

of this Treaty, a single and stable currency,, 

RESOLVED to continue the process of creating an ever closer union among the peoples 

of Europe, in which decisions are taken as closely as possible to the citizen in accordance 

with the principle of subsidiarity, 

IN VIEW of further steps to be taken in order to advance European integration, 

HAVE DECIDED to establish a European Union and to this end have designated as their 

plenipotentiaries.139 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att de europeiska normerna representerar 

en strävan efter att skapa en tätare sammanslutning mellan medlemsländerna, 

upprätta en monetär union, sträva efter kontinuitet och solidaritet, samt fördjupa 

                                                                                                                                          

 
134 Ibid.  
135 Checkel, 2005.  
136 Avsikten med att välja år 1992 är att göra den sociala kontexten representativ och således identifiera 

normerna som var gällande under förhandlingarna.  
137 Treaty on European Union, signed at Maastricht, 1992, 92/C/191/01.  

 
138 Den orginala fördragstexten finns inte på svenska, då Sverige inte var medlemmar av EU under 1992.  
139 Ingressen i Treaty on European Union, signed at Maastricht, 1992, 92/C/191/01.  
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integrationen genom att skapa en europeisk union. Viktiga begrepp är således: 

sammanhållning, enhetlighet, solidaritet och integration.  
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4 Resultat och analys  

I följande kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet och jämförs med 

hypoteserna och förväntningarna som härletts ur det teoretiska ramverket. 

Resultatet och analysen kommer, mot bakgrund av det teoretiska ramverket, att 

delas upp i tre områden; inställning, förhandling och beslut. Under varje område 

presenteras relevant material och det förekommer en diskussion om huruvida det 

finns stöd för de teoretiska antagandena i det empiriska materialet. Den 

konsekventa återkopplingen mellan teori och empiri är en förutsättning i 

förhållande till det valda metodologiska tillvägagångssättet.140 

4.1 Inställning  

Utgångspunkten för att kunna analysera mellanstatliga förhandlingar är att i första 

hand identifiera respektive parts inställning till frågan som ska förhandlas, i detta 

fall frågan om Danmarks undantagsklausul från EMU.141  I dokumentet White 

paper142 on Danmark and the Maastricht Treaty ingår en utförlig redogörelse för 

samtliga medlemsstaters spontana ställningstagande till den danska 

folkomröstningens resultat.143 Eftersom vitboken lades fram innan 

förhandlingarna om Danmarks undantagsklausul från EMU är den lämplig för att 

erhålla kunskaper om medlemsstaternas nationella preferenser. Vitbokens innehåll 

har kompletterats med material från debatter i de nationella parlamenten, 

memoarer, juridiska källor och slutligen med information från informantintervjun. 

Inledningsvis presenteras och analyseras respektive medlemsstats preferens, 
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härefter följer en sammanfattande analys. Enligt LI kan staters agerande inom EU 

förklaras av nationella preferenser, vilka uppstår efter en rationell kalkylering om 

hur staten kan maximera sina fördelar.144 En förutsättning för att LI1 ska ha 

förklaringskraft är således att det empiriska materialet visar att staternas 

inställning till Danmarks undantagsklausul överensstämde med de nationella 

preferenserna. Dessutom borde det finnas heterogenitet rörande staternas 

inställning. SI å andra sidan grundas på ett antagande om att staters agerande inom 

EU kan förklaras av en normativ preferenspåverkan.145 Detta innebär att stöd för 

SI1 förutsätts av att staternas inställning till Danmarks undantagsklausul dels 

speglade EU:s övergripande normer, dels var homogena.146 För övriga 

medlemsstater fanns det tre möjliga handlingsalternativ gällande Danmarks 

undantag. Det första alternativet var att acceptera Danmarks undantagsklausul.147 

Det andra alternativet var att avvisa kravet om en undantagsklausul och således 

tvinga Danmark att lämna unionen.148 Ett tredje alternativ var att avvisa kravet 

och öppna upp för nya förhandlingar om Maastrichtfördraget.149  

 

Storbritannien  

Storbritannien var från början en stor motståndare av genomförandet av EMU.150 

Av Europeiska rådets slutsatser från toppmötet i Rom, oktober år 1990, kan man 

utläsa att Storbritannien uttalade att de inte kunde gå med på planen för 

genomförandet av EMU.151 Detta eftersom det fanns stort politiskt motstånd inom 

det brittiska parlamentet från en konservativ majoritet.152 Storbritanniens 

representation var följaktligen beroende av en undantagsklausul från EMU för att 

få det brittiska parlamentets godkännande.153 Övriga medlemsstater beviljade 
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även Storbritannien ett ytterligare undantag från fördragets sociala protokoll, 

vilket gjorde att de fick en särställning i förhållande till Maastrichtfördraget.154  

 

Av en debatt från The House of Commons framgår det tydligt att britterna ansåg 

sig själva vara isolerade från EU:s övriga medlemsstater och fann därför stöd hos 

den danska representationen, som befann sig i en liknande situation: ”we are in a 

difficult and isolated position, backed only by those stalwart people, the 

Danes”.155 En ytterligare faktor som karaktäriserade Storbritanniens inställning 

var att de var den enda medlemsstaten som avvaktade med att ratificera 

Maastrichtfördraget tills Danmark hade hittat en hållbar lösning.156 Under följer 

ett uttalande från dåvarande premiärminister John Major från en debatt i The 

House of Commons som till stor del speglar dess inställning till Danmarks 

undantagsklausul:  

"Although the Danish people narrowly voted against the Maastricht Treaty, 

that is not necessarily their last word. The Danish Government plan a further 

referendum. But if the Danes were unable to go back to their people, or were 

they to lose again that further referendum, then the Maastricht Treaty could 

not proceed. It would not be acceptable for the eleven to go ahead without 

Denmark and against the will of the Danish Government and people. That 

cannot happen. And it will not happen.”157 

Frankrike och Tyskland  

Så tidigt som dagen efter den danska folkomröstningen uttryckte den franska 

regeringen sitt missnöje över resultatet.158 Frankrike, som varit den främsta 

pådrivaren av EMU, indikerade att detta lika gärna kunna genomföras med 11 

medlemsstater, det vill säga utan Danmark.159 Dagen efter den danska 

folkomröstningen utfärdade den franska presidenten Mitterrand och den tyska 
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förbundskanslern Kohl ett uttalande om att de var beslutna om att fortsätta 

ratificeringsprocessen av Maastrichtfördraget trots att det danska folket hade 

röstat nej.160 Den tysk-franska inställningen präglades således av att de var fast 

beslutna om att få igenom Maastricht till varje pris, om så detta innebar att bevilja 

Danmark ett undantag.161 Detta eftersom fördragets ikraftträdande var en 

förutsättning för att säkra respektive medlemsstats nationella intressen.162 

Innehållet i Maastrichtfördraget speglade till stor del den tysk-franska visionen för 

EU som en stark politisk och ekonomisk union.163 För Tyskland och Frankrike var 

därmed den främsta prioriteten att få genom Maastricht för att driva integrationen 

framåt, stabilisera finanserna i Europa och på lång sikt kunna hävda sig mot USA 

och andra stormakter.164 Somliga har mot bakgrund av detta även omtalat 

Maastrichtfördraget som ett tyskt-franskt avtal.165 En särskild faktor som 

påverkade den tyska inställningen var den historiska relation till Danmark. Under 

Tysklands första år i unionen hade Danmark visat både stöd och välvilja mot den 

tyska representationen i EU. Därtill är den geografiska närheten mellan länderna 

av betydelse.166 Detta tog sig till uttryck genom den tyska regeringen uttryckte en 

önskan om att Danmark fortsatt skulle delta som en fullvärdig medlem i 

gemenskapen, och att dörren alltid var öppen för Danmark.167 

 

Italien  

Den italienska regeringen var inställd på att fortsätta fördjupa den politiska och 

ekonomiska integrationen i Europa genom Maastrichtfördraget, trots att Danmark 

inte ville vara med.168 Den italienske utrikesministern anslöt sig hastigt till den 

tyska-franska linjen i frågan. Bakgrunden för detta var att övriga medlemsstater 
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betraktade Italien som en svag deltagare i EMU, då det var till synes oklart om de 

uppfyllde konvergenskriterierna169 eller inte.170 De var således beroende av 

Tysklands och Frankrikes stöd för att få delta i EMU.171 Det som dock skiljde det 

italienska ställningstagandet från det franska, var att de uttryckte en önskan om att 

Danmark skulle fortsätta att delta i det europeiska integrationsprojektet som en 

fullvärdig medlem.172 Detta eftersom en union bestående av 12 medlemmar, där 

endast 11 deltog skulle orsaka stora problem för sammanhållningen, samt 

komplexa institutionella problem.173  

 

Resterande medlemsstater Holland, Luxemburg, Belgien, Spanien, Portugal, 

Grekland och Irland följde alla samma linje. Samtliga länder framhävde vikten av 

att fortsätta ratificeringsprocessen utan att återuppta förhandlingarna om 

Maastrichtfördraget.174 Medlemsstaterna anslöt sig således till den tysk-franska 

idéen om hur situationen skulle lösas.175  

 

Av det presenterade empiriska materialet framgår det att övriga medlemsstaters 

inställning till Danmarks undantagsklausul till stor del speglade deras nationella 

preferenser. Ur ett brittiskt perspektiv fanns det ett antal politiska och strategiska 

överväganden som avgjorde deras inställning till Danmarks undantagsklausul. För 

den brittiska representationen var det som framgått av materialet avgörande att 

bidra till att Danmarks undantag för att de skulle få genom Maastrichtfördraget. 

Detta var i sin tur en förutsättning för att de skulle få behålla sina undantag från 

bland annat EMU och det sociala protokollet.176 Storbritanniens stöd till Danmark 

kan följaktligen betraktas som ett strategiskt övervägande som tar hänsyn till 
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intressegrupper inom staten.177 Den tysk-franska inställningen präglades av att 

staterna var överens om att Maastrichtfördraget skulle träda ikraft till varje pris.178 

En vidare aspekt som stödjer LI1:s förklaringskraft är det faktum att stora och 

mäktiga aktörers nationella preferenser till stor del blir styrande för mindre 

stater.179 Frankrike och Tysklands gemensamma uttalande efter den danska 

folkomröstningen blev normerande för övriga staters handlande. Det faktum att 

Italien, Grekland, Irland, Portugal, Holland, Luxemburg, Belgien och Spanien 

anslöt sig till den tysk-franska linjen är en tydlig indikation på detta.180 Det som å 

andra sidan talar emot LI:s förklaringskraft vad gäller staternas inställning, är 

antagandet om att aktörer främst drivs av ekonomiska preferenser.181 Av det 

presenterade materialet framgår det tydligt att samtliga medlemsstater främst hade 

politiska och historiska motiv bakom sin inställning till Danmark. Därtill spelade 

relationerna till övriga medlemsstater en viktig roll. Detta är en vanlig kritik som 

LI har bemötts med, som redogörs för mer utförligt i de sammanfattande 

slutsatserna.182  

 

Det finns även visst stöd för att staterna har genomgått en normativ 

preferenspåverkan (SI1) vad gäller de nationella preferenserna.183 För samtliga 

medlemsstater var det avgörande att få genom Maastrichtfördraget och på så sätt 

förverkliga EU:s övergripande målsättning om en fördjupad integration.184 Sett 

utifrån fanns det följaktligen en överensstämmelse mellan staternas inställning till 

Danmarks undantagsklausul och EU:s övergripande normer. Om man däremot 

undersöker hur preferenserna konstruerades finns det inget stöd för att 

medlemsstaterna ska ha beaktat de ”europeiska normerna”. Detta eftersom det inte 

skett någon förskjutning i samband med att medlemsstaterna har deltagit i EU:s 
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institutioner, utan preferenserna är ett resultat av nationella förhållanden, historia 

och realpolitik.  

 

Det är emellertid ett antal faktorer som försvårar bedömningen om det förekom 

någon normativ preferenspåverkan av medlemsstaterna. Det danska “nejet” till 

Maastrichtfördraget kom som en chock för övriga medlemsstater.185 

Opinionsmätningar hade förutsett ett flertal på ja-sidan. Dessutom hade Danmark 

under utformandet av Maastricht varit tillfreds med resultatet.186 Mot bakgrund av 

detta hade inte övriga medlemsstater behövt ta ställning till frågan innan 

folkomröstningen.187 Att bedöma huruvida aktörerna förändrade sina preferenser 

är således svårt, då frågan var helt ny vid förhandlingarna.188 Det kan även 

tilläggas att medlemsstaterna inte hade behövt ta ställning till frågan tidigare, då 

detta var första gången en medlemsstat begärde en undantagsklausul efter det att 

ratificeringsprocessen hade påbörjats.189 Detta i motsättning till de brittiska 

undantagsklausulerna, som accepterades innan fördraget var färdigförhandlat.190 

 

Sammanfattningsvis överensstämmer observationerna med de teoretiskt 

motiverade förväntningarna som härletts från LI. Det empiriska materialet ger 

tydliga indikationer på att det finns starka nationella preferenser som påverkar 

medlemsstaternas inställning till Danmarks undantagsklausuler.191 Dessutom har 

det empiriska materialet visat att de nationella preferenserna har konstruerats 

utifrån en avvägning kring potentiella för-och nackdelar, samt förväntade 

konsekvenser för respektive medlemsstat.192 Vad gäller SI:s förklaringskraft på 

staternas inställning finns det en viss överensstämmelse mellan de teoretiska 

antaganden och det empiriska materialet, men teorin brister vad gäller att förklara 

den underliggande konstruktionen av nationella preferenser. 
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4.2 Förhandling  

Med utgångspunkt i staternas inställning som redogjorts för ovan är nästa steg att 

pröva de teoretiska antagandena om förhandlingsdynamiken inom EU:s 

institutioner. Den grundläggande frågan för följande avsnitt är således huruvida de 

mellanstatliga förhandlingarna om Danmarks undantagsklausul var konkurrens- 

eller samarbetsinriktade.193 En förutsättning för att LI2 har förklaringskraft är att 

det empiriska materialet visar att förhandlingarna präglades av att staterna 

strävade efter att maximera sina fördelar och samtidigt reducera sina nackdelar.194 

Om det empiriska materialet däremot visar att förhandlingarna präglades av att 

medlemsstaterna försökte skapa gynnsamma lösningar för alla som deltog kan SI2 

anses ha förklaringskraft.195 Nedan följer ett urval av empiriska observationer som 

ger stöd åt de olika teoretiska antagandena. Eftersom utrymmet är begränsat och 

materialet är stort har inte alla aspekter av förhandlingarna inkluderats i 

analysen.196  

 

 

En första observation efter en genomgång av det empiriska materialet är att 

förhandlingarna i vissa avseenden kan betraktas som konkurrensinriktade (LI2). 

Det främsta exemplet på detta är den konstitutionella konflikten som utspelade sig 

mellan medlemsstaterna som var förespråkare av att driva integrationen framåt, 

främst Frankrike, Tyskland och Italien, och medlemsstaterna som var mer 

återhållsamma som ett resultat av motvilja på nationell nivå.197 Medlemsstaterna 

som uppvisade en motvilja mot fördragsändringarna, Storbritannien och Danmark, 

fick starka förhandlingspositioner. Detta eftersom en fördragsändring som tidigare 

nämnt är beroende av samtliga medlemsstaters godkännande. Danmark och 

Storbritannien hade således en juridisk möjlighet att förhindra fördraget från att 
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träda ikraft.198 Dessutom fanns det inte någon fungerande institutionell mekanism 

för att tvinga motvilliga medlemsstater, då EU enligt LI inte är mer än en samling 

suveräna stater.199 Det fanns mot bakgrund av detta en överhängande risk för att 

det skulle uppstå ett dödläge i förhandlingarna.200 Medlemsstaterna som hade ett 

stort intresse av att ratificera Maastrichtfördraget gjorde följaktligen större 

eftergifter, då de var beroende av Danmarks och Storbritanniens medhåll.201 

Observationen om att de minst samarbetsvilliga aktörerna till stor del fick 

definiera lösningen på problemet ger även stöd åt LI:s antagande om att 

förhandlingarna var konkurrensinriktade.  

 

Därtill pekade Jørgen Østrøm Møller, i sin intervju, på det brittiska 

ordförandeskapets betydelse för beslutet om att acceptera Danmarks 

undantagsklausul från EMU. John Major tillträdde som ordförande i Europeiska 

rådet under förhandlingarna om undantagsklausulen.202 För Major var det 

avgörande att få igenom Maastrichtfördraget för att kunna fortsätta 

ratificeringsprocessen i det brittiska parlamentet och han bidrog således till att 

styra förhandlingarna i en riktning som gynnade Danmark, för att det på lång sikt 

gynnade Storbritannien.203 Detta indikerar att interaktionen mellan 

medlemsstaterna i en förhandling till stor del präglas av allianser och 

underliggande beroendeförhållanden, vilket i sin tur är avgörande för en 

medlemsstats förhandlingsposition.204 Det som emellertid talar emot att 

förhandlingarna var konkurrensinriktade var det till stor del fanns konsensus kring 

det faktum att ratificeringsprocessen skulle fortsätta, antingen med eller utan 

Danmark.205 Det var heller inte någon som direkt motsatte sig den danska 

                                                                                                                                          

 
198 Schimmelfennig & Winzen, 2013.  
199 Shimmelfennig, Leuffen & Rittberger, 2015, s, 764-765.  
200 Ibid.  
201 Ibid.  
202 De Europæiske Fællesskaber, 2009, s. 185-89. 
203 Møller, Jørgen, tidl departementchef i Udenrigsministeriet, Intervju 2019-04-26. 
204 Moravcsik, 1993, s. 485-6.  
205 European Council, Lissabon, 26-27 june, 1992. 



 

 36 

undantagsklausulen, vilket innebar att förhandlingarna inte hade en distributiv 

karaktär.206  

 

Det finns även stöd i det empiriska materialet för att medlemsstaterna under 

förhandlingarna strävade efter att skapa lösningar som gynnade samtliga 

medlemsstater, vilket innebar att det fanns konsensus om vissa aspekter av frågan 

(SI2).207 Maastrichtfördraget innehöll, som tidigare nämnt, ett detaljerat rättsligt 

ramverk för den fortsatta utvecklingen av det europeiska samarbetet.208 

Underliggande i utkastet till Maastrichtfördraget fanns dessutom komplexa 

politiska kompromisser mellan medlemsstater med olika uppfattningar om EU:s 

framtid.209 Eftersom man hade lyckats med att ”formulera sig ut” av stora 

politiska skiljelinjer var överenskommelsen skör.210 Det var således uteslutet för 

samtliga medlemsstater att öppna upp fördraget och omförhandla det som det 

danska folket ansåg som problematisk.211  

 

Som en respons på överenskommelsens skörhet ålade övriga medlemsstater 

Danmark att på nationell nivå identifiera en lämplig lösning på problemen som 

den danska folkomröstningen aktualiserade.212 Frågan om Danmarks 

undantagsklausul från EMU konstruerades alltså som ett nationellt problem, 

istället för ett mellanstatligt problem.213 Detta innebar att det inte blev en fråga om 

hur EU skulle hantera Danmark, utan en fråga om hur Danmark skulle lösa den 

konstitutionella krisen.214 EU:s övergripande ambitionsnivå med 

Maastrichtfördraget var så hög att det inte fanns utrymme för nationella intressen, 

vilket hade fått en större roll om problemet hade definierats som ett EU-problem.  
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     ” It noted the Danish White Paper and welcomed the Danish Government's intention to present 

within     the next few weeks ideas on the way forward. It asked Foreign Ministers to examine 

these ideas and to report on them to the Edinburgh European Council, with a view to agreement 

there on the framework for a solution”215 

 

Citatet från Europeiska rådets toppmöte i Birmingham några veckor efter den 

danska folkomröstningen indikerar att samtliga medlemsstater var beredda att lösa 

det konstitutionella problemet som Danmarks nej till Maastrichtfördraget 

orsakade.216 I samband med att övriga medlemsstater ålade Danmark att själva 

identifiera lösning minskade därmed konfliktlinjerna under förhandlingarna, och 

det fanns en strävan efter att gå Danmark till mötes. Detta talar för att 

förhandlingarna främst var samarbetsinriktade och att medlemsstaterna följde en 

lämplighetslogik.217 

 

Sammanfattningsvis visar föregående resultat och analys att det finns stöd för 

båda LI2 och SI2. Vilken hypotes som får mest stöd är till stor del beroende av 

om man främst avser att studera respektive medlemsstats förhandlingsposition 

eller interaktionen mellan medlemsstaterna. Det empiriska materialet visar tydligt 

att vissa medlemsstater hade en starkare förhandlingsposition, då de hade en 

juridisk möjlighet att blockera fördraget.218 Samtidigt, visar materialet att 

interaktionen mellan medlemsstaterna präglades av konsensus om att det var ett 

danskt problem, vilket krävde en dansk lösning.219 Det fanns således en strävan 

efter att gynna samtliga inblandade genom att fortsätta ratificeringsprocessen, och 

på samma gång se till Danmarks behov.220  
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4.3 Beslutet  

Följande avsnitt avser att pröva de teoretiska antagandena om det bakomliggande 

syftet till beslutet om att acceptera Danmarks undantagsklausul från EMU. Den 

grundläggande frågan som avsnittet avser att besvara är således om beslutet kan 

förklaras av rationella skäl (LI3), eller sociala skäl (SI3). För att besvara frågan 

presenteras inledningsvis det mellanstatliga beslutet om att acceptera undantaget 

från EMU, vilket fattades under Europeiska rådets toppmöte i Edinburgh. Därefter 

följer ett antal möjliga förklaringar till medlemsstaternas acceptans.  

 

Part B, Denmark and The Treaty on European Union, av Europeiska rådets 

slutsatser från toppmötet i Edinburgh 11-12 december år 1992 innehöll ett beslut 

om att Danmark skulle beviljas de fyra undantag från fördraget som begärdes i 

samband med det negativa resultatet från folkomröstningen.221 I den första delen 

av beslutet noterade rådet att Danmark hade lagt fram en promemoria, Denmark in 

Europe222, inför Europeiska rådet. Mot bakgrund av detta accepterade övriga 

medlemsstater undantagen i den andra delen. I den tredje delen stadgade 

Europeiska rådet att Danmark hade en bestående möjlighet att upphäva 

undantagen.223  

 

 Efter en genomgång av det empiriska materialet har ett antal rationella 

förklaringar till beslutet identifierats. En undantagsklausul kan för det första 

betraktas som ett sätt för dominerande medlemsstater att hantera varierande 

nationella preferenser inom unionen.224 Som framgått av föregående avsnitt 

utspelade det sig en konstitutionell konflikt inom Europeiska rådet mellan 

medlemsstaterna som ville driva integrationen framåt, och medlemsstaterna som 

                                                                                                                                          

 
221 European Council, Edinburgh, December 12, 1992, SN/456/1/91.  
222 White paper on Denmark and the Maastricht Treaty, October 1992, SN 4364/92, s. 100. 
223 Ibid.  
224 Schimmelfennig & Winzen, 2013.  
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motsatte sig fördraget.225 Att acceptera kraven som följde av Danmarks 

promemoria framstod därför som en lösning på konflikten.226   

 

En möjlig konsekvens, som flera medlemsstater uttryckte en oro över, var att ett 

beslut om att acceptera Danmarks undantagsklausul skulle resultera i ett Europa i 

två hastigheter, eller en differentierad integration.227 Något som på lång sikt kunde 

leda till splittringar mellan medlemsstaterna inom unionen.228 Fördelarna med att 

fortsätta ratificeringsprocessen framstod dock som större än de potentiella 

nackdelarna. En möjlig förklaring till detta var att det fanns en uppfattning bland 

övriga medlemsstater om att Danmarks undantagsklausul enbart var tillfällig i och 

med att den konstruerades som en opt-in.229 Att undantagsprotokollet 

konstruerades som en opt-in innebar att Danmark kunde gå med i EMU när det 

fanns en vilja hos den danska befolkningen att delta, vilket övriga medlemsstater 

förväntade skulle ske.230  

 

En differentierad integration, i form av en undantagsklausul, framstod således som 

en pragmatisk lösning på problemen medlemsstaterna stod inför.231 Med 

utgångspunkt i detta kan man anta att beslutet fattades för att en undantagsklausul 

framstod som ett effektivt verktyg för att lösa EU:s akuta problem under år 1992. 

De potentiella långsiktiga konsekvenserna av att Danmark fick stå utanför EMU 

hade mindre betydelse, då övriga medlemsstater som tidigare nämnt räknade med 

att Danmark skulle delta i EMU vid ett senare tillfälle.232 Efter en tid stod det 

emellertid klart att Danmarks undantag från EMU var bestående, vilket har lett till 

att liknande undantagsklausuler inte har beviljats av EU.233 

 

                                                                                                                                          

 
225 European Parliament, June 1992, No-3-419/117. 
226 Demark and The Treaty on European Union, 1992, 92/C348/01. 
227 Ibid.  
228 European Parliament, November 1992, No 3-424/130.  
229 Denmark and The Treaty on European Union, 1992, 92/C348/01. 
230 De Europæiske Fællesskaber, 2009, s. 185-89.  
231 European Council, Edinburgh, December 12, 1992, SN/456/1/91.  
232 De Europæiske Fællesskaber, 2009, s. 185-89. 
233 Ibid. Marcussen, 2005, s. 44.  
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Dessutom var det av vikt för övriga medlemsstater att uttrycka i 

undantagsklausulens ingress att beslutet gällde uteslutande för Danmark och inte 

för andra eller framtida medlemsstater.234 Ingressens formulering syftade till att 

undvika en situation där nya medlemsstater gick in med en inställning om att 

erhålla samma undantag som Danmark.235 Under tiden för förhandlingarna 

genomgick EU en expansionsfas där bland annat andra nordiska länder ansökte 

om medlemskap.236 Undantagsklausulens formulering var såldes av yttersta vikt 

för att undvika en mer långtgående differentiering.237 En undantagsklausul kan 

mot bakgrund av det ovan sagda anses vara en institutionell respons på 

heterogenitet, som föregicks av rationella kalkyler kring eventuella för-och 

nackdelar.238 

 

Fortsättningsvis finns det även stöd för att sociala skäl kan förklara acceptansen 

för Danmarks undantagsklausul i det empiriska materialet. För övriga 

medlemsstater var det av väsentlig betydelse att Danmarks undantagsprotokoll 

inte skulle avvika från Maastrichtfördragets bestämmelser.239 Av 

Edinburghavtalets inledande bemärkningar kan man därmed utläsa att 

medlemsstaterna i enlighet med fördraget har beslutat att bevilja Danmarks 

undantagsklausuler.240 

 ”Noting that Denmark does not intend to make use of the following provisions in 

such a way as to prevent closer cooperation and action among Member States 

compatible with the Treaty and within the framework of the Union and its 

objectives”.241  

Vid flera tillfällen upprepas det att beslutet har fattats i överensstämmelse med 

                                                                                                                                          

 
234 Se, Ingressen i Denmark and The Treaty on European Union, 1992, 92/C348/01. Fromuleringen: 
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237 European Council, Edinburgh, December 12, 1992, SN/456/1/91, Part B.  
238 Schimmelfennig & Winzen, 2013.  
239 Møller, Jørgen, tidl departementchef i Udenrigsministeriet, Intervju 2019-04-26. 
240 Denmark and The Treaty on European Union, 1992, 92/C348/01.  
241 Ibid, se särskilt Annex 1.  
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Maastrichtfördraget, samt att Danmarks undantag är kompatibla och förenliga 

med fördraget.242 Den danska undantagsklausulen utgjorde följaktligen inte ett hot 

mot den europeiska identiteten eller EU:s övergripande målsättningar. Den var 

rättare sagt en förutsättning för att bevara det danska EU-medlemskapet och 

respektera utfallet av den demokratiska processen som folkomröstningen var ett 

uttryck för.243 Av debatterna som föregick parallellt inom Europaparlamentet var 

flera medlemsstater tydliga med att vikten av att respektera den danska 

befolkningens ställningstagande till Maastrichtfördraget.244  

Den differentierade integrationen som undantagsklausulen accepterades 

följaktligen eftersom den skedde inom ramen för EU:s fördragsbestämmelser.245  

Därutöver hade undantagsklausulerna ingen direkt påverkan på EU:s institutioner. 

Danmark bidrog heller inte till att skapa parallella institutionella lösningar, då 

undantagsklausulens rättsliga innebörd en fullständig exkludering från EU:s 

ekonomiska och monetära politik.246 Europeiska rådet var följaktligen benägen att 

ge Danmark en undantagsklausul, då fördragets ingress stadgade att det måste 

finnas en respekt för nationella variationer.247 

Det kan mot bakgrund av ovanstående resonemang tänkas att Danmarks 

undantagsklausul från EMU accepterades för att det var en nödvändig 

förutsättning för en fortsatt utveckling av sammanhållningen inom EU.248 Beslutet 

kan sålunda betraktas som ett politiskt verktyg för att skapa en balans mellan å 

ena sidan principen om enighet inom unionen och å andra sidan principen om 

respekt för nationell mångfald.249 Beslutet motiverades således av att det fanns 

långsiktiga fördelar med att minska nationella skiljelinjer och därtill reducera 

                                                                                                                                          

 
242 European Council, Edinburgh, December 12, 1992, SN/456/1/91, Part B.  
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konfliktlinjerna inom Europeiska rådet.250 

Avslutningsvis har ovanstående analys kring beslutet att bevilja Danmark en 

undantagsklausul från EMU visat att det finns stöd för båda LI3 och SI3 i det 

empiriska materialet. Det finns tydliga indikationer på att en flexibel eller 

differentierad integration framstod som det mest lämpliga för att hantera den 

akuta situationen som Europeiska rådet stod inför under år 1992. Frågan är 

emellertid om lösningen kan förklaras med rationella eller sociala skäl. Det kan 

tänkas att svaret på frågan är att en rättvis förklaring består av en kombination av 

de två hypoteserna, och det är således en utmaning att besvara frågan om vilken 

teori som får mest stöd i det empiriska materialet. Därtill kommer det faktum att 

beslutet representerar en vändpunkt i den europeiska integrationen, då en 

medlemsstat för första gången beviljades ett rättsligt undantag från 

unionsrätten.251 Beslutet kan mot bakgrund av detta sägas vara den differentierade 

integrationens födsel. Medlemsstaterna ställdes följaktligen inför frågor de aldrig 

innan hade behövt tolka eller besvara.252 
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5 Sammanfattande slutsatser 

Syftet med föregående analys har varit att pröva två distinkta teorier om europeisk 

integration på ett fall. Mer specifikt har ambitionen varit att undersöka vilken 

förklaringskraft teoribildningarna Liberal intergovernmentalism och Sociologisk 

institutionalism har på övriga medlemsstaters acceptans för Danmarks 

undantagsklausul från EMU under år 1992.  

 

En förutsättning för att kunna bedöma vilken av de två teoribildningarna som 

bäst förklarar fallet är en jämförelse av respektive teoris förklaringskraft, samt 

en redogörelse för teoriernas brister i att förklara vissa aspekter av fallet.253 

Kapitlet avslutas med en mer generell diskussion om teoriernas förklaringskraft i 

förhållande till varandra. Syftet med att föra diskussionen på en principiell nivå 

är att stärka den teoretiska generaliserbarheten.254 Förhoppningen är således att 

de teoretiska slutsatserna ska kunna användas för att förstå liknande fall.255 

 

Mot bakgrund av föregående analys kan man se att LI har sin styrka i att förklara 

konstruktionen av nationella preferenser, samt hur preferenserna var avgörande 

för staternas inställning till Danmarks undantagsklausul. Detta eftersom 

materialet indikerade att det fanns en överensstämmelse mellan nationella 

preferenser och inställningen till Danmarks undantagsklausul.  LI har däremot en 

relativt snäv uppfattning av vad som ligger till grund för konstruktionen av 

nationella preferenser, då ekonomiska incentiv framhålls som den primära 

drivkraften. I fallet som studerades var ekonomiska incentiv sekundärt till 

politiska, och strategiska överväganden.256  
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SI å andra sidan hade sin främsta styrka i att förklara konsensusen som var 

närvarande vid förhandlingarna inom Europeiska rådet. Det var däremot svårare 

att hitta stöd för att medlemsstaterna hade genomgått en normativ 

preferenspåverkan, då det inte skett någon förskjutning gällande de nationella 

preferenserna. Det kan tänkas att socialiseringsteorins bristande förklaringskraft 

kan förklaras av att integrationen inte var lika långtgående under år 1992, då 

EU:s övriga institutioner hade en mindre central roll i utformningen av EU:s 

politik.257 Efter Lissabonfördragets ikraftträdande har Kommission, EP och EU-

domstolen fått ett betydligt större inflytande, vilket innebär att EU:s 

institutionella struktur är starkare.258 Följaktligen kan det tänkas att resultatet 

hade blivit annorlunda om man till exempel hade prövat teorin på ett samtida 

fenomen som Brexit.  

 

Det finns å andra sidan tendenser som talar emot att SI skulle haft större 

förklaringskraft på samtida fenomen inom unionen. Av uppsatsens inledning 

framgår det att en rad olika händelser har resulterat i disintegrerande tendenser 

inom EU, vilket indikerar att EU inte är mer än en samling suveräna stater.259 

Detta eftersom det fortfarande finns stora splittringar inom unionen, och ett stort 

utrymme för enskilda medlemsstater att påverka EU:s politik.260 Det främsta 

exemplet på detta är Brexit, samt Polen och Ungerns ständiga försök att påverka 

unionens politik.261 Det kan mot bakgrund av detta tänkas SI fortfarande skulle 

haft svårt att ensamt förklara europeisk integration.  

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan de teoretiska perspektiven är emellertid 

vilken betydelse de tillmäter EU:s institutioner. För förespråkare av LI har EU:s 

institutioner en marginell roll, då man enbart överlämnar befogenheter när det 

anses som fördelaktigt för aktörerna att fördjupa integrationen.262 EU:s 
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institutioner skapas således i de situationer där det är mer effektivt för aktörerna 

att samarbeta.263 Från ett SI-perspektiv å andra sidan är EU:s institutioner 

centrala och den främsta drivkraften i den europeiska integrationen.264 Detta 

eftersom det är institutionerna som konstruerar ramarna för hur staterna får agera 

på den internationella arenan, då de spelar en viktig roll i konstruktionen av 

nationella preferenser och nationell identitet.265 

 

Mot bakgrund av resonemanget i föregående stycke kan man anta att LI erbjuder 

ett aktörcentretat perspektiv på europeisk integration, medan SI lämpar sig bäst 

för att studera EU:s strukturer. Det är således möjligt att dra en parallell till 

aktör-och strukturproblemet som ofta diskuteras inom studierna av 

internationella relationer.266 Aktör-och strukturproblemet handlar om hur 

aktören påverkar strukturen, och likaså hur strukturen påverkar aktören.267 

Översatt till EU, är det en fråga om hur medlemsstaterna påverkar EU:s 

institutioner och en fråga om hur EU:s institutioner påverkar medlemsstaterna.268 

Genom att kombinera de två teoretiska perspektiven möjliggörs följaktligen en 

flernivåsanalys av beslutsfattande inom EU.269  

 

 

Syftet med att studera och teoretisera europeisk integration är att öka förståelsen 

för EU:s institutioner, beslutsfattande och utveckling.270 Studierna av europeisk 

integration väcker vidare frågor om de olika teoribildningarnas relation till 

varandra. Borde de skilda teoribildningarna betraktas som konkurrerande eller 

komplementära? Den huvudsakliga skillnaden mellan LI och SI är uppfattningen 

om hur verkligheten är beskaffad, vilket i sin tur är avgörande för synen på 
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aktörer, strukturer, förhandling och preferenser.271 Teoribildningarna bygger mot 

bakgrund av detta på olika ontologiska och epistemologiska antaganden, vilket 

har gjort att många inte anser att teorierna är kompatibla.272  

 

För att bemöta denna kritik och besvara uppsatsens frågeställning ansluter 

uppsatsens slutsatser sig till Diez och Wieners resonemang om ”The mosaic of 

integration theory”.273 Mosaik är en av de äldsta konstformerna som finns och 

brukar definieras som ett mönster bestående av en sammansättning av små, 

olikfärgade bitar. Det varierande materialet bildar en unik komposition, där alla 

bitar är av betydelse för helheten.274 Mot bakgrund av detta kan man tänka på 

forskningsfältet om europeisk integration som en mosaik, där alla teoribildningar 

representerar en unik bit i kompositionen.275 För att få en fullständig bild av den 

europeiska integrationen är det således värdefullt att kombinera olika 

teoribildningar, istället för att isolera dem.276 Teoribildningarnas relation till 

varandra kan därför anses som att varje enskild teori utgör ett unikt bidrag för att 

öka förståelsen av den europeiska integrationen.277 Både LI och SI kan därmed 

ses som lämpliga att förklara acceptansen för Danmarks undantagsklausul från 

EMU, då de har sina respektive styrkor i att förklara olika aspekter av fallet.  

 

   Framtida forskning om europeisk integration har stort potential och kommer 

förmodligen fortsätta att utvecklas. EU är ett unikt fenomen som varken passar 

in i beskrivningen av ett mellanstatligt samarbete, en federation, eller en 

internationell organisation, vilket gör europeisk integration till ett rikt 

studieobjekt. Dessutom har unionsrätten och EU:s politik en enorm påverkan på 

vad den svenska staten får och kan göra, något som borde vara en tydlig 

indikation på varför det är viktigt att studera EU.278 En intressant 
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vidareutveckling av uppsatsen hade varit att pröva teorierna på ett nyare fall, 

såsom Brexit, för att på så sätt kunna undersöka om det skett någon förskjutning 

av betydelse för teoriernas förklaringskraft.279 Därutöver hade man kunnat 

vidareutveckla hypoteserna som härletts ur teoribildningarna och även studerat 

vilka konsekvenser Danmarks undantagsklausul har haft för dess roll inom EU.  
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7 Bilagor  

 

Bilaga 1- Intervjufrågor  
Här presenteras intervjufrågorna som undersökningen intervju utgick från. Intervjun 

genomfördes över telefon 26 april 2019. Respondenten har givit sitt godkännande till 

resultatet.  

 

 

To start with, can you tell me a little bit about your role in the negotiations after the 

Danish referendum on the Maastricht Treaty?  

 

What did you experience as the biggest challenge under the EU-negotiations on the 

Danish opt-out from the EMU? 

 

What do you think were the main reasons for the acceptance from the other member 

states on the Danish opt-outs?  

 

Did you perceive there being consensus in the European Council negotiations regarding 

the Danish opt-outs?  

 

Do you think that the Edinburgh agreement affected how the other member states 

viewed Denmark’s role in the EU?  
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