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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om de Skandinaviska länderna har de rätta förutsättningarna 
för att bilda en valutaunion utifrån teorin om optimala valutaområden samt de erfarenheter som kan 
dras från den europeiska monetära unionens utveckling. Åtta olika parametrar har mätts och jämförts 
för att bestämma hur integrerade och symmetriska de Skandinaviska länderna är jämfört med nio 
andra närbelägna länder.  
Resultatet uppvisar en hög grad av symmetri och integration mellan Sverige och Danmark och vice 
versa, medan Norge avviker vad beträffar symmetri. Det kan konstateras att de Skandinaviska 
länderna är mer integrerade och symmetriska än vad som är fallet mellan ett flertal Eurozon-länder. 
Fördjupad forskning behövs för att avgöra huruvida nyttan med en valutaunion mellan främst Sverige 
och Danmark överväger nackdelarna som den medför.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

1994 röstade de norska medborgarna nej till att landet skulle ansluta sig till EU. Danskarna 

sade 2000 nej till att gå med i den Europeiska monetära unionen (EMU) och 2003 valde 

svenskarna likaså att stå utanför eurosamarbetet. Dessa folkomröstningar avgjordes med en 

klar men inte överlägsen majoritet. Efter den senaste finanskrisen och under den pågående 

skuldkrisen inom EMU har det svenska stödet för ett EMU inträde kollapsat, 15 % skulle 

rösta ja om det vore val idag (SCB). I Norge har Statistiska sentralbyrån slutat att mäta EU-

sympatierna men enligt en annan undersökning (Svenska dagbladet) är det bara 19 % som är 

positiva till ett EU medlemskap. Roth (2014) undersöker i en artikel hur européernas 

inställning till EMU har förändrats efter finanskrisen 2007-2008. Studien visar att stödet för 

Euron hos Eurozon-länderna totalt sett ligger kvar på en hög nivå även om det skiljer sig 

mycket mellan länderna. I Grekland och Tyskland har stödet ökat medan det i Spanien och 

Irland har sjunkit. Den pågående skuldkrisen och de problem som denna fört med sig i 

Eurozon-länderna påverkar alltså den inhemska opinionen för EMU olika. Roth undersöker 

även stödet för Euron hos EU-länder utanför Eurozonen. Här visar det sig att stödet totalt sett 

har sjunkit kraftigt, mest i Sverige och Tjeckien. Även danskarnas stöd rasar och de är klart 

negativa till Euron. Det verkar alltså inte särskilt troligt att de Skandinaviska länderna 

kommer att ansluta sig till Euron, så frågan är om de tre länderna kan/vill bilda en egen 

valutaunion.  

Enligt teorin om ett optimalt valutaområde (OCA-teorin) behöver länder som ska bilda en 

valutaunion vara symmetriska, integrerade och ha en hög grad av faktorrörlighet. Det innebär 

att länderna i valutaunionen måste ha en någorlunda synkroniserad konjunkturcykel, ha 

mycket utbyte med varandra och vara flexibla i omställningen i priser och löner om det 

inträffar makroekonomiska chocker, eftersom man inte kan bedriva en självständig 

stabiliserande penningpolitik. Det har ifrågasatts om EMU-länderna är symmetriska och 

integrerade i tillräckligt hög utsträckning (Artis 2003).  

En annan viktig aspekt vid bildandet av en valutaunion är, enligt de Grauwe (2016. s140), att 

människorna i de olika länderna känner en samhörighet med varandra, den så kallade ”deep 

variable”. Enligt honom var det tack vare denna samhörighet som återföreningen mellan Öst- 

och Västtyskland gick så pass smärtfritt som den gjorde. Denna samhörighet är inte lika stark 

mellan EMU-länderna och därför finns det ett motstånd att närma sig varandra politiskt. De 

Skandinaviska länderna har mycket gemensamt. Språken är besläktade, det finns en 

gemensam historia, religionen är densamma och kulturen har mycket gemensamt 

(norden.org). Förutom dessa aspekter finns det sociala och ekonomiska likheter länderna 

emellan. Alla är små öppna ekonomier, inkomstfördelningen i länderna liknar varandra, de 

sociala skyddsnäten fungerar på liknande sätt och demografiskt uppvisar länderna likheter 

(Andersen 2007).  

De skandinaviska länderna har tidigare ingått i en valutaunion, nämligen den Skandinaviska 

myntunionen, 1873-1924. Denna union har givit oss den gemensamma valutaenheten kronan. 

Att valutornas växelkurs är relativt lika varandra härstammar ur denna union. Gränshandeln 

mellan länderna, såväl som handeln med omvärlden, gynnades av valutaunionen trots att den 

inte kombinerades med ett frihandelsområde (Jonung, 2003). 

Skandinavien skulle bli världens 11:e största ekonomi om en valutaunion infördes. Idag är 

Sverige på 19:e, Norge 22:a och Danmark 29:e plats (IMF 2016). Enligt (Forlati 2015) kan 

det vara gynnsamt för små öppna ekonomier att bilda valutaunion. De vinster länder som 

bildar valutaunion kan göra är: 
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 Minskade transaktionskostnader 

 Pristransparens  

 Valutakursosäkerheten försvinner 

 Ökad handel 

Enligt Europakommissionen (1990) sparar Eurozonen 0,25- 0,5 % av BNP på 

transaktionskostnaderna årligen. Med pristransparens menas att det blir lättare att jämföra 

priserna mellan länderna vilket ökar konkurrensen som i sin tur leder till ökad effektivitet 

enligt de Grauwe (2016. s69) som också menar att den största förtjänsten är att länderna 

slipper den fluktuerande växelkursen och den valutaoro som den för med sig. När det gäller 

ökad handel finns det forskning som pekar på att den ökar mellan länder i en valutaunion 

(Flam & Nordström 2006) medan annan forskning anser att det inte finns tillräckliga bevis för 

det (Glick & Rose 2015).  

1.2 Syfte 

Det här arbetet syftar till att undersöka om de tre Skandinaviska länderna har de rätta 

förutsättningarna för att bilda en valutaunion utifrån teorin om ett optimalt valutaområde 

(OCA-teorin). Förutom kriterierna för ett optimalt valutaområde kommer utvecklingen inom 

Eurozonen de senaste åren och de makroekonomiska problem som uppstått i och med 

skuldkrisen, ha stort inflytande på bedömningen av lämpligheten för de Skandinaviska 

länderna att bilda en valutaunion. 

1.3 Frågeställning 

Är de Skandinaviska länderna tillräckligt symmetriska vad beträffar de kriterier som OCA-

teorin förespråkar vid bildandet av valutaunion? 

Är länderna tillräckligt integrerade med varandra för att bilda valutaunion? 

Hur synkroniserade är länderna vad beträffar de makroekonomiska faktorer som visat sig vara 

viktiga i samband med den pågående, europeiska skuldkrisen? 

1.4 Avgränsning 

Det här arbetet syftar till att kartlägga symmetrin mellan länderna (exogena faktorer) och 

berör således inte de landspecifika (endogena faktorer) kriterier som OCA-teorin berör, vilket 

betyder att ländernas interna flexibilitet med avseende på priser och löner inte kommer att 

undersökas. Faktorer som är viktiga vid bildandet av valutaunion men som inte är av 

ekonomisk karaktär, så kallad ”deep variable”, kommer inte att undersökas närmare men 

omnämns eftersom de utgör en viktig grund för ett valutasamarbete. När det gäller 

avgränsning i tid så är det perioden under vilken EMU har funnits, 2002-2015, som 

mätningarna har gjorts. De tolv länder som jämförs har avgränsats till Skandinaviens 

grannländer, den geografiska faktorn mäts inte eftersom länderna uppenbart är närbelägna. 

Det faktum att Sverige och Danmark är EU-medlemmar och de eventuella hinder detta skulle 

medföra bortses ifrån här. Den här uppsatsen undersöker inte huruvida förtjänsterna med att 

bilda en valutaunion överstiger kostnaderna/riskerna med en gemensam valuta. 

2 Den ekonomiska monetära unionen 

2.1 EMU & Maastrichtfördraget 

Inför EMUs bildande var det inte så mycket fokus på OCA-kriterierna enligt Artis (2003). Det 

är stora skillnader mellan Eurozonländer på många punkter vad gäller OCA-kriterierna, 

exempelvis intrahandel (de Grauwe s72). Utgångspunkten var politisk, alla som hade de rätta 

ekonomiska förutsättningarna enligt Maastrichtfördraget skulle få delta i valutaunionen. 

Enligt fördraget skulle ett land uppfylla kriterierna nedan för att få bli medlem i EMU (de 

Grauwe s143). OCA-teorin berör inte dessa kriterier.  
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 Inflationen fick vara max 1,5 procentenheter högre än medelinflationen för de tre länderna 
med lägst inflation. 

 Långa räntan fick vara max 2 procentenheter högre än i de tre länderna med lägst inflation. 

 Budgetunderskottet fick vara max 3 % av BNP. 

 Statsskulden fick vara max 60 % av BNP. 

 Länderna skulle vara med i växelkurssamarbetet inom EMS (European Monetary System) och 
inte ha devalverat valutan de två åren närmast innan inträdet. 

Dessa kriterier skulle övervakas av Tillväxt och stabilitetspakten efter det att EMU bildats. 

När det gäller EMS och koordineringen av växelkurserna borde Skandinavien ha bra 

förutsättningar för detta eftersom ländernas valutor fluktuerar relativt lite sinsemellan. 

(Riksbanken 2016) 

2.2 EMU - erfarenheter från ett praktiskt exempel 
I en valutaunion ger medlemsländerna upp sin penningpolitiska frihet och kan inte själva 

bedriva stabiliseringspolitik vid konjunktursvängningar. Om medlemsländerna drabbas av en 

symmetrisk chock kan centralbanken använda räntan för att stabilisera det ekonomiska läget 

för hela unionen. Om medlemsländerna drabbas av asymmetriska chocker måste stabilisering 

ske genom flexibla priser och löner som gör att medlemsländernas ekonomier anpassar sig 

tillbaka till jämvikt.  

I och med skuldkrisen i Eurozonen har det visat sig att räntornas påverkan på ekonomin inom 

ett valutaområde har en stor betydelse. Den korta räntan kan skapa problem vid införandet av 

en valutaunion, detta har många varnat för tidigare och det har blivit väldigt tydligt på senare 

år. När Eurozonen nu har drabbats av kraftiga asymmetriska störningar är behovet för vissa 

länder att justera räntenivån stort. Detta är dock inte möjligt eftersom länderna har en 

gemensam styrränta som den Europeiska centralbanken (ECB) sätter. Enligt de Grauwe 

(2016, s185-187) hade t ex Finland och Irland behövt ha en styrränta på 0 % 2010, medan 

Grekland samtidigt hade behövt 3,97 %. Den styrränta som faktiskt gällde vid denna tidpunkt 

var 1,41 %, vilket beror på att ländernas storlek har stort inflytande på den förda 

räntepolitiken. Tyskland, Frankrike och Italien avgör till största del hur räntan sätts. Denna 

”felaktiga” ränta har visat sig vara ett stort problem för vissa länder då en överhettad ekonomi 

inte kunnat bromsas och vice versa. Problematiken med räntenivån inom EMU stärker 

argumentet att länder som ingår valutaunion ska ha så symmetriska konjunktursvängningar 

som möjligt för att undvika asymmetriska chocker. Om konjunktursvängningarna ändå blir 

asymmetriska och realräntorna börjar skilja sig åt mellan länderna anser Arestis (2016) att 

länderna måste ha en gemensam budgetpolitik, eftersom dessa störningar inte är möjliga att 

komma tillrätta med genom att justera styrräntan. 

Fram till 2008 var EMU-ländernas långa ränta nästan helt synkroniserad. Med finanskrisen 

kom investerare att oroas över PIIGS-ländernas (Portugal,Irland,Italien,Grekland & Spanien) 

ekonomier som visade sig sårbara när världsekonomin skakades om. Investerare sålde dessa 

länders statspapper i stora mängder vilket medförde att räntorna på dessa började rusa i 

höjden samtidigt som man köpte de nordliga EMU-ländernas statspapper varpå deras ränta 

sjönk. Detta medförde att de drabbade ländernas statsskuld sköt i höjden. Inte förrän ECB 

lovade att köpa obegränsat med statsobligationer om nödvändigt lugnades marknaderna och 

räntorna föll till lägre nivåer (de Grauwe 2016. s127-129). Skuldkrisen som Eurozonen 

befinner sig i efter finanskrisen har medfört att endast två av länderna i EMU samarbetet har 

en statsskuld under 60 % av BNP idag (OECD). För att undvika sådana här problem föreslår 

de Grauwe (2016. s17) att EMU ska sträva efter att även bilda en budgetunion. Han anser att 

den gemensamma ekonomin som idag är relativt liten, ca 1 % av ländernas totala ekonomi, 

bör ökas och han förespråkar även en sammanslagning av en stor del av ländernas statsskuld 
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till en gemensam skuld. Problematiken i och med skuldkrisen stärker argumentet att länder 

som ska bilda valutaunion behöver en gemensam syn på budgetpolitik. 

3 Teorin om ett optimalt valutaområde 

3.1 Teorins uppkomst 

OCA-teorin beskriver förutsättningar för att länder som bildar en valutaunion i genomsnitt ska 

vinna mer än de förlorar på det. Artiklar som berör teorin om ett optimalt valutaområde 

(OCA) har allt som oftast med Robert Mundell som den person som lade grunden för hela 

teorin. Även om vissa (Dellas & Tavlas 2009; Cesarano 2006) hävdar att andra berört frågan 

långt tidigare så är det ändå Mundell som får anses som OCA-teorins fader. I sin artikel från 

1961 skriver han att det är kostsamt att ha många små valutor. Transaktionskostnaderna, dvs 

växlingskostnaderna, blir höga och det uppstår problem med värderingen av varor mellan 

länder. Ett tredje bekymmer är den osäkerhet som växelkurser orsakar och som påverkar 

handel och investeringar.  

För att slippa dessa kostnader anser Mundell att områden med fast växelkurs (valutaområden) 

bör bildas mellan länder eller regioner med hög faktorrörlighet, dvs hög rörlighet vad 

beträffar kapital och arbetskraft inom landet eller regionen. Han är även inne på att 

valutaområdet ska ha en rörlig växelkurs gentemot andra valutor, något som var mer ovanligt 

förr då valutakurserna ofta låstes mot omvärlden (Dellas & Tavlas 2009). Där regioner med 

hög faktorrörlighet korsar nationsgränser bör valutan organiseras så att den passar regionen 

och inte landet. Faktorrörligheten är enligt Mundell mycket viktig för att undvika 

asymmetriska chocker i ekonomin. Det finns således både för- och nackdelar med 

valutaunioner, därför måste en bedömning göras huruvida vinsterna överstiger kostnaderna 

eller inte.  

En annan person som dyker upp i dessa sammanhang är Ronald McKinnon som i sin artikel 

(1963) kommer fram till att länder med en stor andel ”tradable goods” jämfört med ”non 

tradable goods” har mer att vinna på en valutaunion än länder med liten andel. Detta har 

tolkats som att ju större utrikeshandel i förhållande till BNP, desto större vinster med 

valutaunion (de Grauwe, s68). 

Kenen är den tredje personen som återkommer i den litteratur som behandlar optimala 

valutaområden. Enligt Dellas & Tavlas(2009) bidrar Kenan till OCA-teorin på områdena 

produktdiversifiering, finanspolitisk integration och ekonomisk struktur. Ett land som ska 

bilda valutaunion bör ha en diversifierad industriproduktion så att en chock i en sektor 

påverkar ekonomin mindre än vad en dominant sektor skulle göra. För att undvika 

asymmetriska chocker i en valutaunion menar Kenan att länderna bör ha en likartad 

produktionsstruktur så att en chock slår lika på alla länder i unionen. Vidare menar Kenan att 

finanspolitisk integration är viktigt för att med hjälp av transfereringar kunna utjämna chocker 

mellan länder eller regioner.  

3.2 Beskrivning av teorin 

Figur 1 visar kostnader (C) och förtjänster (B) med att bilda en valutaunion beroende på hur 

öppen ekonomi landet ifråga har till den tilltänkta partnern, det vill säga hur stor andel av 

BNP som utgörs av handel med landet ifråga. Till vänster om skärningspunkten överstiger 

kostnaderna för att bilda en valutaunion förtjänsterna och det finns då ingen anledning att göra 

detta såvida inte länderna ökar sin handel och hamnar till höger om skärningspunkten där 

förtjänsterna överstiger kostnaderna. Det råder stor oenighet bland ekonomer huruvida 

kostnadskurvans lutning är brant eller flack, vilket betyder att synen på hur mycket handel 

länder behöver ha för att tjäna på en valutaunion skiftar (de Grauwe. s68-72). 
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Figur 1. Kostnader och förtjänster med ökad handel. 

Figur 2 visar två länder med öppna ekonomier som drabbas av en asymmetrisk 

efterfrågechock, vilket innebär att den totala produktionsvolymen (Y) i land A sjunker medan 

den i land B ökar för att möta efterfrågan (D). Land A riskerar en ökad arbetslöshet. Enligt 

Mundell (1961) finns det två viktiga mekanismer som kan komma till rätta med den obalans 

mellan länderna som uppstår. Den första är flexibla löner vilket innebär att arbetare i land A 

håller tillbaka sina lönekrav vilket leder till att produktionen blir billigare och utbudskurvan 

(S) skiftar till höger, samtidigt som lönerna ökar i land B. Land A blir nu mer 

konkurrenskraftigt tack vare lägre priser (P) och balansen kan återställas mellan länderna. Den 

andra mekanismen är arbetskraftsrörlighet vilket innebär att när arbetslösheten stiger i land A 

på grund av den minskade efterfrågan kan människor flytta till land B som har ett större 

behov av arbetskraft. Rörligheten medför att löner inte behöver justeras då arbetslösheten i 

land A uteblir och det ökade lönetrycket i land B dämpas (de Grauwe. s4-5). Om länderna 

som ingår valutaunion har trögrörliga löner samt en arbetskraftsrörlighet sinsemellan som är 

trög måste länderna vara symmetriska i konjunktursvängningarna för att undvika 

asymmetriska chocker då dessa då blir svåra att överkomma. 

 
Figur 2. Justeringsprocess vid asymmetrisk chock. 
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3.3 Tidigare forskning  
Det finns två artiklar av Jonung & Sjöholm på detta område. I ”Hur ser ett optimalt valuta 

område ut för Sverige”(1997) jämförs 10 västerländska länder med hjälp av åtta olika 

parametrar som har att göra med OCA-kriterier. Slutsatsen de drar är att Finland är det bäst 

lämpade landet för Sverige att bilda valutaunion med, följt av Danmark och Norge. De anser 

vidare att det inte finns några nationalekonomiska teoretiska motiv för Sverige att ansluta sig 

till EMU på grund av att de tilltänkta EMU-länderna är för olika vad beträffar undersökta 

kriterier. I den andra artikeln ”Should Finland and Sweden Form a Monetary Union” (1999) 

går de in mer ingående på hur väl ländernas ekonomiska, politiska och demografiska 

förhållanden ser ut. Kort sagt, hur symmetriska länderna är jämfört med andra länder.  

Uppdaterad forskning vad beträffar de Skandinaviska länderna saknas, däremot finns det en 

hel del senare forskning på andra geografiska områden huruvida dessa kan lämpa sig för ett 

valutasamarbete. Benbouziane & Benamar (2010) undersöker om GCC-länderna (Gulf 

Cooperation Council) har förutsättningarna att bilda valutaunion. De använder en modell som 

med hjälp av BNP, inflation och oljepris mäter hur länderna reagerar på asymmetriska 

chocker. Utifrån denna modell drar de slutsatsen att det behövs en hel räcka av 

makroekonomisk integrering innan de är redo för valutaunion.  

Chandan & Ritesh (2012) undersöker huruvida några östasiatiska länder bildar ett OCA-

område. Även de har den europeiska skuldkrisen som bakgrund för sina studier och den 

påverkar deras slutsats där de kommer fram till att de undersökta länderna inte är lämpade att 

bilda valutaunion i dagsläget.  

Asongue (2014) tittar närmare på om två afrikanska regioner som har varsitt valutasamarbete 

redan kan tänkas bilda en valutaunion med gemensam valuta. Slutsatsen är att det är stora 

brister i symmetri mellan länder/regioner och att EMUs skuldkris visar hur viktigt det är med 

gemensam politisk och ekonomisk policy, vilket saknas mellan dessa länder/regioner.  

Slutligen har vi EMU som till skillnad från många andra zoner faktiskt existerar i 

verkligheten. Det finns en hel del forskning som utvärderar valutaunionen och som är till stor 

nytta för vidare studier vad beträffar optimala valutaområden. I en studie hur asymmetrisk 

finanspolitik påverkar konjunktursvängningar inom EU, kommer Rozmahel & Groshova 

(2014) fram till att en odisciplinerad budgetpolitik, vilket innebär för stora budgetunderskott, 

leder till asymmetri i konjunktursvängningarna inom unionen. Likaså leder stora skillnader i 

statsskuld/invånare till asymmetriska konjunktursvängningar. De hävdar också att ökad 

industriell handel bidrar till att göra konjunktursvängningarna mer symmetriska. Bayoumi & 

Eichengreen (1997) konstruerar i sin artikel ett OCA-index som ska visa hur redo olika länder 

är att ansluta sig till EMU. En slutsats de drar är att länder som ökat sin bilaterala handel har 

blivit mer redo för att ingå valutaunion med varandra. 

4 Metod 

4.1 Val av metod 

För att ta reda på hur symmetriska och integrerade de Skandinaviska länderna är används 

samma kriterier för ett optimalt valutaområde som Jonung & Sjöholm(2007) har med i sin 

artikel. Två mått på integration och sex mått på symmetri presenteras nedan. Dessa kriterier 

har valts eftersom de har använts förut samt att de visat sig betydelsefulla med erfarenheten av 

EMU. Det finns en hel del andra mätområden som lämpar sig bra i en sådan här undersökning 

men denna uppsats begränsar sig till åtta parametrar på grund av arbetets storlek och karaktär.  

För att avgöra huruvida Skandinavien är ett optimalt valutaområde eller inte kommer länderna 

att jämföras med nio andra närbelägna länder som sedan rangordnas efter hur symmetriska de 

är med respektive Skandinaviskt land. De länder som ingår i undersökningen är: 

Danmark, Estland, Finland, Irland, Island, Lettland, Nederländerna, Norge, Polen, 

Storbritannien, Sverige och Tyskland. Länder i kursivt är EMU-medlemmar vilka är extra 

intressanta att jämföra med då de redan är i en valutaunion. Vore det skandinaviska 

valutaområdet bättre? 
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4.2 Val av variabler 

Hur symmetriska och integrerade länderna är kommer att studeras utifrån åtta parametrar som 

enligt OCA-teorin och den utveckling som EMU genomgått är viktiga att de harmonierar. Ett 

flertal parametrar är hämtade från Jonung & Sjöholms artiklar (2007)(2009) och är här 

uppdaterade till nutid.  

Kriterier   Parameter  

Integration Mäts genom att undersöka hur stor andel av de 

Skandinaviska ländernas befolkning som är födda i 

de övriga undersökta länderna och som emigrerat till 

respektive Skandinaviskt land.  

 Intrahandel. Hur mycket exporterar de Skandinaviska 

länderna till de övriga länderna i undersökningen? 

Likhet i produktionsstruktur Ländernas olika ekonomiska/industriella sektorers 

andel av den totala ekonomin bedöms utefter ett 

index. 

Likhet i konjunkturmönster Korrelationen i BNP-tillväxt samt korrelation vad 

beträffar tillväxt i industriproduktion mäts och 

jämförs länder emellan. 

Likhet i penningpolitik Inflationen mäts över tid. Ett medelvärde över de 

fjorton      senaste åren tas fram. 

Likhet i finanspolitik Hur stor statsskuld länderna hade 2016 jämförs. Hur 

ländernas budgetsaldo sett ut över tid jämförs som ett 

medelvärde.  

Kriterierna finanspolitik och konjunktursvängningar mäts således med två parametrar vardera, 

detta för att ge dem en större tyngd i undersökningen eftersom de visat sig viktiga i och med 

skuldkrisen i EMU som beskrivits ovan. Även integration mäts med två parametrar. Utfallet 

från parametrarna kommer att rangordnas utifrån hur synkroniserad varje land är i förhållande 

till vart och ett av de Skandinaviska länderna. Det land som synkroniserar bäst får tio poäng 

och det som synkroniserar sämst får noll poäng för varje parameter (A-H) där A=Migration, 

B=Intrahandel, C=Årlig tillväxt i industriproduktion, D=Årlig BNP-tillväxt, E=Symmetri i 

ekonomisk/industriell struktur, F=Genomsnittligt årligt budgetsaldo, G=Genomsnittlig årlig 

inflation och H=Statsskuld. Detta sammanställs i tre tabeller, en för vart och ett av de 

Skandinaviska länderna. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Pearsons korrelationskoefficient (Pearson r) 

Vid jämförelsen av två kvantitativa variabler kan med fördel modellen för Pearsons 

korrelationskoefficient eller produktmomentkorrelationskoefficient som den egentligen heter 

användas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen. 2006). Formeln som utvecklats av statistikern 

Karl Pearson skrivs: 

 







i i ii

i ii

xy

yyxx

yyxx
r

22
)()(

))((

 
Ekvation 1 

Där xi och yi är x respektive y-värdena för vardera variabels observation.  och  är 

medelvärdena för x och y.  

Värdet på r dvs korrelationskoefficienten kommer att kunna anta värden mellan -1 och +1. 

Om r=0 saknas samband. Om värdet är ±1 är sambandet fullständigt positivt eller negativt. 

Pearsons korrelationskoefficient kommer att användas för att jämföra vart och ett av de 

Skandinaviska länderna mot de övriga avseende årlig BNP-tillväxt samt årlig tillväxt i 

produktionsindustri. Detta för att se hur ländernas konjunktursvängningar harmonierar. För ett 
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optimalt valutaområde är det önskvärt att dessa sammanfaller vilket betyder att ett högre 

värde är ett bättre värde. Fördelen med att använda sig av Pearsons korrelationskoefficient 

mot att jämföra medelvärden är att den täcker in svängningar i tillväxttakten och det är just 

det som efterfrågas här.  
Likhet i produktionsstruktur  
För att kunna jämföra industristrukturerna länderna emellan kommer Jonung & Sjöholms 

(2009) index för produktionsdifferens mellan länder att användas. Formeln för att ta fram 

detta index ser ut på följande sätt: 

 

 
Ekvation 2 

där i=1,…, är de olika sektorerna och VA är value added, alltså sektorernas andel av totala 

värdet. J är de jämförda länderna. Formeln ger värden mellan 0-1, där ett högt värde betyder 

att länderna har en liknande struktur. Formeln gav i Jonung & Sjöholms studie generellt höga 

värde med låg spridning (0,15) vilket kommer att beaktas när resultatet tolkas. 

4.4 Data  

Siffrorna för att mäta symmetri är hämtade från OECD.Stats databas och avser år 2015 med 

några få undantag där några länder släpat efter med inrapporteringen. Parametrar som mätts 

över tid spänner över 14 år, 2002-2015. År 2002 har valts med anledning av att det var då den 

sista fasen av EMU slutfördes, valutan infördes fullt ut med sedlar och mynt efter att ha 

funnits internt i det finansiella systemet några år innan. Uppgifter angående migration är 

hämtade från de skandinaviska ländernas respektive statistiska institut.  

För att undersöka likhet i produktionsstruktur hämtas siffror från OECD.Stat databas. Lettland 

finns inte med eftersom det i databasen saknas uppgifter från landet. Produktionen är indelad i 

följande sektorer:  

 Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske 

 Gruvdrift (inklusive olja) 

 Tillverkningsindustri 

 El, gas & vatten tillförsel 

 Byggsektorn 

 Gross & detaljhandel, restaurang och hotellnäring 

 Transport, lager och kommunikation 

 Finans, försäkring & fastigheter 

 Samhällssektorn och privata servicesektorn 



 

 

13 
 

  

5 Resultat 

5.1 Integration 

5.1.1 Migration  

Antalet bosatta i Sverige som är födda i Finland har minskat med 45 000 sedan Jonung & 

Sjöholm (2009) skrev sin artikel. Utan ny finsk invandring kommer denna siffra att fortsätta 

minska eftersom den stora immigrationen från Finland skedde på 1950-talet. Medelåldern är 

ca 60 år, den överlägset högsta för utrikes födda grupper. Polen har en hög 

arbetskraftsutvandring generellt. Polens betydligt lägre BNP/Capita och den fria rörligheten 

inom EU är den troliga förklaringen till de höga siffrorna. Dessutom är det så att det 

omvända, emigration från Skandinavien till Finland och Polen är mycket liten jämförelsevis. 

Förutom dessa två extremer är det invånare i de övriga Skandinaviska länderna tillsammans 

med Tyskland och Storbritannien som har emigrerat flitigast till Skandinavien. Sett till 

ländernas storlek och att migrationen är ömsesidig får de Skandinaviska länderna ses som 

relativt mycket integrerade. 

Tabell 1 

Befolkning i de Skandinaviska länderna efter födelseland, antal och andel av invånare som är 

födda i annat land, 2015 

Danmark    Norge 

Födelseland     Antal    % Födelseland                      Antal          % 

Polen   37 414 0,65 Polen                   95 724      1,82 

Tyskland   35 126 0,61 Sverige                   37 134      0,71 

Sverige   22 443 0,39 Tyskland                   24 909      0,47 

Norge   19 865 0,35 Danmark                   19 827      0,38 
Storbritannien  18 662 0,32 Storbritannien                 14 475      0,28 

Island     8 029 0,14 Lettland                     9 963      0,19 

Nederländerna    7 256 0,13 Island                     8 198      0,16 

Lettland     4 750 0,08 Nederländerna                  7 729      0,15 

Finland     3 838 0,07 Finland                     6 362      0,12 

Irland     1 760 0,03 Estland                     5 078      0,10 

Estland     1 493 0,03 Irland                     1 027      0,02 
Källa: Statistics Denmark   Källa: Statistisk sentralbyrå 

Sverige 

Födelseland                           Antal                 % 

Finland  156 045 1,56 

Polen    85 517 0,86 

Tyskland    49 586 0,50 

Norge    42 074 0,42 

Danmark    41 870 0,42 

Storbritannien   25 266 0,25 

Nederländerna   10 656 0,10 

Estland    10 303 0,10 

Lettland      7 026 0,07 

Island      5 644 0,06 

Irland      2 565 0,03 
Källa: SCB 
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5.1.2 Intrahandel 

Tabellen visar att de Skandinaviska länderna har en hel del handel med varandra. Om hänsyn 

tas till hur stora ländernas ekonomier är så är den Skandinaviska intrahandeln jämförelsevis 

mycket omfattande. Danmark och Sverige exporterar ca 17 % inom Skandinavien, Norge ca 

10 %.  

 

Tabell 2 

export till andra länder, tusen USD (2015) 

Danmark    Norge 

Tyskland  15 591 593  Storbritannien 21 092 596 

Sverige  10 436 204  Tyskland  18 614 131 

Norge    6 000 694  Nederländerna 11 534 308 

Storbritannien   5 480 605  Sverige    6 184 260 

Nederländerna   3 691 765  Danmark    4 116 612 

Polen    2 553 271  Polen    2 025 512 

Finland    2 281 766  Irland    1 499 307 

Irland       669 233  Finland    1 147 546 

Island       439 136  Island       449 608 

Lettland       277 808  Estland       168 800 

Estland       240 699  Lettland       113 256 

Total Export                       94 618 817  Total Export                     104 800 059 

Sverige 

Norge  14 107 574 

Tyskland  13 980 322 

Storbritannien   9 820 465 

Danmark    9 516 398 

Finland    9 268 639 

Nederländerna   7 159 820 

Polen    4 267 481 

Estland    1 051 520 

Irland       702 078 

Lettland       417 812 

Island       278 222 

Total Export                     140 133 892     

Källa: OECD 
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5.2 Likhet i produktionsstruktur 

Det är små variationer på siffrorna. Detta är i linje med Jonung & Sjöholms (1999) resultat. 

Norge avviker från de övriga länderna beroende på sin oljeproduktion.  

 

Tabell 7 

Symmetri i industristruktur, 2009 

Danmarks produktionsdifferens  Norges produktionsdifferens 

Nederländerna 0,96  Nederländerna 0,80 

Sverige  0,94  Danmark  0,78 

Storbritannien 0,921  Storbritannien 0,781 

Finland  0,89  Sverige  0,77 

Tyskland  0,89  Island  0,77 

Irland  0,88  Finland  0,77 

Island  0,88  Estland  0,76 

Estland  0,87  Irland  0,75 

Polen  0,812  Polen  0,752 

Norge  0,78  Tyskland  0,75 

Medel  0,88  Medel  0,77 
Källa:OECD 

Sveriges produktionsdifferens 

Danmark  0,94 

Finland  0,94 

Nederländerna 0,94 

Island  0,93 

Tyskland  0,92 

Estland  0,91 

Irland  0,90 

Storbritannien 0,901 

Polen  0,842 

Norge  0,77 

Medel  0,90 
Källa:OECD 

Lettland saknas pga brist på statistik 
1. Avser 2007 
2 .Avser 2008 
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5.3 Likhet i konjunkturmönster  

5.3.1 Årlig tillväxt i industriproduktion  

Danmark och Norge harmonierar bäst med Storbritannien och med varandra. Sverige har bäst 

korrelation med Finland. Dessa fem länder sammantaget toppar alla tre listor. Även om 

Sverige och Norge har ett ganska lågt r-värde är det ändå betydligt bättre jämfört med 

Eurozon-länderna undantaget Finland. 

 

Tabell 5 

Årlig tillväxt i industriproduktion för Danmark, Norge & Sverige: Korrelation med övriga 

länder 

2002-2015 

Danmark    Norge 

Storbritannien 0,941**  Storbritannien 0,907** 

Norge  0,814**  Danmark  0,814** 

Sverige  0,748**  Sverige  0,443 

Finland  0,533*  Finland  0,246 

Lettland                      -0,185  Irland                     -0,546* 

Tyskland                      -0,259  Nederländerna                  -0,585* 

Nederländerna                   -0,289  Lettland                            -0,687** 

Irland                      -0,334    Tyskland                     -0,727** 

Estland                      -0,358  Estland                     -0,814** 

Polen                      -0,667**  Polen                     -0,930** 

Island                      -0,795**  Island                     -0,959** 

Medel  0,014  Medel                     -0,258 
Källa:OECD 

Sverige 

Finland  0,903** 

Danmark  0,748** 

Storbritannien 0,689** 

Norge  0,443 

Nederländerna 0,330 

Lettland  0,204 

Tyskland  0,178 

Estland  0,023 

Irland                     -0,216 

Polen                     -0,239 

Island                     -0,413 

Medel  0,241 
Källa:OECD 
*  . 0,05 Signifikansnivå, **. 0,01 Signifikansnivå 
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5.3.2 Årlig BNP-tillväxt 

Sverige och Danmark och vice-versa har den högsta korrelationen när det gäller BNP-tillväxt. 

Danmark har även hög korrelation jämfört med vissa av Eurozon-länderna medan andra, 

Irland och Polen har låg korrelation. Jämförs Danmark-Norge så hamnar Norge en bit ner på 

listan, dock högre än ovan nämnda Eurozon-länder. Ungefär samma gäller för Sverige. 

Norges korrelation med Sverige är låg jämförelsevis. Värdet på r är svårt att bedöma. 

Rankingen på listan får därför stor betydelse.  

Tabell 6 

Årlig BNP-tillväxt för Danmark, Norge & Sverige: Korrelation med övriga länder 

2002-2015 

Danmark    Norge 

Sverige  0,907**  Island  0,812** 

Storbritannien 0,851**  Lettland  0,805** 

Estland  0,846**  Estland  0,765** 

Finland  0,830**  Danmark  0,753** 

Nederländerna 0,823**  Storbritannien 0,718** 

Tyskland  0,822**  Finland  0,688** 

Lettland  0,779**  Nederländerna 0,643* 

Norge  0,753**  Sverige  0,606* 

Island  0,579*  Tyskland  0,528 

Irland  0,474  Irland  0,368 

Polen  0,390  Polen  0,361 

Medel  0,657  Medel  0,641 
Källa:OECD 

Sverige 

Danmark  0,907** 

Finland  0,856** 

Tyskland  0,840** 

Storbritannien 0,829** 

Nederländerna 0,805** 

Estland  0,773** 

Lettland  0,648* 

Norge  0,606* 

Irland  0,547* 

Island  0,455 

Polen  0,450 

Medel  0,760 
Källa:OECD 
*  . 0,05 Signifikansnivå, **. 0,01 Signifikansnivå 
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5.4 Likhet i penningpolitik 

Inflation 

Alla de tre Skandinaviska länderna håller sig under sina respektive uppsatta mål. Skillnaden 

mellan ländernas genomsnittliga inflation är som högst 0,63 procentenheter vilket är lite 

jämfört med exempelvis EMU-länderna Tyskland och Lettland. Norge och Sverige ligger 

ungefär lika långt ifrån sina respektive mål. Även om alla undersökta länder inte uppnår sina 

uppsatta inflationsmål så verkar det finnas en konsensus bland alla länderna att hålla 

inflationen på en låg nivå.  

Tabell 4 

Genomsnittlig årlig Inflation, 2002-2015 

Land  % av BNP  Mål %              Avvikelse 

Island  5,21     2,50              2,71 

Lettland  4,26  < 2,00              2,26 

Estland  3,39  < 2,00              1,39 

Storbritannien 2,23     2,00                         0,23 

Polen  2,17  < 2,00              0,17 

Norge  1,82     2,50             -0,68 

Danmark  1,79  < 2,00             -0,21 

Nederländerna 1,78  < 2,00             -0,22 

Irland  1,78  < 2,00                       -0,22 

Finland  1,51  < 2,00              0,49    

Tyskland  1,45  < 2,00             -0,55 

Sverige  1,19     2,00             -0,71 
Källa:OECD 

5.5 Likhet i finanspolitik 

När det gäller ländernas budgetsaldo är det ett land, nämligen Norge, som avviker kraftigt 

från de övriga, med ett genomsnittligt budgetöverskott som inget annat land är i närheten av. 

Under de senaste fjorton åren har de inte uppvisat ett enda år med budgetunderskott. Estland, 

Danmark, Finland och Sverige har alla små positiva genomsnittliga budgetöverskott. 

Överskott vissa år och underskott andra. De övriga länderna har budgetunderskott i stort sett 

årligen. De Skandinaviska ländernas statsskuld avviker med 23 procentenheter som mest, att 

jämföra med Eurozonens 98 procentenheter och då är länderna med höst statsskuld inte med 

här. Förutsättningarna för eventuella transfereringar de Skandinaviska länderna emellan är 

alltså betydligt bättre än i fallet med Eurozonens medlemsländer. 

Tabell 3 

Genomsnittligt årligt Budgetsaldo, 2002-2015 samt statsskuld, 2015. (% av BNP) 

Land              Budgetsaldo  Land                   Statsskuld 

Norge                      12,18  Estland  13,79* 

Estland   0,61  Norge  38,81 

Danmark   0,55  Lettland  41,01 

Finland   0,55  Danmark  53,09 

Sverige   0,14  Sverige  61,72 

Tyskland  -1,76  Polen  66,19 

Nederländerna -2,25  Finland  74,89 

Island  -2,55  Tyskland  77,82 

Lettland  -2,58  Nederländerna 77,90 

Polen  -4,43  Irland  91,54 

Storbritannien  -5,28  Storbritannien                   111,93                 

Irland  -5,62  Island                     112,16** 
Källa: OECD 
*  . Avser år 2014 **. Avser år 2013 
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5.6 Rangordning av medlemsländer efter optimalt valutaområde 
I de tre tabellerna (8-10) nedan sammanfattas vilka länder som är mest symmetriska och 

integrerade med vart och ett av de Skandinaviska länderna. Det land som står överst är mest 

symmetriskt/integrerat och länderna har givits poäng 10-0 för varje parameter (A-H) där  

A=Migration, B=Intrahandel, C=Årlig tillväxt i industriproduktion, D=Årlig BNP-tillväxt, 

E=Symmetri i ekonomisk/industriell struktur, F=Genomsnittligt årligt budgetsaldo, 

G=Genomsnittlig årlig inflation och H=Statsskuld. 

Tabell 8 

Index över optimala medlemsländer i en dansk valutaunion 

Land    A             B             C            D            E             F          G           H          Medel 

Sverige    8             9              8           10             9             8           3           10           8,125 

Tyskland    9           10              5             5             7             7           6             5           6,75 

Nederländerna 4             6              4             6           10             6         10             4           6,25 

Finland    2             4              7             7             7           10           7             6           6,25 

Storbritannien  6             7            10             9             8             2           4             1           5,875                      

Norge    7             8              9             3             1             0           8             7           5,375 

Polen              10             5              1             0             2             3           5             8           4,25 

Lettland    3             1              6             4             - *           4           1             9           4 ** 

Irland    1             3              3             1             5             1         10             3           3,375 

Estland    0             0              2             8             3             9           2             2           3,25 

Island    5             2              0             2             5             5           0             0           2,375 

Tabell 9 

Index över optimala medlemsländer i en svensk valutaunion 

Land                 A             B            C             D            E             F          G            H         Medel 

Finland   10             6            10             9           10           10           9            8           9 

Danmark     6             7              9           10           10           10           6            9           8,375 

Tyskland     8             9              4             8             6             7         10            7           7,375 

Nederländerna  4             5              6             6           10             6           7            6           6,25 

Norge     7           10              7             3             1             0           5            4           4,625                      

Storbritannien   5             8              8             7             3             2           3            1           4,625 

Polen     9             4              1             0             2             3           4           10          4,125 

Estland     3             3              3             5             5             8           2             2          3,875 

Lettland            2             1              5             4             - *           4           1             5        3,14** 

Irland     0             2              2             2             4             1           8             3           2,75 

Island     1             0              0             1             7             5           0             0           1,75 

Tabell 10 

Index över optimala medlemsländer i en norsk valutaunion 

Land                A             B             C            D            E             F           G           H        Medel 

Danmark    7             6              9             7             9             9          10            9           8,25 

Sverige    9             7              8             3             7             7           3             8           6,5 

Nederländerna 3             8              5             4           10             5           9             3           5,875 

Storbritannien  6           10            10            6             8              1           4             1           5,75 

Finland    2             3              7             5             5             8           7             5           5,25                      

Tyskland       8             9              3             2             1             6           5             4           4,75 

Lettland    5             0              4             9             - *           3           1           10         4,57** 

Estland    0             1              2             8             4           10           2             7           4,25 

Polen              10             5              1             0             2             2           6             6           4 

Island    4             2              0           10             6             4           0             0           3,25 

Irland    1             4              6             1             3             0           9             2           3,25 
*.    Resultat saknas **.  Avser 7 parametrar 
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6 Diskussion 

Att mäta symmetrin mellan olika länder är en komplex uppgift som inte låter sig presenteras 

med entydiga fakta. Utfallen från mätningarna går att tolka på många sätt och det är inte 

nödvändigtvis så att rangordningen är hela sanningen, som berörts tidigare. Den som vill kan 

argumentera för att en parameter borde visa något annat om den mättes annorlunda. Svårare 

blir det att argumentera bort giltigheten när åtta parametrar sammanvägs.  Det finns många 

sätt att mäta olika kriterier varav den här undersökningen använt åtta parametrar. Dessa 

parametrar har givits lika stor betydelse vilket inte nödvändigtvis är fallet i verkligheten men 

att vikta deras betydelse skulle vara oerhört svårt, därför har det inte gjorts. Urvalet av 

parametrar grundar sig i tidigare forskning på området och förefaller allmänt vedertaget 

liksom Maastrichtfördragets kriterier. Andra parametrar som hade varit intressanta att ha med 

är exempelvis arbetspendling över landsgränser som ett mått på integration. 

Arbetslöshetsnivåer som ett mått på symmetri kan härledas både till penningpolitik och 

finanspolitik. Företagande i varandras länder som ett mått på hur rörligt kapital är mellan 

länder. Resultatet av undersökningen kommer här att analyseras ur ett Danskt, Norskt och 

Svenskt perspektiv och därefter en sammanfattande analys av resultatet samt en blick framåt i 

tiden. 

Danmark har störst symmetri med Sverige, följt av grannlandet Tyskland som är på andra 

plats. Norge hamnar en bit ner på listan. Sverige har höga poäng i alla avseenden utom 

inflation. Här är det Sverige som avviker från de övriga och Danmark i mitten. Dock är båda 

länderna låginflationsländer vilket trots den låga poängen tyder på att de är synkroniserade i 

det avseendet. Sju av åtta parametrar med mer än åtta poäng och högst medelvärde gör 

Sverige till en potentiell valutaunionskandidat sett ur ett danskt perspektiv. Norge hamnar på 

6:e plats och det är framförallt tre parametrar som avviker från de danska, nämligen årlig 

BNP-tillväxt, budgetsaldo och symmetri i industri/ekonomistruktur. BNP-tillväxten 

synkroniserar trots den låga rankingen ganska bra om man tittar närmare på siffrorna. Vad 

beträffar parametern budgetsaldo ligger Norge med sitt extrema budgetöverskott långt från 

samtliga länder. Danmark och Norge har en avvikande industriell/ekonomisk struktur som 

kommer diskuteras mer senare. Med detta resultat ser inte Norge ut att vara en tänkbar 

kandidat till en valutaunion ur ett danskt perspektiv. 

Sverige har störst symmetri med Finland följt av Danmark. Båda har höga rankingsiffror och 

är de länder som har bäst potential för en valutaunion sett ur svenska ögon. Norge däremot har 

låg symmetri med Sverige. Förutom de punkter som Norge avvek på gentemot Danmark, 

avviker de här även vad beträffar statsskuld och inflation i högre grad. Sverige och Norge 

avviker på för många punkter för att bilda valutaunion sett ur en svensk synvinkel. Detta 

resultat liknar det som Jonung & Sjöholm (1997) konstaterade i sin undersökning förutom att 

de rankade Norge högre. Skillnaden i resultatet mellan undersökningarna, som skiljer sig 

något, kan bero på att de mäter skillnader i industristrukturen medan denna undersökning 

mäter industriell/ekonomisk struktur. Efter tjugo år är alltså Finland och Danmark fortfarande 

i topp när det gäller symmetri med Sverige. Att utfallen är så pass lika tyder på att resultatet är 

tillförlitligt.  

Sett ur en norsk synvinkel är Danmark mest lämpad att ingå valutaunion med Norge, följt av 

Sverige på andra plats. Här framstår Skandinavien som ett optimalt valutaområde. Detta kan 

verka lite förbryllande eftersom Norge nyss konstaterades olämplig som valutaunionspartner 

till Sverige och Danmark. 

Anledningen till ovan nämnda icke ömsesidiga förhållande är att det är Norge som avviker 

väldigt mycket från de övriga länderna på framförallt två punkter, budgetsaldo och 

industriell/ekonomisk struktur. Även statsskulden sticker ut något. De kraftiga avvikelserna 

på dessa punkter beror på att Norge är ett (netto) oljeexporterande land vilket de andra inte är. 

Oljepriset kan således ge utslag på symmetrin i konjunktursvängningarna vilket den här 



 

 

21 
 

undersökningen inte har med i beräkningen direkt men som indirekt borde avspegla sig i 

BNP-tillväxtsiffrorna.  

Det icke ömsesidiga förhållandet mellan Sverige/Danmark och Norge som beskrivits ovan är 

ett argument för att de sammanställda rankinglistorna ska ses som relativa och inte som något 

absolut. Att ett land är mer symmetriskt med Sverige behöver inte betyda att det är tillräckligt 

symmetriskt för en valutaunion. För detta krävs mer forskning, men undersökningen ger en 

fingervisning vilka länder som kan studeras mer ingående.  

En jämförelse mellan hur symmetriska de Skandinaviska länderna är jämfört med 

Eurozonländerna kan här vara intressant eftersom ett eventuellt EMU-medlemskap har varit 

en realitet för åtminstone Danmark och Sverige som har Finland, Tyskland och Nederländerna 

någorlunda högt upp på sina listor. Polen, Estland, Lettland och Irland är långt ner och 

synkroniserar inte alls med något av de Skandinaviska länderna. En Skandinavisk valutaunion 

borde således ha bättre förutsättningar att lyckas än EMU. Lägg till detta den sk ”deep 

variable” som nämndes i inledningen så förstärks fördelarna för en Skandinavisk valutaunion 

kontra medlemskap i EMU ytterligare. Att EMU-länderna skiljer sig åt bekräftar bilden av att 

Eurozonen inte är ett optimalt valutaområde.  

6.1 Kritik av parametrar 

När det gäller migration så har några synpunkter tagits upp tidigare och här kan tilläggas att 

för att få en klarare bild av läget bör siffrorna brytas ner och studeras närmare i detalj. Ett stort 

antal individer som emigrerat behöver inte betyda att de är integrerade i samhället eller att 

ländernas invånare har ett stort utbyte. Handeln har studerats med avseende på exportsiffror, 

kanske borde även import varit med. Ett alternativ till att mäta export i ”kronor” kunde vara 

att se till hur stor andel av exporten som går till vart och ett av länderna. Siffrorna för årlig 

tillväxt i industriproduktion och BNP har tagits fram med Pearsons korrelationskoefficient 

som definitivt har sina brister men ändå används i avsaknad av bättre alternativ. Symmetrin i 

ekonomisk/industriell struktur har mätts med avseende på hela ekonomin i länderna. Ett 

alternativ till detta, att bara mäta konjunkturkänsliga sektorer hade möjligtvis varit att föredra. 

Dessutom är formeln som används ett stort frågetecken då den alstrar siffror med väldigt små 

avvikelser. Inflationsmåttet kan ifrågasättas om det överhuvudtaget ska vara med i 

undersökningen eftersom alla länder verkar ha en gemensam syn på var nivån för inflation ska 

ligga och det är det som menas med en gemensam syn på penningpolitik.  

7 Slutsats 

Det går inte att med denna uppsats som grund säga att Skandinavien ska bilda en valutaunion. 

Däremot visar den att det kan vara intressant att vidare utforska möjligheterna eftersom 

länderna, speciellt Sverige och Danmark, uppvisar en hög grad av symmetri och integration 

jämfört med andra länder. För att vidare avgöra lämpligheten för en valutaunion krävs 

forskning som väger vinsterna gentemot kostnaderna för bildandet. Det kan även vara 

fördelaktigt att avvakta utvecklingen inom Eurozonen och se om det dyker upp nya 

erfarenheter som kan vara bra att ha med sig. 
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