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Abstract 

C- essay in political science by Emil Svedenklint, at- 10 

Have the Swedish government become Europeanized? “Constitutional changes since 

the EU- entry”  

Supervisor: Erik Amnå 

Since Sweden became a member of the European Union (EU) several constitutional reforms 

has been taking place.  During this time, Sweden has also changed its view on democracy, 

from a collective to an individual perspective of democracy in the politics. A reasonable 

hypothesis and the purpose of this essay is to investigate if the Swedish government has been 

developed towards an Europeanization.   

The Swedish state audit changed in a pioneering way after the EU- entry, with the formation 

of Riksrevisionen. Another constitutional change is that the Swedish EU- membership is being 

instituted in the Swedish constitution. The role of Swedish courts has also changed since the 

EU- entry. The obvious incitement element for judicial review has been abolished. The 

question is if this constitutional change has resulted in an Europeanization of the Swedish 

government and public administration, or if there is sustained evidence in a traditional 

Swedish government in the constitutional changes that has occurred. To investigate this 

supposed Europeanization, a normative theory and a traditional European government has 

been used. The descriptions of a Swedish and European government consist primarily of 

public pressure.          

There is nothing that indicates a European change in the Swedish management tradition, with 

the formation of Riksrevisionen. Riksrevisionens constitutional structure reminds of a 

traditional Swedish democratic administration. However a broad political majority has 

agreed on the EU- cooperation and on strengthens of the judiciary. This is in line with the 

Europeanization.              

Keywords: Swedish: Europeanization, state audit, EU- membership, judicial review     

              

  



iii 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Inledning ..................................................................................................................................................................................1 

1.1 Ämnesval .......................................................................................................................................................................1 

1.1.1 Grundlag 2010 ...................................................................................................................................................1 

1.2 Problemformulering ..................................................................................................................................................2 

1.3 Syfte.................................................................................................................................................................................4 

1.4 Grundfråga ....................................................................................................................................................................4 

1.5 Delfråga ..........................................................................................................................................................................4 

1.6 Metodologi ....................................................................................................................................................................4 

1.6.1 Metodiskt tillvägagångssätt ..........................................................................................................................4 

1.6.2 Material ................................................................................................................................................................6 

1.7 Avgränsningar & urval ..............................................................................................................................................7 

1.8 Validitet..........................................................................................................................................................................8 

1.9 Disposition ....................................................................................................................................................................9 

2 Bakgrund .............................................................................................................................................................................. 10 

2.1 Svensk statstradition .............................................................................................................................................. 10 

2.1.1 Svensk förvaltningstradition ..................................................................................................................... 11 

2.1.2 Rättsskipningstradition i Sverige............................................................................................................. 13 

2.2 Teori ............................................................................................................................................................................. 15 

2.2.1 Flernivås konstitutionalism ....................................................................................................................... 15 

2.2.2 Ett europeiskt statsskick............................................................................................................................. 17 

3 Riksrevisionens bildande ................................................................................................................................................ 20 

3.1 Generella omständigheter .................................................................................................................................... 20 

3.2 Nytänkande ............................................................................................................................................................... 20 

3.2.1 Delanalys .......................................................................................................................................................... 21 

4 EU:s instiftande i grundlag ............................................................................................................................................. 23 

4.1 Generella omständigheter .................................................................................................................................... 23 

4.2 Nytänkande ............................................................................................................................................................... 23 

4.2.1 Delanalys .......................................................................................................................................................... 24 

5 Uppenbarhetsrekvisitets avskaffande ........................................................................................................................ 25 

5.1 Generella omständigheter .................................................................................................................................... 25 

5.2 Nytänkande ............................................................................................................................................................... 25 

5.2.1 Delanalys .......................................................................................................................................................... 26 

6 Resultat ................................................................................................................................................................................. 28 

7 Slutsatser .............................................................................................................................................................................. 30 

8 Personliga reflektioner & Förslag till vidare studier ............................................................................................. 31 

 



iv 
 

Något om synen på människan och makten i 1800- talets 

Norden  

 

Svenska, norska och danska intellektuella blickade inte ut från höga 

slottsfönster. Utanför sina prästgårdar såg de inte anonyma massor 

dignande under feodal bördor, utan individer, subjekt, personligheter, 

förvisso oslipade och obildade, men fullt kapabla till självförverkligande 

av sina slumrade dygder. Samhället skulle inte omgestaltas genom 

revolution utan genom mognad hos dess minsta beståndsdel, de 

enskilda människorna. Det var ett patriarkalt och kristet 

uppfostringsprojekt, men infärgat av historiska förställningar om 

uråldrig nordisk ”personlig frihet”.  

Filosofiska tankar av Erik Gustaf Geijer; ett frihetsideal, i 1800-talets Sverige. I Henrik 

Berggren och Lars Trägårdhs ”Är svensken människa?”    
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1 INLEDNING  

1.1 ÄMNESVAL 

1.1.1 GRUNDLAG 2010 
En av de mest centrala principer inom det svenska statsskicket är tanken om folksuveränitet. 

Folksuveräniteten realiseras genom demokratiska val vart fjärde år. I och med valen blir 

riksdagen folkets främsta företrädare som ges uppdraget att granska rikets styrelse och 

förvaltning. Regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen.
1
  

Bland annat så styr och ansvarar regeringen för förvaltningen och dess organisation.
2
 

Styrningen kan antingen ske med rättsliga regleringar genom lag eller med förordningar för 

att få förvaltningen att agera i en särskild riktning. Regeringens mål- och resultatstyrning 

utgör också en betydande reglering av förvaltningen genom att regeringen sätter upp mål för 

verksamheten där ett resultat förväntas uppnås.
3
   

Riksdagen företräder folket och behöver därför instrument för att granska förvaltningen och 

regeringen. Granskningsfunktionerna som riksdagen förfogar över är Konstitutionsutskottet, 

interpellationer och frågor, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern samt Riksrevisionen.
4
  

Styrningen från politiskt håll kommer dels från lag av riksdagen och föreskrifter från 

regeringen. De besluten som fattats av de folkvalda organen, skall tillämpas av domstolarna 

och av förvaltningen. Besluten får endast underlåtas om lagen eller föreskriften på ett 

uppenbart sätt strider mot grundlag.
5
 Denna princip kallas uppenbarhetsrekvisitet. 

EU- medlemskapet regleras i fyra spridda lagar. Centralast i vanlig lag: är anslutningslagen; 

de avtal, rättsakter och andra beslut som antagits av Europiska Unionen (EU) gäller i Sverige 

med den verkan som följer av fördragen och andra instrument.
6
 Anslutningslagen blev 

gällande samma dag som Sverige blev EU- medlemsstat 1 januari 1995.  

                                                             
1 SFS 1974:152, regeringsformen 1Kap statsskickets grunder 1,4 & 6§   
2 Bennich- Björkman, Li. Blomqvist, Paula. (red) Mellan folkhem och Europa (2008) Förlag Liber AB Malmö 
Sid: 181   
3 Ibid Sid: 183-185 
4 SFS 1974:152 regeringsformen 12Kap statsskickets grunder 1,5,6 & 7§ 
5 SFS 1974:152 regeringsformen 11Kap Rättsskipning och förvaltning 14§ 
6 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europiska Unionen 4§   
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1.2 PROBLEMFORMULERING  
Portalstadgarna i regeringsformen från 1974, verifierar hur den normativa maktens ska 

fördelas i det svenska statsskicket. I den inledande paragrafen, fastställs en grundläggande 

demokratisk tanke, idén om folksuveränitet: ”att all makt utgår från folket”. Om 

folksuveräniteten avspeglar den politiska verkligheten, i dagens Sverige 2010 är en helt annan 

fråga. Röster har höjts från forskare på maktdelningsområdet som påstår att 

folksuveränitetsprincipen, står för en något dogmatisk och normativ, kollektivistisk 

demokratiuppfattning. En alternativ demokratiuppfattning utmärks genom att i stället placera 

individen i fokus.
7
  Den individuella demokratiuppfattningen beskriver förmodligen bättre den 

utvecklingen som präglat Sverige under de senaste årtiondena. Bedömare började redan på 

1990-talet tala om en normalisering av svensk politik, med ett mer individcentrerat perspektiv 

inom politiken, en anpassning efter ett mer internationell demokratiskt styrelseskick
8
.  

Vidare så pekar EU- forskning på att EU medlemsländer som inrättat nya konstitutionella 

reformer efter EU inträdet, föga förvånande påverkats av det gemensamma beroende som EU- 

samarbetet innebär.
9
 Den nationella suveräniteten har därför kommit under attack. 

Portalstadgarna i Sveriges regeringsform skapar lätt en illusion att all makt koncentreras till 

riksdagen, folkets främsta företrädare. Så är inte fallet. Riksdagen har inte enhällig politisk 

makt att besluta i vissa frågor, på grund av EU- medlemskapet. EU- medlemskapet har därför 

förändrat maktdelningen i Sverige på ett betydande sätt. Sammantaget för Sveriges del, med 

en anpassning efter ett mer internationellt demokratiskt styrelseskick och det gemensamma 

beroende som EU- medlemskapet inneburit, kan tala för en Europeisering av det svenska 

statsskicket. Den förmodade Europeiseringen kan antas främst påverkat den rättsliga 

dimensionen av Sveriges statsskick och förvaltning. En av de större konstitutionella 

regleringarna sedan EU- inträdet har varit förändringen av den statliga revisionen, med 

bildandet av Riksrevisionen 1 januari 2003. Innan Rikrevisionens bildande hade den 

regeringen (exekutiva makten) större insyn över den offentliga förvaltningen än riksdagen 

(den lagstiftande makten), och det ansågs som problematiskt. Riksdagskommittén som 

utvärderade den statliga revisionen i slutet av 1990-talet rekommenderade därför att den nya 

kontrollmyndigheten Riksrevisionen, skulle placeras under riksdagen, vilket 2003 blev en 

                                                             
7 Modeer, Kjell Å. Vem regerar i rättens rike? – Maktdelningen i ett historiskt och rättspolitiskt perspektiv i 
SOU 1999:76 Maktdelning, Demokratiutredningen forskarvolym 1 Sid: 69  
8 SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige. Sid: 4  
9 Nergelius, Joakim. The constiutional dilemma of the European Union (2009) Groningen Law Publishing 
Sid: 13   
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realitet. Att anpassa den svenska nationella revisionen efter en mer internationell gångbar 

modell för statlig revision var en andra avsikt.
10

 

En rykande färsk frågeställning kring konstitutionella förändringar, ytterligare sedan EU- 

inträdet är att den 2 juni 2010 röstade riksdagen genom vilande förändringar i grundlagen i 

Propositionen en reformerad grundlag 2009/10:80.
11

 De antagna förslagen avsåg ändringar i 

regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.  De vilande 

grundlagsändringarna röstades igenom på nytt i riksdagen 24 November 2010. Den 1 januari 

2011 kommer EU-medlemskapet instiftas i grundlagen och uppenbarhetsrekvisitet avskaffas. 

Dessa konstitutionella förändringar kan vara ett ytterligare steg mot en Europeisering. Helt 

klart är att grundlagsändringarna kommer bli ett stort undersökningsområde inom den 

statsvetenskapliga forskningen framöver.  

Uppenbarhetsrekvisitets avskaffande kommer innebära att de svenska domstolarnas ställning 

kommer förändras. I dagens västerländska demokratier är nämligen domstolsmakt på stark 

frammarsch
12

 och samma utvecklingstendens kanske kan urskönjas med 

uppenbarhetsrekvisitet avskaffande i svensk grundlag. En risk som kritiker varnar för är att 

utöka domstolarnas befogenheter, då jurister som i grunden ska vara neutrala till lagtexten får 

avgöra frågor av politisk dignitet. Risken finns då att demokratin förflyttar sig från folkvalda 

politiker till jurister med en minskad folksuveränitet som resultat.   

Grundlagsändringen att fastslå EU- medlemskapet, kan vara ett tecken på att lagstiftaren vill 

verifiera EU:s påverkan på det svenska statsskicket på ett djupare plan. De rättsakter som 

gäller i EU är bindande för Sverige och det ska också framkomma på ett tydligt sätt i 

regeringsformen. Sverigedemokraterna (SD) ansåg att EU- medlemskapets instiftande i 

grundlag riskerade att innebära ett för pluralistiskt och multikulturellt samhälle.
 13

 Bortsett 

från Sverigedemokraterna, rådde i stort sett politisk konsensus att införa 

grundlagsändringarna. Så även om EU- medlemskapet fortfarande är något av en politiserat 

fråga röstade nästan samtliga politiska partier igenom förändringarna i grundlag.     

 

                                                             
10 SOU 2002:17 Riksrevisionen: organisation och resurser, Betänkande av Riksrevisionsutredningen Sid: 23  
11Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU en reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut 
m.m.) Sammanfattning  
12 Holmström, Barry. Demokrati och juridisk kontroll i SOU 1999:76 Sid: 132  
13 DN:s ledarsidor http://www.dn.se/ledare/huvudledare/uppenbar-grundlag-1.1217224 Hämtat: 2010-
12-01 

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/uppenbar-grundlag-1.1217224
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Debatten och intresset om grundlagsändringarna från media och allmänhetens sida har inte 

varit särskilt stort. De större kvällstidningarna hade dagen efter endast korta notiser om 

grundlagsändringarna. Om intresset inte fanns från medias sida eller från allmänhetens sida är 

svårt att säga. Hur som helst har inte uppmärksamheten från medias och allmänhetens sida 

varit särskilt stor, på de konstitutionella förändringarna.  

Nu ställs frågan i vilken riktning det svenska statsskicket rör sig i och med dessa tre 

förändringar i grundlag sedan EU-inträdet. Är det svenska statsskicket under förändring, mot 

ett mer Europeiserat likt statsskick?     

1.3 SYFTE 
Syftet är att undersöka om den etablerade svenska statstraditionen Europeiserats, sedan EU- 

inträdet.   

1.4 GRUNDFRÅGA   
o Har det svenska statsskicket Europeiserats efter EU-inträdet?   

1.5 DELFRÅGA 
o Har bildandet av Riksrevisonen, borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet och instiftandet 

av EU- medlemskapet i grundlagen bidragit till den förmodade Europeiseringen? 

1.6 METODOLOGI  

1.6.1 METODISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
För att beskrivningarna av en svensk respektive ett Europeiserat statsskick ska vara 

strukturerade behövs det ett ”verktyg”.
 14

 I studien kommer det verktyget utgöras av en 

funktionell idéanalys. Den funktionella idéanalysen tar sikte på de politiska idéernas ursprung, 

vilken spridning de har eller deras konsekvenser.
15

   Doktrinen om den svenska 

statstraditionens utveckling inbegriper en dynamisk process, allt ifrån det som sker på mikro- 

till makronivå. Beskrivningarna i min studie kommer enbart ligga på det som innefattar den 

svenska statstraditionen på ett överbegripande plan d.v.s. på makronivå. Samt redogörelse för 

den lagliga dimensionen i Sveriges grundlag.  Studien blir därför aktörscentrerad till svenska 

staten genom beskrivningar av dess konstitution och tillämpningstradition.
16

 Någon eventuell 

                                                             
14 Beckman, Ludvig. Grundbok i ideanalys: Den kritiska studien av politiska texter och idéer. (2007) Förlag 
Stockholm Santerus Sid: 11 
15 Ibid Sid: 13 
16 Ibid Sid: 17 
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betydelse av processer som sker på mikro- nivå d.v.s. individens förhållande till en förmodad 

Europeisering, kommer inte undersökas.   

Att ta upp konstitutionens betydelse är att åskådliggöra en förgrund till den normativa 

maktdelningen i Sveriges statsskick.
17

 De fina orden som nämns i konstitutionen är enbart en 

värdegrund och avspeglar inte alltid faktiska politiska förhållanden. Därför har det varit av 

vikt att tillföra kompletterande verklighetsbeskrivningar av Sveriges statstradition. En svaghet 

i en funktionell idéanalys av detta slag är dess begränsning till ett endast beskrivande syfte.
18

 

Finns med all säkerhet informationsluckor i beskrivningar av den svenska statstraditionen som 

kan tänkas påverka resultatet. Är medveten om det samtidigt som det är svårt att täcka in all 

information som påverkat ursprunget till en svensk statstradition. Ett försvarsreferat från 

Evert Vedung är att uppsatsen först och främst är intellektuellt förknippad, utifrån givna 

premisser.
19

 Alltså att informationen som läggs fram ska kunna bidra till en intellektuell 

diskussion om vad grundlagsändringarna sedan EU- inträder inneburit för det svenska 

statsskicket.       

Operationaliseringen består i att beskriva generella omständigheter innan 

grundlagsändringarna, och sedan beskriva de ställningstaganden som ledde fram till 

nytänkandet kring: införandet av Riksrevisionen, instiftandet av EU- medlemskapet i grundlag 

och borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet. De tre grundlagsändringarna blir således 

indikatorerna i uppsatsen.  

För att undersöka om det svenska statskicket blivit mer Europeiserat i aspekter av lag och 

tradition måste mätkriterier ställas upp som påvisar en sådan utveckling.
20

 Likt Herbert 

Tingsten, skaparen bakom den funktionella kritiska idéanalysen, framhöll vikten av att 

använda motstående ståndpunkter, för att kritiken ska vara verkningsfull, prövbar och hållbar. 

Eftersom det förhåller sig så beskrivs en mer statstraditionsenlig europeisk motpol till den 

svenska statstraditionen. Syftet med det är att sedan i analysen förklara om indikatorerna 

tyder på en Europeisering eller om den svenska statstraditionen fortfarande är genomlysande 

trots de konstitutionella förändringarna.  

 

                                                             
17 Pettersson, Olof. Rättstaten: frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik. (1996) Stockholm 
Norstedts juridik Sid: 25 
18 Beckman, Ludvig. Sid: 13 
19 Ibid Sid: 13 
20 Ibid Sid: 51  
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Den teori som valts har sin utgångspunkt i att EU- medlemstaterna inte längre har suverän 

beslutsrätt att lagstifta om vissa frågor t.ex. fri rörlighet för varor och tjänster. Sådana 

angelägenheter har överförts på EU-nivå.  Min frågeställning, om de konstitutionella 

förändringarna inneburit en Europeisering? Blir då något trivial, eftersom man redan 

normativt i teorin konstaterar att Sverige ingår i en större kontext. Teorin fungerar snarare 

som en idealtyp för hur gemenskapen i EU bör organiseras, och analyserar hur väl 

beskrivningarna av indikatorerna överensstämmer med den konstitutionella flernivåsteorin. 

Passar indikatorerna in i teorin, betyder det en Europeisering av det svenska statsskicket.       

Analysen kommer därför ske på två sätt. Den funktionella idéanalysen analyserar om det 

svenska statsskicket genomgår en anpassning och förändring mot ett mer europeiskt likt 

statsskick. Teorin analyserar huruvida indikatorerna uppvisar en konstitutionell 

omorganisering. Teorin är anpassad efter hur gemenskapen i EU bäst bör vara organiserad. 

Sammanfattningsvis är inte svaren i analysen menat att förklara varför förändringen inträffat 

utan vad som har inträffat.
21

  

1.6.2 MATERIAL 
Förstahands källan är offentlig text eftersom studien är aktörscentrerad till svenska staten och 

då ska också informationen komma från samma källa.
22

 Primärkällan kommer från 

grundlagarna i regeringsformen, som redovisas i ämnesvalet men belyses även i 

beskrivningarna av den svenska statstraditionen. Kompletterande till grundlagstexten har 

beskrivningar inhämtats från statens offentliga utredningar, (SOU) samt facklitteratur på 

området, för att ge en bakgrundsbild av de politiska händelseförloppen som ligger bakom den 

etablerade statstraditionen i Sverige.  

Primärkällan för att göra verklighetsbeskrivningar om svensk maktdelning är SOU- texter, i 

form av en forskarvolym. Det riskerar att beskriva forskarnas egna politiska övertygelser om 

hur maktdelningsproblemen bör lösas i Sverige och Europa, däribland Joakim Nergelius som 

dessutom står för det teoretiska inslaget i uppsatsen. Emellertid används flera forskares 

verklighetsbeskrivningar, vilket öppnar upp för ett bredare politiskt spektra på 

maktdelningsproblematiken i Sverige och i Europa.       

       

                                                             
21 Beckman, Ludvig Sid: 48 
22 Ibid Sid: 17 



7 
 

För att svara på delfrågan om indikatorerna inneburit en Europeisering av det svenska 

statsskicket, har källan primärt varit SOU-text, men regeringspropositioner har också används 

för att förstå intentionerna bakom grundlagsförändringarna. Redan i inledningen 

konstaterades att de politiska stridigheterna knappt varit existerande, förutom SD:s 

reserverande att införa EU- medlemskapet i grundlag. Därför kan det anses att 

regeringspropositionerna genererat en relativt stor politisk enighet, därför kan propositionerna 

användas som kompletterande källa utan att närmare återge endast den exekutiva maktens 

politiska övertygelse om att genomföra grundlagsförändringarna.      

Det teoretiska inslaget i studien kommer från The constitutional dilemma of the European 

Union: skriven av Joakim Nergelius. Teorin i boken tar fast på en del konstitutionella 

svårigheter som finns med att harmonisera EU-medlemsstaternas nationella konstitutioner 

med Europarätten och EU- gemenskapen. Anledningen till den valts är dess centrering vid att 

beslutsrätten på nationell nivå är under förändring. Teorin är normativ i det avseendet att 

nationalstaterna ingår i en större värld och därför inte har suverän beslutsrätt i vissa frågor 

längre. Det styrks med det faktum att EU- medlemsländernas samarbete på överstatlig nivå 

inneburit en definitiv inskränkning av den nationella beslutsrätten. 

Handlingsrekommendationerna teorin bidrar med är hur, EU- medlemsländerna bäst kan 

organiseras konstitutionellt för att hantera den maktdimension som EU innebär.  Finns det en 

koppling mellan indikatorerna och teorin kan det tala för en betydande Europeisering av det 

svenska statsskicket. Problemet med teorin är att den endast anknyter till en förmodad 

Europeisering och är obenägen att hitta bibehållna svenska statsskicktraditioner i 

indikatorerna. I stället har utförligare beskrivningar av en svensk statstradition genomförts för 

kompensera den skevheten. För att svara på grundfrågan sammanvägs de tre indikatorerna i 

avseenden av på Europeisering och bibehållandet av en svensk statstradition.  

1.7 AVGRÄNSNINGAR & URVAL  
Av de fem offentliga kontrollfunktioner i det svenska statsskicket kommer koncentrationen 

enbart ligga på Rikrevisionen. De övriga kontrollfunktionerna nämns i ämnesvalet, men ges 

ingen betydelse i uppsatsen. Anledningen till att Riksrevisionen valdes var att det är den enda 

kontrollfunktionen som genomgått en konstitutionell förändring sedan EU- inträdet. Eftersom 

det är min normativa teoretiska utgångspunkt att EU- medlemstater som genomgått 

konstitutionella förändringar, påverkats av det gemensamma beroende som EU innebär var 

det naturligt att välja Riksrevisionen som en indikator, då dess bildande var först efter EU-

inträdet. 
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Det gemensamma beroende som EU innebär har främst en juridisk dimension.  Därför var det 

väsentliga att välja indikatorer som kan relatera till en sådan utveckling. Redan i inledningen 

konstaterades att EU:s instiftande i grundlag och borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet kan 

påverka den rättsliga dimensionen av det svenska statsskicket. Sedan EU inträdet 1995, har 

det skett flertalet konstitutionella förändringar av det svenska statsskicket, däribland lagrådets 

roll i de konstitutionella förändringar som vinner laga kraft 1 januari 2011. Lagrådets 

betydelse och säkerligen andra konstitutionella förändringar har gått ouppmärksammade 

förbi. Motivationen till ett sådant urval är att uppsatsen främst är intellektuellt förknippad i 

förhållande till en påstod Europeisering. Det är menat att främst väcka en diskussion om de 

konstitutionella förändringar som redovisats i uppsatsen samt hur de påverkat svenskt 

statsskick och förvaltning.      

Det politiska spektrumet i uppsatsen är avsett att betonas ner. Anledningen är som tidigare 

konstaterat att de politiska stridslinjerna i grundlagsförändringarna varit marginella. De 

politiska följdmotionerna och yttrande från förvaltningens remissinstanser, som följt med 

propositionerna ges därav ingen betydelse.      

Uppsatsen är aktörscentrerad till svenska staten och mer specifikt till den etablerade svenska 

statstraditionen. I avsnittet om det metodiska tillvägagångssättet konstaterades att 

informationen därför måste komma från staten i en aktörscentrerad studie. Därför har ingen 

uppmärksamhet riktats till processer som sker på mikronivå, om en förmodad Europeisering.       

1.8 VALIDITET  
Validiteten granskas i två steg. I första steget mäts god begreppsvaliditet, vilket innebär att 

systematiska fel inte förekommer. Det kontrolleras genom huruvida den teoretiska och de 

funktionella definitionerna stämmer överens med de operationella indikatorerna. I ett andra 

steg mäts resultatvaliditeten, vilket är det som avses att mätas, faktiskt mäts. För att 

resultatvaliditeten ska vara god krävs det att både begreppsvaliditeten är god och reliabiliteten 

är god. God reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga fel, varpå god resultatvaliditet kan 

sägas innebära frånvaro av både systematiska och slumpmässiga fel.
23

    

  

                                                             
23 Esaiasson, Peter. Oscarsson, Henrik. Gilljam, Mikael. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. konsten att 
studera samhälle, individ och marknad (2007) Nordstedt Juridik AB Sid: 63-71   
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Begreppsvaliditeten i den teoretiska ansatsen vara låg, då teorin enbart tar ställning mot en 

förmodad omorganisering mot en Europeisering av det svenska statsskicket. Den funktionella 

analysen kompenserar upp begreppsvaliditeten, eftersom den mäter en icke förmodad 

Europeisering. Det funktionella mätinstrumentet är utformat så att det kan tala för en 

Europeisering men även för en bibehållen svensk statstradition. Begreppsvaliditeten anses 

därför vara relativt hög.  

Risken för slumpmässiga fel i indikatorerna anses som väldigt liten eftersom indikatorerna är 

beskrivna från förstahandsempiri. Primärbeskrivningarna av indikatorerna är hämtade från 

regeringspropositioner, men även SOU- text som är ett relativt begränsat material, och mycket 

av utredningsmaterialet SOU-texten består av ligger även till grund för de politiska 

bedömningar som regeringen senare gjorde i propositionerna. Den sammanlagda 

begreppsvaliditeten och resultatvaliditeten anses därför som god.  

Vill reservera mig för vissa begreppsdefinitioner genomgående i uppsatsen. Begrepp som 

suveränitet, Europeisering etc. kan säkerligen väljas att definieras på ett alternativt sätt.  

1.9 DISPOSITION  
I nästkommande kapitel 2 ställs mätkriterier upp för den etablerade svenska statstraditionen. 

Därefter uppställs en motpol i ett mer Europeiserat likt statsskick samt det teoretiska inslaget, 

med konstitutionella omorganiseringar, som är anpassade efter gemenskapen i EU. I kapitel 3-

5 redovisas de tre konstitutionella förändringar som Sverige genomgåt sedan EU- inträdet. 

Resultatet i kapitel 6 ges svar på delfrågan om de enskilda konstitutionella förändringarna 

inneburit en Europeisering eller om förändringarna kan kopplas till en svensk förvaltnings 

eller statstradition. Slutsatserna i kap 7 sammanfattar och svarar på grundfrågan om svenska 

statsskicket Europeiserats.     
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2 BAKGRUND    

2.1 SVENSK STATSTRADITION   
Centralt för att förklara framväxten av den svenska statstraditionen är faktumet att Sverige 

under lång tid varit en suverän homogen enhetsstat med en stark konsensuskultur. Det 

kommunala självstyret med ett decentraliserat maktöverförande på primärkommuner och 

landstingskommuner, som har rätt att ta ut skatt för de uppgifter de sköter är utmärkande till 

skillnad från andra enhetsstater.
24

 Detta kombinerat med att Sverige brukar betraktas som en 

av de äldre demokratierna har skapat ett särskilt politiskt klimat. Lagligt och politiskt har det 

reglerats genom att majoriteten i riksdagen lagstiftar (majoritetsprincipen), för att skapa 

legalitet och en demokratisk grund för statsskicket. Däremot är det väldigt tyst om villkoren 

och förutsättningar som krävs för ett verkställande av en sådan princip.
25

 När någonting 

förblir oreglerat i lag är det främst de politiska organen som får lösa hypotetiska problem som 

uppkommer. Dock ska det betonas att yttre omständigheter håller på att omforma de 

förutsättningarna som det svenska statsskicket lyder under. Men först ska vi återvända till de 

politiska förhållanden som formade den så kallade svenska modellen efter andra världskriget 

fram till ungefär mitten av 1970-talet.   

Traditionellt sett under efterkrigstiden 1950- 60-talen beskrev samhällsforskningen den 

svenska förvaltningsmodellen som unik ur ett internationellt perspektiv. Med särskilda 

samhällscentrerade lösningar i välfärdspolitik, ekonomi och arbetsmarknad.
26

 Under denna tid 

skedde en explosionsartad ökning av antalet offentligt anställda
27

 med statliga 

monopolstrukturer och generösa välfärdsprogram m.m. som sedan kom att kallas den svenska 

modellen. I uppsatsen kommer begreppet statstradition att användas då den svenska modellen 

kan uppfattas som något värdeladdat.   

Framväxten av denna unika politiska ordning kan dels förklaras med att Sverige inte drabbats 

av världskrigen, som många av länderna i övriga Europa. Detta kombinerat med den faktorn 

att svenska staten generellt behandlat medborgarna väl kan till viss del förklara den positiva 

syn och det förtroende svenska befolkningen haft på staten.
28

 Vilket resulterat i en stark tilltro 

                                                             
24 Bennich- Björkman, Li. Blomqvist, Paula (red) Sid: 137 
25 Ahlbäck, Shirin. Revisionens roll i den parlamentariska demokratin i SOU 1999:76 Sid: 180 
26 Premfors, Rune. Ehn, Peter. Halden, Eva. Sundström, Göran Demokrati & byråkrati (2003) 
studentlitteratur Sid: 47 
27 Ibid Sid: 55-57 
28 Ibid Sid: 58 
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av maktutövning av de folkvalda organen men som också säkerligen format synen på den 

gängse demokrati och rättssäkerhetsuppfattning som finns i Sverige.  

På 70-talet blåste nya politiska vindar med nyliberalism, vilket resulterade i att storleken på 

den offentliga statsapparaten stagnerade.
29

 Sedan har det även skett en påtaglig 

maktförskjutning ifrån de folkvalda organen i och med EU inträdet, 1 januari 1995.  

Dessa förhållanden har format den svenska statstraditionen på många områden, i denna studie 

kommer koncentrationen ligga på: 

 Svensk förvaltningstradition 

 Rättsskipningstradition i Sverige 

2.1.1 SVENSK FÖRVALTNINGSTRADITION  

Oavsett om Sverige genomgått stora politiska omvälvningar under 1990- talet har den svenska 

förvaltningen behållit en unik särprägel ur ett internationellt komparativt perspektiv. Mycket 

av särprägeln har uppkommit i de politiska förutsättningarna på 1950- 60 talen, som beskrevs 

på föregående sida. Särprägeln kan säkerligen också förklaras från äldre historiska rötter, men 

det redovisas inte i denna uppsats. De fyra huvuddragen som presenteras är väl förankrade 

inom den statsvetenskapliga forskningen. Begreppen är dualism, offentlighetsprincipen, 

korporatismen och statsförvaltningens domstolslika karaktär.     

Tudelningen av det svenska administrativa politiska systemet, kallat dualism, innebär att 

ämbetsverken har en självständig ställning gentemot det politiska beslutfattandet.
30

  Förbudet 

mot att ministrar avgör enskilt ärende inom förvaltningen är främsta uttryck för den 

principen.
31

 Regeringsbeslut ska fattas genom regeringssammanträden, beslutet måste 

dessutom bygga på en bas av breda kollektiva lösningar.  

Offentlighetsprincipen är starkt legitimerad eftersom den är grundlagsskyddad.
32

 Principen 

innebär utlämnande av s. k allmänna handlingar där överläggningar och beslutsfattande i 

politiska organ, domstolar och förvaltningsmyndigheter ska inhysa en öppenhet. Det ger 

medborgarna, journalister, forskare och medier en unik insyn i den offentliga verksamheten.
33

 

Det ska tas i åtanke att alla grundlagar inte är absoluta utan kan begränsas och är relativa, 

                                                             
29 Modeer, Kjell (1999) Sid: 73 
30 Premfors, Rune. Ehn, Peter. Halden, Eva. Sundström, Göran Sid: 60 
31 SFS 1974:152, regeringsformen Kap11 rättsskipning och förvaltning 6§ 
32 SFS 1949:105, tryckfrihetsordningen Kap2 om allmänna handlingars offentlighet 1§  
33 Premfors, Rune. Ehn, Peter. Halden, Eva. Sundström, Göran Sid: 62-65 
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offentlighetsprincipen är en sådan lag. Begränsningar genom sekretes kan hänvisas t.ex. till 

rikets säkerhet, rikets centrala finanspolitik, förebryggande av brott m.m.
34

    

Innebörden av korporatismen är ett omtvistat, men kärnan i begreppet råder det däremot inga 

oklarheter om. Kärnan innefattar nära och konsekvensrika relationer mellan stat (och 

kommuner) och intresseorganisationer. Sverige benämns inneha en liberal korporatism, vilket 

innebär att intresseorganisationerna har en självständig ställning gentemot staten.
35

  

Traditionellt sätt har den Svenska korporatismen utgjorts av en något enkelspårig 

frågeställning där ”arbetarfrågan” företrätts av fackföreningarna gentemot staten.        

Den svenska statsförvaltningen har en domstolslik karaktär. Nämligen att det finns en stark 

norm av att praktisera legalitetsprincipen (att makten utövas under lagarna) inom den 

offentliga förvaltningen.
36

 Det har också växt fram en formbunden handläggning med 

partinsyn för den individ som ärendet gäller. Politikers primära uppgift har därför blivit att 

ägna sig åt övergripande kollektivistiska politiska sakfrågor istället för detaljstyrning av 

förvaltningen.
37

  Förbudet mot ministerstyre är det främsta uttrycket för att ministrar inte får 

styra förvaltningen så det avgör enskilt ärende. Till skillnad från andra länder finns det inga 

konstitutionella individuella rättigheter som de allmänna domstolarna kan ta ställning till när 

det gäller förvaltningsbeslut. Utan överklagningsrätten för medborgarna begränsas till en 

formbunden överklagan, som förvaltningsbesvär.
38

  I ett komparativt europeiskt perspektiv 

står sig den svenska förvaltningen stark och självständig.
 
Detta beror till viss del på att den 

svenska förvaltningen inte är ytterst ansvarig inför den exekutiva makten, som i många andra 

länder.
39

  

  

                                                             
34 SFS 1949:105, tryckfrihetsordningen Kap2 om allmänna handlingars offentlighet 2§ 1,2 & 3 
35 Premfors, Rune. Ehn, Peter. Halden, Eva. Sundström, Göran Sid: 72-74 
36 SFS 1974:152 regeringsformen Kap1 statsskickets grunder 1§  
37 Nergelius, Joakim. Grundlagsmodeller och maktdelning i SOU 1999:76 Sid: 114 
38 Premfors, Rune. Ehn, Peter. Halden, Eva. Sundström, Göran Sid: 72 
39 SOU 2008:125 En reformerad grundlag, grundlagsutredningens betänkande Sid: 346  
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2.1.2 RÄTTSSKIPNINGSTRADITION I SVERIGE  
Minimalismen har dominerat svensk författningspolitik under flera århundraden. Det innebär 

kortfattat att kontroversiella frågeställningar inte reglerats i nedskrivna rättsregler i grundlag, 

konstitutionella problem, hanteras därför främst informellt av de folkvalda organen.
40

 Styrkan 

i ett sådant system är att det underlättar för politiker att fatta snabba och omvälvande beslut i 

sakfrågor. En konstitutionell begränsning av den svenska minimalismen är att den lagstiftande 

makten har svårare att ändra grundlag än vanlig lag. Grundlag kan bara ändras eller upphävas 

genom att riksdagen fattar två likalydande beslut med riksdagsval emellan.
41

 

Konstitutionsutskottet ska lämna betänkande innan slutligt vilande beslut anmälas till 

kammaren när ändringar gäller beslut angående grundlag eller riksdagsordningen.
42

 

Minimalismen motsvarar därför en viktig demokratisk idé i folksuveränitetstanken då 

befolkningen får utöva kontroll och ansvarsutkrävande genom att öppet diskutera politikernas 

kontroversiella beslut i sakfrågor och möjliga vilande grundlagsförändringar. I slutändan 

resulterar det i att regeringsmakten kanske inte omväljs i nästkommande riksdagsval, om 

väljarna inte samtycker med utförd politik under mandatperioden.
43

 En praktisk implikation 

av minimalismen är att domstolarnas möjligheter att laglighetspröva politiska beslut är 

begränsade.    

Lagprövningen av politiska beslut är minst utvecklat i de gamla demokratierna däribland 

Sverige.
44

 Ett parlamentariskt styrelseskick med folksuveränitet har generellt en mer 

lagpositivistisk syn på maktdelning.
45

 Domstolarna i ett sådant styrelseskick har en relativt 

svag ställning gentemot lagstiftaren. Detta är kännetecknande för Sverige, då domarkåren har 

ansetts som osedvanligt lojal mot lagstiftarens intentioner och främst de kollektiva värdena 

har gått före de enskildas.
46

  Ordningen utgår från ett suveränt folk och den enskilde ses som 

en medlem av ett samhällskollektiv.
47

 Domstolarna ska se till sin uppgift att upprätthålla 

kollektivistiska lösningar i sina beslut.  

                                                             
40 Bennich- Björkman, Li. Blomqvist, Paula (red) Sid. 146 
41 SFS 1974:152 regeringsformen Kap8 lagar och andra föreskrifter 15§ 
42 SFA 1974:152 riksdagsordningen Kap3 14§ 
43 Holmström, Barry. (1999) Sid: 132 
44 Ibid Sid: 133  
45 Nergelius, Joakim.  (1999)Sid: 113 
46 Ibid Sid: 114 
47 Ibid Sid: 115 
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En domstol som kännetecknas av lagpositivism intar en pragmatism hållning, försiktighet och 

lojalitet mot statsmakten.
48

 Svensk teoribildning har historiskt sätt haft en stark tilltro till 

politisk makt som utövas av de folkvalda organen för att ordningen ska anses som 

demokratisk.
49

 För att domstolarna ska leva upp till denna devis har de politiska förarbetena 

spelat en avgörande roll. I förarbetena tolkar domstolarna utifrån en pragmatisk hållning 

motiven till lagtexten för att fatta beslut.
50

 En sådan ordning skapar uniformitet, med betoning 

på rättssäkerhet och rättvisa, då domstolarna beaktar samma förarbeten, förutsatt att de har ett 

rikare innehåll än själva lagtexten. En risk med att domstolar försöker tillmötesgå de politiska 

intentionerna, är att det skapar ett självändamål för domare att tillfredställa de politiska 

viljorna. I Sverige har det nämligen höjts röster för att höga domare har en bakgrund i det 

politiska livet.
51

  

Sverige tillhör i de flesta aspekter en lagpositivistisk rättsordning, men samtidigt ska det 

beaktas att rättsfallen har en viktig särställning, dvs. prejudikatens inverkan på 

domstolsutgången. Ett sådant inslag i rättordningen kallas rättsfallspositivism.
52

  

Som i många aspekter av det svenska samhällslivet är domstolarnas ställning och betydelse 

under förändring. Sverige har flera fällande domar i Europadomstolen, där de tvingats att 

genomgå överprövning av vissa regeringsbeslut.
53

 Vilket kan tala för att domstolarna måste se 

till rättsordningen ur ett större perspektiv och mindre till de nationella politiska viljorna.   

 

 

 

  

                                                             
48 SOU 1999:58 Löser juridiken demokratins problem? Demokratiutredningens skrift nr 23 Sid: 11 
49 Nergelius, Joakim (1999)Sid: 114 
50 Hermansson, Jörgen. Om att tämja folkmakten i SOU 1999:76 Sid: 15  
51 Modeer, Kjell Å. (1999)Sid: 76-79 
52 Hermansson, Jörgen. (1999) Sid: 17  
53 Ahlbäck, Shirin. (1999) Sid: 180 
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2.2 TEORI       
En global trend som man kan se är att stater överlåter mer makt åt domstolsväsendet.

54
 I 

dagsläget kan man se en del olika förklaringar till detta. En väsentlig och central förklaring till 

detta är Europarättens påverkan på medlemsstaternas nationella lagstiftningar och 

rättsordningar. Bidragande är även upprättandet av internationella krigsförbrytardomstolar, 

som spär på denna trend. Ytterligare kan det konstateras att världen idag ingår i en mer 

mångskiftande kontext med icke statliga aktörer som makthavare, som EG- domstolen är ett 

gott exempel på. Det som enbart tidigare varit statliga angelägenheter, har lyfts upp på den 

globala arenan. Behovet av en alternativ normativ analysinriktning, där inte nationalstaten 

längre utgör basen för teorin, har fångat vår uppmärksamhet för att bättre förstå statens roll i 

en större kontext.
55

 Detta blir således uppsatsens normativa metodologiska utgångspunkt. Det 

är viktigt att tydligöra dess normativa intentioner bakom studien, eftersom det kommer 

påverka det teoretiska resultatet, på ett betydande sätt.
56

    

2.2.1 FLERNIVÅS KONSTITUTIONALISM   
Den centrala utgångspunkten är hur politiska institutioner etableras och hur de är 

organiserade. Vems intressen ska institutionen värna om och arbeta utifrån; politikers eller 

samhällsmedborgarnas?  

Den Europeiska integrationen har definitivt påverkat konceptet om nationella principer om 

nationellt egenbestämmande.
57

 Suveräniteten bör bestå i att genom legala medel åtnjuta sig 

makt att stifta lag, så länge inte konstitutionen sätter några restriktioner att begränsa 

maktutövandet genom att stifta en särskild lag. Då kan frågan ställas om suveräniteten kan 

överföras på en annan nivå, med ett resultat av delad suveräniteten. Detta karaktäriseras 

genom att suveräniteten hos medlemsstaten inte blivit förlorad, utan fungerar som en aktör i 

en process av maktdelning på olika nivåer, bakom den suveräna staten som har tagit sin form. 

Om det inte framkommer i konstitutionen att den är delad på ett sådant sätt kan det vara 

aktuellt med en omdefinition av den gällande normativa maktdelningen.  

 

 

                                                             
54 Nergelius, Joakim (1999)Sid: 113 
55 Nergelius, Joakim. (2009) Sid: 21 
56 Beckman, Ludvig. Sid: 20f 
57 Nergelius, Joakim. (2009) Sid: 28 



16 
 

En förvirring kan därför uppstå mellan EU och medlemsländerna men även mellan nationella 

institutioner. De nationella institutionerna måste försöka se sig själva som en del i en större 

helhet.
58

 Att praktisera en övergripande princip om laghierarki, hade skapat en större 

samordning mellan de olika institutionerna.    

De gamla konstitutionella teorierna hade den nationella staten som främsta auktoritära 

utgångspunkt. I och med Europarätten har det skapats en slags europeisk lag där det väckts 

skyldigheter i EU:s konstitution jämsides med nationella konstitutioners önskemål om hur 

nationell politik bör vara utformad.  

Eftersom det inte finns några historiska förklaringsvariabler av olika och ibland ihopkopplade 

auktoritetiska krav från Europarätten på nationella konstitutioner, så måste det accepteras att 

det inte råder något nollsummespel mellan dessa två sidorna. Den starka versionen av 

”förklaringspluralism” i ett sådant förhållande är förklarande, medan nollsummespelet mellan 

nationell och överstatlighet är normativ och horisontell.  

b/ Vem bestämmer? Konstitutionell pluralism på den juridiska nivån eller inom det politiska 

systemet. Här tar teorin fast på vilken instans i statsskicket som har ”sista ordet” angående 

konstitutionella problem, jurister eller politiker.   

Detta kan verka teoretiskt invecklat att undersöka statsvetenskapliga fenomen som inte bygger 

på tidigare problem med en ny teori då tidigare teorier bygger på empiri från historien. För att 

lösa det kan dialogen mellan instanser visa ett mönster som den nya pluralistiska teorin 

försöker fånga. Denna dialog är ett nyckelelement för att förstå och förklara hur integrationen 

i EU fungerar. I internationell forskning är det mest naturligt att se till hur harmoniseringen 

sker utifrån nationella författningsdomstolar, men eftersom Sverige inte har en sådan 

författningsdomstol är det naturligt att följa och se till de faktiska konsekvenserna EU haft på 

svensk inrikespolitik. För att urskönja vem eller vilken nivå som har sista ordet i termer av 

konstitutionella tolkningar. I denna uppsats ligger koncentrationen på vem som har ”sista 

ordet” av konstitutionella tolkningar jurister eller politiker.
59

   

  

                                                             
58 Nergelius, Joakim. (2009) Sid: 31 
59 Ibid Sid: 37 
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2.2.2 ETT EUROPEISKT STATSSKICK  
Rättssystemets utveckling i de större städerna i Väst och Sydeuropa byggde på andra 

premisser än i de agrara nordiska länderna. Redan under medeltiden växte det fram en 

rättskultur bland dessa städer då en ekonomisk expansion började ta fart. Behovet av ett 

system för att reglera lättillgängligt kapital för individer som ville investera i jord skapades. I 

och med det kan man börja tala om en internationell handelsmarknad med konkurrens mellan 

banker och handelshus, om vem som kunde ge den bästa räntan och ge bäst avkastning på 

placerat kapital.
 60

  

Utvecklingen av kapitalmarknaden var bland annat det som möjliggjorde industrialismen, då 

det fanns tillgång till riskkapital. Det juridiska avtalet med förpliktelser och åtaganden mellan 

låntagare och långivare fick långtgående konsekvenser för samhället i stort. Behovet av 

domstolar skapades för att avgöra avtalstvister. Bäst lämpat för att avgöra en sådan tvist torde 

vara genom en opartisk domstolprövning. Handelsmarknaden skötte sig själv, och då fanns 

heller inget behov av någon statsmakt som bestämde över mellanmänskliga avtal och 

relationer.
 61

  Eftersom denna ordning var överordnad har politiken hållits utanför den 

rättsskapande scenen i Europa långt fram i tiden. Det var först efter den moderna 

demokratiseringen i nationalstatens regi under tidigt 1900-talet som det politiska 

lagstiftningsprojektet utvecklades och växte.
 62

 Detta stagnerade dock kraftigt efter andra 

världskriget då man insåg på ett brutalt sätt hur politisk makt kunde missbrukas.   

Efter andra världskriget kan två tendenser utläsas i förhållande till maktdelningen ute i 

Europa.  Dels de Östeuropeiska folken som gjort revolution mot en auktoritär maktordning 

inte var lika intresserade av att ha en stark domstol, då de kunde verka som förmyndare över 

en folkvald politik.
63

 Var så sent som i början av 1990-talet som flertalet Östeuropeiska länder 

inrättade särskilda författningsdomstolar.   

Å andra sidan valde vissa länder i Europa med ett totalitärt förflutet (Tyskland och Italien) att 

inrätta särskilda författningsdomstolar. Författningsdomstolarnas primära uppgift var att 

laglighetspröva om vanlig lag som stiftas av de folkvalda organen och internationella 

överenskommelser var förenlig med grundlagarna.
64

  

                                                             
60 Nygren, Rolf. Mellan rätt och politik – en rättshistorisk betraktelse i SOU 1999:76 Sid: 45f 
61 Ibid Sid 46-48 
62 Ibid Sid 64  
63 Modeer, Kjell Å. (1999) Sid: 76 
64 Ibid Sid: 76f 
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I övrigt har de flesta kontinentaleuropiska länderna vanligtvis inrättat författningsdomstolar, 

som prövar om lagar stämmer överens med grundlagarna.
65

 Domstolar ute i Europa har därför 

stor handlingsmöjlighet att tillrättavisa ett politiskt och administrativa beslut.
66

 En positiv 

effekt författningsdomstolar har är att de kan begränsa majoritetens förtryck då fundamentala 

värden kan laglighetsprövas och därmed stå emot populistiska vindar. Även om ett nytt 

regeringsparti tar över makten ska det finnas grundläggande värderingar som den politiska 

minoriteten kan lita på.  

Författningsdomstolarna i Europa utgår från ett rättspositivistiskt synsätt som kännetecknas av 

en separation mellan lag och moral. En tumregel för att det ska realiseras är att de rättsregler 

som fastslås i lag ska tillämpas och det som förblir oreglerat hänvisas till allmän moral.
67

 Med 

en sådan ordning får jurister mer makt att skilja i vilka situationer som en lag kan tillämpas 

och inte. Rättspositivismen överväger inte de moraliska aspekterna av enskilda avgöranden i 

domstol, utan tolkar rättssituationen utifrån rättsordningen i stort. Rättsnormerna ska ha en 

stark förankring i fundamentala värderingar.
68

 Utgången av domstolarnas beslut ska vara 

förutsägbara endast genom tydliga lagtexter, och som ett sammanhängande system kan 

lagtolkningen då få en kvalitativ utformning. En tilldragelse mot en rättspositivistisk 

rättsordning betecknas som en jurdikalisering. Jurdikalisering består i att jurister tar över mer 

av den rättsliga tolkningen, som i andra rättsordningar istället är avsedd att avgöras av den 

politiska sfären.
69

 T.ex. som i Sverige där förarbetena utgör en viktig rättskälla.  System med 

ett mer rättspositivistisk synsätt har ett mer individcentrerat perspektiv där individen tar 

ansvar för sig själv.
70

  

En gemensam referens i rättskulturen bland de kontinentaleuropeiska länderna och 

gemenskapen inom den EU är att de har sitt ursprung ur ekonomiska intressen. Främsta 

anledningarna till EU:s bildande var deras uppgift att öka den fria rörligheten med jämlika 

konkurrensfördelar mellan medlemsländerna och att ta bort möjliga handelshinder. Kittet som 

binder samman den Europeiska gemenskapen är det juridiska regelsystemet (”integration 

through law”).
71

 Medlemsstaterna har till skillnad från gemenskapen i EU andra traditioner 

                                                             
65 Modeer, Kjell Å. (1999)Sid: 78  
66 Holmström, Barry. (1999)Sid: 128  
67 Nygren, Rolf. (1999) Sid: 44  
68 Hermansson, Jörgen. (1999) Sid: 11 
69 Modeer, Kjell Å. (1999) Sid: 72 
70 Nergelius, Joakim. (1999) Sid: 115 
71 Bernitz, Ulf. Kjellgren, Anders. Europarättens grunder. (2007) Stockholm Norstedts juridik Sid: 3 
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som binder samman rättssystemet, och det juridiska systemet blir då ett verktyg för att 

harmonisera samarbetet och föra EU-länderna närmare varandra.  

För att verka i den nämnda riktningen ingår det i harmoniseringsprojektet att föra samman 

medlemsländernas nationella lagstiftningar och konstitutioner eller få dem att likna varandra 

så mycket som möjligt. Ytterligare en huvudorsak bakom strävanden för en fördjupad 

integration i 1950-talets Europa (europarörelsens) var en vision om en fredligare ordning i 

Europa.
72

   

Banbrytande för den fortsatta legala strukturen för EU togs med upprättandet av Europeiska 

kol- och stålgemenskapen 1951.
73

 Det fortsatta utvecklingsarbetet med EU har sedan fortgått, 

där flera dimensioner av samarbetet lagts till. Till en början byggde EU- samarbetet på rent 

ekonomiska intressen men med Maastrichfördraget som ratificerande 1993, har många fler 

politikerområden kommit att hanteras inom ramarna för EU:s samarbete.
74

    

 

  

                                                             
72 Bernitz, Ulf. Kjellgren, Anders. Sid: 4 
73 Ibid Sid: 7 
74 Ibid Sid: 13  
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3 RIKSREVISIONENS BILDANDE 

3.1 GENERELLA OMSTÄNDIGHETER  
Frågan om den statliga revisionen har varit en känslig politisk fråga under en längre tid, där 

inte några större framsteg gjorts förens i slutet av 1990-talet.
75

 1999 offentliggjordes en 

utredning av en Riksdagskommitté som föreslog hur den statliga revisionen kunde förändras 

på ett banbrytande sätt. Frågan behandlades dels i en utredning av en Riksdagsstyrelse, och 

sedvanligt genom ett betänkande från Konstitutionsutskottet. De viktigaste 

grundförändringarna som Riksdagskommittén föreslog kom att bestå i den nya 

grundlagsändringen.   

3.2 NYTÄNKANDE  
De främsta anledningarna till förändringen var att sammanslå Riksdagens revisorer och 

Riksrevisionsverket.
76

 Detta då riksdagens revisorer var resurssvaga men samtidigt starkt 

grundlagsskyddade. Riksrevisionsverket som lydde under regeringen hade däremot mycket 

resurser men samtidigt en svag lagmässig förankring. Eftersom Riksrevisionsverket hade 

starkare inflytande över den statliga revisionen, kunde det finnas risker att den exekutiva 

makten använde Riksrevisionsverket som politisk staborganisation. Riksrevisionen skulle 

därför placeras under Riksdagen. En ytterligare fördel var att det skulle bidra till ett bredare 

och nyanserat kunskapsunderlag än tidigare när regeringen hade ett större inflyttande över den 

statliga revisionen.
77

 Riksrevisionerna (Personerna) 

Riksdagen fick i uppdrag att tillsätta tre riksrevisorer som leder Riksrevisionen, med en 

mandatperiod på vanligtviss sju år.
78

 En av de tre riksrevisionerna utgör den administrativa 

ledningen av myndigheten. Däremot måste vissa viktiga frågor som verksamhetens inriktning 

m.m. måste beslutas enhetligt mellan de tre riksrevisionerna .
79

  

 

 

 

                                                             
75 Bennich- Björkman, Li. Blomqvist, Paula (red) Sid: 164f 
76 Premfors, Rune. Ehn, Peter. Halden, Eva. Sundström Sid: 229 
77 SOU 2002:17 Sid: 23  
78 Riksrevisionens Webbplats http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____717.aspx 
Hämtat 2010-10-18 
79 SOU 2001:97 Regler för Riksrevisionen, Betänkande av Utredningen om regler för Riksrevisionen Sid: 12  

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/NewsPage____717.aspx
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Riksrevisionen återrapporterar granskningsreslutat till riksdagen, regeringen och berörda 

myndigheter. Riksrevisionens utredningar är oftast publika, utan i undantagsfall där känslig 

information kan läggas i en hemlig bilaga.
80

 Bildandet av Riksrevisonen innebär vidare en 

gängse internationell modell, för statlig revision.
81

 

Den 15 December 2000 biföll kammaren Konstitutionsutskottets hemställan, om riksdagen 

och den statliga revisionen.
82

 Den nya kontrollfunktionen Riksrevisionen kunde därefter starta 

sin granskningsverksamhet, den 1 Januari 2003.   

3.2.1 DELANALYS 
Största förändringen av Riksrevisionens bildande var att riksdagen fick större inflytande över 

den statliga revisionen, då riksdagen utser ledningen i form av de tre riksrevisorerna. 

Återrapporteringen av Riksrevisionens granskning skulle där igenom bidra till ett bredare 

kunskapsunderlag i samhället, eftersom den statliga revisionen var längre placerad från den 

exekutiva makten. I flera avseenden stämmer det överens med hur en mer traditionsenlig 

svensk demokratisyn eftersom riksdagen, folkets främsta företrädare, får större inflytande 

över den statliga revisionen.  

Val av granskningsobjekt blir friare eftersom Riksrevisonen är mer oberoende från den 

exekutiva makten än föregångaren Riksrevisionsverket.  Granskningsobjekten kan väljas mer 

fritt och bidra till en politiskt nyanserad insyn i den statliga förvaltningen, för befolkningen 

och den politiska oppositionen i riksdagen. Vidare verkar det för en starkare tudelning av det 

administrativa politiska systemet, eftersom det fanns två revisionsorgan förut skapas det en 

starkare enhetligt oberoende statlig revision till den politiska exekutiva makten vilket stärker 

dualismen i det svenska statsskicket. 

Teorins normativa utgångspunkt tar sikte på vilken aktör institutionen är etablerad att arbeta 

utifrån. Den lagstiftande makten har fått större inflyttande över den statliga revisionen. 

Eftersom den lagstiftande makten får större insyn och inflytande över Riksrevisionen kan det 

leda till ett bredare kunskapsunderlag i revisionens granskning och återrapportering med en 

fördjupad demokratisering som resultat. Den politiska oppositionen i riksdagen kan därför 

göra bättre bedömningar av den exekutiva maktens styrning och förvaltningens agerande och 

hushållande med statens resurser.   

                                                             
80 Einarsson, Eirikur Enhetsansvarig för planering och kvalitet inom bl.a. effektivitetsrevision: På 
Rikrevisionen Stockholm: Via E-brev 2010-10-12   
81 SOU 2002:17 Sid: 23 
82 Riksdagens protokoll 2000/01:47 sid 155  
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Även om Riksrevisionen är ett nationellt revisionsorgan, har det funnit en ansträngning med 

dess bildande att anpassa den statliga revisionen efter en mer internationellt gångbar modell 

för statlig revision. Teorin gör en likadan bedömning att nationella institutioners bör se sig 

själva ur en större helhet och etableras efter europiska normer för att EU- integrationen ska bli 

så lyckad som möjligt. Men även om teorin gör en sådan bedömning är Riksrevisionens 

struktur i linje med en svensk förvaltningstradition, att ha institutionen placerad under det 

främst folkvalda organet.     
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4 EU:S INSTIFTANDE I GRUNDLAG  

4.1 GENERELLA OMSTÄNDIGHETER   
Det svenska EU inträdet 1995 förändrade det svenska statsskicket på ett betydande sätt. 

Europarätten blev omedelbart en del av den svenska rättsordningen och ska tillämpas direkt 

av de svenska domstolarna och myndigheterna.
83

 Europakonventionen för mänskliga 

rättigheter (EKMR) är en del av Europarätten och blev därigenom gällande i svensk rätt, 

vilket innebär att föreskrifter som utfärdas inte fick bryta mot de regler som anges i EKMR. 

Sveriges anslutning innebar att Europarätten fick företräde framför nationell lagstiftning, 

vilket förändrade det svenska statsskicket på ett omvälvande sätt.
84

  

Centreringen kring en horisontell folksuveränitetsprincip om makt bestod emellertid i 

regeringsformen. EU- medlemskapet instiftades aldrig i grundlag, men dock tyder ingenting 

på att Europarättens företräde framför nationell lag haft några konstitutionella svårigheter att 

praktiseras på de rättsfall som uppkommit i Sverige.
85

 Svenska domstolar blev tvungna att 

inhämta förhandsbesked från EG-domstolen i frågor som berörde fri rörlighet för kapital, 

varor, tjänster och arbete. Det enda som egentligen skedde i lag var att riksdagen röstade 

igenom anslutningslagen (SFS 1994:1500),
 86

 vilken träde i kraft samma dag som Sverige 

gick med i EU 1995.
87

 Det innebär i praktiken att de avtal, rättsakter och andra beslut som 

antagits av EU gäller i Sverige med den verkan som följer av fördragen och andra instrument.  

4.2 NYTÄNKANDE 
Regeringens intentioner bakom instiftandet av EU- medlemskapet i grundlag bygger på en del 

drag från grundlagsutredningens (SOU 2008:125) förslag från 2008. Regeringens slutsatser 

angående grundlagsförändringen var främst att ett instiftande av EU- medlemskapet bättre 

skulle spegla rådande politiska förhållanden.
88

 Det ska betonas att regeringen är medvetna om 

att rättsläget inte förändras, då Europarätten varit och förblir överordnad nationell lagstiftning. 

Vidare var skälen för instiftandet av EU- medlemskapet i grundlag att Sveriges utrikespolitik 

direkt påverkats av den beslutsrätt som överförts från riksdag och regering till EU-nivå. Detta 

har fått direkta konsekvenser för många områden inom det svenska samhällslivet. 

                                                             
83 Bernitz, Ulf. Kjellgren, Anders. Sid 1 
84 SOU 2008:125 Sid: 371 
85 Ibid Sid: 372  
86 Bennich- Björkman, Li. Blomqvist, Paula (red) Sid: 142 
87 SOU 2008:125 Sid: 486  
88 Regeringens Proposition 2009/10:80 en reformerad grundlag Sid: 194  
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Konsekvenserna kunde enbart tidigare utläsas i fyra sprida bestämmelser i lag om att en sådan 

betydande beslutsrätt överförts på EU-nivå.
89

 

Vidare är EU- samarbetet så långtgående att det inte kan jämställas med andra internationella 

samarbeten. Regeringen konstaterar att regeringsformens nuvarande utseende inte lever upp 

till målsättningen att förmedla det budskapet i regeringsformen.
90

 

Grundlagsändringarna blev en realitet då den nyvalda Riksdagen 24 november 2010 röstade 

igenom de vilande grundlagsförändringarna på nytt. Regeringens proposition 2010/11:3 

följdändringar till en reformerad grundlag, m.m. blev gällande och från och med januari 2011 

kommer EU-medlemskapet att instiftas i grundlag.    

4.2.1 DELANALYS 
Sverige har länge varit en suverän homogen enhetsstat, med en stark betoning på 

majoritetsprincipen (all makt utgår från folket). Med EU:s instiftande i grundlag kan det 

tolkas som att majoritetsprincipen överges i viss utsträckning. Beslutsfattande inom ramen för 

EU- samarbetet på överstatlig nivå har kommit att påverka svenska samhället på ett påtagligt 

sätt. Med EU- medlemskapets instiftande i grundlag, accepteras medlemskapet på ett djupare 

konstitutionellt plan och EU- medlemskapet blir en definitiv del av det svenska statsskicket.       

EU- medlemsländerna har i och med EU- inträdet blivit tvungna till att överlåta viss 

beslutsrätt inom ramen för EU- samarbetet. Medlemsstaterna måste efter bästa förmåga 

integrera den maktdimensionen i de nationella konstitutionerna. Utformningen på den 

nuvarande svenska konstitutionen sätter inte upp några restrektioner legalt för att en sådan 

maktöverföring ska kunna vara möjlig att delegera över på EU-nivå. Men delegationsrätten 

har inte framkommit på ett tydligt sätt i konstitution.  

Skillnaden när EU- medlemskapet instiftas grundlag är att det framkommer på ett tydligare 

sätt i konstitutionen och att Sverige fungerar som en aktör i beslutsprocess inom ramen för 

EU- samarbetet. Det kan talas om en delad suveränitet i konstitutionen, mellan Sverige och 

EU. Den delade suveräniteten har varit gällande i svenska rätt sedan EU- inträdet men inte 

framkommit på ett definitivt sätt i grundlagen.      

          

                                                             
89 Proposition 2009/10:80 Sid: 194  
90 Ibid  
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5 UPPENBARHETSREKVISITETS AVSKAFFANDE  

5.1 GENERELLA OMSTÄNDIGHETER  
Laglighetsprövningen är en relativt sen företeelse i det svenska statsskicket. De första 

rättsfallen med prejudikatvärde d.v.s. fall där lag testades mot överordnad författning, testades 

i högsta domstolen, först efter det demokratiska genombrottet i Sverige på 1920-talet. Det 

utarbetades en domstolspraxis under dessa årtionden 1920-1980, där föreskrifter var tvungna 

att i uppenbara fall strida mot grundlagligheten, för att de skulle kunna underlåtas av 

domstol.
91

  Anledningen till en sådan rättsordning var att skydda grundlagens överlevnad, 

vilket uppenbarhetsrekvisitet är ett resultat av. Bidragande var även de rättighetsutredningar 

som konstaterade att det fanns en hög grad av oskrivna gynnande rättsregler för medborgarna, 

och att laglighetsprövningens betydelse inte behövde förstärkas.
92

   

Uppenbarhetsrekvisitet infördes därför i ändringarna i regeringsformen 1980. Det innebar inte 

så stora förändringar av rättsläget, domstolarna hade redan innan ändringarna i 

regeringsformen utarbetat en praxis, där endast föreskrift underlätts om det på ett uppenbart 

sätt stred mot grundlag.  Domstolsavgöranden (prejudikat) och förarbeten var fortfarande 

vägledande för rättskipningen. Införandet 1980 innebar enbart en starkare markering att 

domstolarna och de offentliga organen endast kunde underlåta lag och föreskrift från riksdag 

och regering om det på ett uppenbarligt sätt bröt mot grundlagen eller överordnad 

författning.
93

 Laglighetsprövningsrätten för domstolarna begränsas till valsättet, 

regeringssättet och de mest elementära fri- och rättigheterna. Dessa regler i regeringsformen 

är dock så tydligt utformade att det sällan skulle vara aktuellt för någon lagprövning.
94

  

5.2 NYTÄNKANDE  
Då uppenbarhetsrekvisitet tas bort ska det införas en erinran om att de fundamentala 

värderingarna om folksuveränitet och legalitet särskilt ska beaktas som överordnade principer 

vid lagprövning av föreskrifters beslutade av riksdag. I övrigt överstämmer regeringen med 

grundlagsutredningens förslag om borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet.
 95

 

 

                                                             
91 SOU 2008:125 Sid: 366  
92 Ibid Sid: 368  
93 Proposition 2009/10:80 Sid: 145  
94 Bennich- Björkman, Li. Blomqvist, Paula (red) Sid: 142 
95 Proposition 2009/10:80 Sid: 145 
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Mellan 1920- 1980-talen gjordes bedömningen att grundlagarna riskerade att undermineras 

om dess principer skulle laglighetsprövas i domstol. Grundlagsutredningen gör en annan 

bedömning. När specifika rättsfall tas upp i domstol ska det finnas möjlighet för de högre 

domstolarna (Högst Domstolen, Regeringsrätten) att underlåta lag om det tyder på att 

rättsfallet strider mot grundlag. Det får till resultat att grundlagarna inte upphävs eller på annat 

sätt begränsas.
96

 Alltså att inte grundlagarna förlorar sin legalitet.     

Grundlagsförändringarna blev en realitet, den nyvalda riksdagen 24 november 2010 röstade 

igenom de vilande grundlagsförändringarna på nytt. Regeringens proposition 2010/11:3 

följdändringar till en reformerad grundlag, m.m. blev gällande och från och med januari 2011 

kommer uppenbarhetsrekvisitet avskaffas i regeringsformen. 

5.2.1 DELANALYS 
Uppenbarhetsrekvisitets upphävande tyder på en övergång från en lagpositivistisk 

rättsordning mot en mer rättspositivistisk. Domstolarnas ställning stärks, eftersom deras 

möjlighet till att laglighetspröva föreskrift mot överordnad författning förstärks. Domstolarnas 

tolkningar utifrån de politiska förarbetena kan minska, och domstolarna kan hänvisa till 

rättsordningen i stort från fundamentala värderingar i grundlag. Att stärka domstolsväsendet 

kan tala för en Europeisering eftersom ett utmärkande drag i EU är integration genom lag, 

(integration through law) d.v.s. för att integrera EU- medlemsländerna behövs ett 

sammanhängande regelsystem som är bäst lämpat att genomföras av de nationella 

domstolarna i medlemsländerna. En inriktning mot ett mer rättspositivistiskt tankesätt är 

därför förenligt med hur integrationen i EU bäst kan lämpa sig utifrån ett Europeiserat 

tankesätt.  

Minimalismens inverkan på svenskt beslutfattande kan komma att förändras. Politiska snabba 

omvälvande beslut i föreskrift och lag kan, med uppenbarhetsrekvisitets avskaffande, riskeras 

att i högre utsträckning laglighetsprövas av de högre domstolarna vilket kan få till följd att 

minimalismen och därigenom politikernas makt minskar i Sverige.  

  

                                                             
96  SOU 2008:125 sid 365  
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Något som teorin försöker fånga är elementet av vem som har sista ordet i konstitutionella 

problem. Vem bestämmer? Är det politiker eller jurister som har sista ordet när 

konstitutionella tolkningsproblem ska lösas. Uppenbarhetsrekvisitets borttagande innebär att 

jurister får en utökad tolkningsrätt. De högre domstolarna kan i större utsträckning 

laglighetspröva föreskrifter mot en överordnad författning än tidigare då 

uppenbarhetsrekvisitet fanns i grundlag.  

För att förstå den integration som sker i förhållande till EU, är det naturliga är att följa de 

beslut och den dialog som sker i EU- medlemsländernas författningsdomstolar. Sverige har 

ingen författningsdomstol därför är det naturligt att undersöka hur uppenbarhetsrekvisitet 

avskaffande kan komma att påverka de högre svenska domstolarna. De svenska domstolarna 

kan i och med uppenbarhetsrekvisitets avskaffande fungera mer som en författningsdomstol 

eftersom det inte längre finns några formella restrektioner för domstolarna att laglighetspröva 

föreskrift mot överordnad författning.    

.    
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6 RESULTAT   
I detta kapitel besvaras delfrågan: Har bildandet av Riksrevisonen, borttagandet av 

uppenbarhetsrekvisitet och instiftandet av EU- medlemskapet i grundlagen bidragit till den 

förmodade Europeiseringen?  

Riksrevisionens bildande innebar en mer gångbar internationell modell för statlig revision och 

anpassning för en EU- samhörighet.   Samtidigt uppvisar Rikrevisionen tre särpräglade drag 

som kan kopplas till en svensk förvaltning och statstradition. Riksrevisionen innebar ett 

starkare enhetligt revisionsorgan, frikopplat från den exekutiva makten. Detta genererar att 

granskningen av den politiska styrningen kan bli mer nyanserad och trovärdig. Både 

dualismen och offentlighetsprincipen kan därför anses ha förstärkts med Riksrevisionens 

bildande. Som kan ses i tabell 1, för kolumnen för en Europeisering respektive en bibehållen 

svensk statstradition.   

Tabell 1: Översikt över Europeisering respektive bibehållandet av en svensk statstradition, i och med 

grundlagsändringarna. 

  
Riksrevisionens  EU-  instiftan Uppenbarhetsrekvisitets 

  
bildande  

 
i grundlag  borttagande  

 

  
Riksrevisionen      Minimalismen    

  
närmare det främst    

 
minskar eftersom    

Svensk  
 

valda politiska organet 
(riksdagen).   

 
de högre domstolarna  

statstradition   
 

  
 

får större möjligheter att  

  
Förstärkande av Majoritetsprincipen  laglighetspröva politiska 

  
Offentlighetsprincipen.  blir tvungen att   beslut i form av lagar och      

  
  

 
överges i viss  Föreskrifter.   

  
Dualismen förstärks Utsträckning.    

 
  

  
med en mer    

 
  

 
  

  
oberoende enhetlig    

 
  

 
  

  
statlig revision.            

  
Riksrevisionen ingår  

  

En övergång mot en 
rättspositivistisk synsätt på 
maktdelning, mellan politik och 
juridik. 

 
  

  

i en större EU- 
samhörighet.  

Integrera 
maktdimensionen 

 
Europeisering    

som EU- medlemskapet 
innebär i grundlag.    

  

Riksrevisionen innebär en 
mer gångbar 
internationell modell för 
statlig revision. 

  
     

       
  

   
Sverige som en    

 
  

  
  

 
aktör i en  

 
Jurister får större 

  
  

 
beslutsprocess  tolkningsutrymme   

  
  

 
som sker på EU-nivå. vilket underlättar    

  
        integrationen i EU.   
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EU- medlemskapet är en politiserande fråga, och att instifta EU- medlemskapet i grundlag har 

ansetts som allt för politiskt provocerande.  Varför tiden först var mogen den 1 januari 2011 

att instifta EU- medlemskapet i grundlag, förklaras i denna uppsats med att EU- 

medlemskapet inneburit så långtgående konsekvenser för det svenska statsskicket att det inte 

längre går att förneka. Därför var det nödvändigt att fastslå EU- medlemskapet i grundlag, för 

att det bättre avspeglar politiskt rådande förhållande i Sverige. Det har genererat att 

majoritetsprincipen överges i viss utsträckning, då all makt inte längre utgår den politiska 

majoriteten i riksdagen. Teorin om flernivås konstitutionalismen konstaterar vidare att Sverige 

därigenom även formellt kan fungera som en aktör i en beslutsprocess som sker på EU- nivå 

vilket inte uttryckts på ett tydligt och direkt sätt i regeringsformens tidigare utformning.              

Med uppenbarhetsrekvisitets avskaffande kan de högre domstolarna i större utsträckning 

laglighetspröva politiskt beslutade lagar och föreskrifter. Resultatet av en utökad 

laglighetsprövningsrätt för domstolarna är att minimalismen minskar i det svenska 

statsskicket. Innebörden blir att politiker inte kan ta snabba omvälvande beslut, utan att de 

riskerar att laglighetsprövas i förhållande till fundamentala individuella rättigheter i grundlag. 

Med en sådan ordning får de högre domstolarna en författningsdomstolslik funktion i det 

svenska statsskicket. Detta ger en övergång mot en mer rättspositivistisk rättsordning, 

eftersom domstolarna istället kan hänvisa till hur rättsordningen är konstrukturerad i stort. 

Tidigare utgick domstolarna från en lagpositivistisk rättsordning, där en hypotetisk 

rättssituation gav upphov till att domstolarna utifrån lagstiftarens politiska intentioner i 

förarbetena tolkade fram ett domslut. När domstolarna får tolkningsföreträde kan pragmatiken 

minska mot lagstiftaren och besluten fattas på grundval utifrån fundamentala värderingar och 

utifrån rättsordningen i stort, där bland annat Europarätten ingår. 

Integrationsfördelarna som jurdikaliseringen för med sig är dess förmåga att som ett enhetligt 

system överbrygga nationella skillnader mellan EU- medlemsländernas olika rättskulturer. De 

konstitutionella tendenser som tyder på att domstolsväsendet stärkts i Sverige och i andra EU- 

medlemsländer betyder att integrationssamarbetet kan underlättas i EU.    
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7 SLUTSATSER  
I detta kapitel besvaras grundfrågan: Har det svenska statsskicket Europeiserats efter EU-

inträdet? 

Något anmärkningsvärt är det att Rikrevisionen som skulle innebära en mer gångbar modell 

för statlig revision uppvisar så pass många utmärkande drag som kan kopplas till en svensk 

förvaltningstradition. Att påstå att Riksrevisionen skulle betyda en Europeisering av det 

svenska statsskicket hade därför varit en felaktig slutsats. Snarare påvisas i denna uppsats att 

karaktärsdragen dualism och offentlighetsprincipen förstärktes i och med Riksrevisionens 

bildande. Att EU- instiftandet i grundlag skulle betyda en Europeisering av det svenska 

statsskicket är en något trivial frågeställning. Det som är intressant är att förstå intentionerna 

bakom EU- instiftandet i grundlag. Det kontroversiella och politiserande att instifta EU- 

medlemskapet är att viss suverän nationell beslutsrätt även formellt överförs på EU- nivå. En 

bred majoritet i riksdagen röstade igenom och därmed accepterade instiftandet av EU- 

medlemskapet i grundlag. Politikerna beslutar då informellt att majoritetsprincipen eller 

folksuveräniteten överges i viss utsträckning.  En sådan situation betyder i så fall en 

Europeisering av det svenska statsskicket. Ytterligare intressant som teorin tar fast på är att 

Sverige först nu i och med grundlagsförändringen kan se sig själva som en aktör i en 

beslutsprocess som sker på EU- nivå. Minimalismen är ett utmärkande drag för det svenska 

statsskicket. Med uppenbarhetsrekvisitet avskaffande minskar minimalismen eftersom 

politiska beslut riskerar att laglighetsprövas i större utsträckning. De svenska domstolarna 

kommer därigenom fungera mer som författningsdomstolar, där EU- direktiv kan lagprövas 

och samtidigt nationell lag negligeras om domstolen anser att det politiska beslutet bryter mot 

grundlag. Lagpositivismen kommer därmed att minska eftersom de politiska förarbeterrna inte 

längre kommer ha samma betydelse. Dessa omständigheter talar för en påtaglig 

juridikalisering när jurister övertar uppgifter som tidigare var avsedda för de politiska 

beslutsfattarna. Utvecklingen att utöka domstolarnas befogenheter är i linje med 

Europeiseringen EU- integrationen fördjupas samt att domstolarna har en starkare ställning 

ute i Europa traditionellt sätt än i Sverige.  

Sammanfattningsviss så har svenska statsskicket genomgått en Europeisering sedan EU- 

inträdet. Dels ur den aspekten att de högre domstolarna får större tolkningsrätt och att den 

nationella suveräniteten även formellt överges till viss del. I denna uppsats visar det sig 

däremot att den statliga revisionen uppvisar tre särpräglade drag som kan kopplas till en 

svensk förvaltningstradition, som inte talar för en Europeisering.       
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8 PERSONLIGA REFLEKTIONER & FÖRSLAG TILL VIDARE 

STUDIER 
Frågan om den statliga revisionen har stöts och blöts under en längre tid i Sverige. Tydligt är 

att det funnits en politiks ovilja att förändra den tidigare statliga revisionsstrukturen. En rimlig 

förklaring kan faktumet socialdemokratin haft starkt inflyttande över den exekutiva makten 

under en längre tid, och därmed också den statliga revisionen. Varför ändå socialdemokratin 

valde att bifalla konstitutionsutskottets hemställan 2000, är fortfarande något av ett 

frågetecken och något man hade kunnat undersöka närmare. En intressant aspekt som oftast 

nämns och som bekräftas av denna uppsats är att den svenska förvaltningen står sig stark ur 

ett Europeiskt perspektiv. Hade varit mycket intressant att undersöka vad det kan tänkas bero 

på. Särskilt nu när vi gått igenom en ekonomisk kris och Sverige klarat sig jämförelsevis bra 

medans vissa andra Europeiska länder inte gjort det. Europiska länder kanske har någonting 

att lära av svenska förvaltningslösningar för att förebygga och lösa förvaltningsproblem. 

Frågan om EU-medlemskapet är en politiskt infekterad fråga. En enkel och logisk slutledning 

angående att EU:s instiftande i grundlag samlade så stor politisk enighet i riksdagen borde 

betyda att EU- frågan inte är lika viktig fråga längre. Det paradoxala är att svenska folket 

endast för några år sedan röstade nej till Euro- samarbetet. De politiska förutsättningarna 

borde i allra högst grad även påverka de etablerade partiernas politiska viljeansträngningar.  

Men så verkar inte vara fallet, vilket är något underligt. Det öppnar upp för ett parti som 

Sverige demokraterna då de är det enda parti som på ett aktivt sätt motverkar 

Europasamarbetet.   

Något som bör uppmärksammas inom den statsvetenskapliga forskningen framöver är 

faktumet att juridiken stärkts med uppenbarhetsrekvisitets avskaffande. Frågor om vad 

folksuveräniteten till exempel innebär kan hädanefter avgöras av de högre domstolarna. Vissa 

statsvetenskapliga begrepp kan formas och definieras tydligare i domslut än i politiks viljor.    
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