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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Varje vecka begår vi brott mot konstitutionen.” 
 
Citatet ovan är uttryckt av en statssekreterare under ett seminarium om erfarenheter av 

EU-medlemskapet och förhållandet mellan departement och myndigheter. Uttrycket 

kommer från en diskussion kring den svenska förvaltningsmodellen och dess 

ändamålsenlighet i förhållande till ett svenskt medlemskap i Europeiska Unionen (EU).1 

Sverige har nämligen en helt annan förvaltningsmodell än vad resterande medlemsländer 

i EU har. Grundpelarna för den svenska förvaltningen finns i Regeringsformen (RF) 1:6 

där det stadgas att det är regeringen som styr riket och i RF 1:8 som förklarar att det är de 

statliga och kommunala förvaltningsmyndigheterna som ska sköta den offentliga 

förvaltningen. Vad dessa paragrafer visar är att ansvaret för förvaltningen delas mellan 

regeringen och myndigheterna. 

 

Den närmare innebörden av denna ansvarsfördelning finns i RF:s 12 kap. Där stadgas det 

i RF 12:1 att förvaltningen lyder under regeringen, vilket betyder att förvaltningen har en 

lydnadsplikt gentemot regeringen men att regeringen samtidigt har en befogenhet att styra 

förvaltningen.2 Enligt RF 12:2 ska dock förvaltningen vara självständig när det kommer 

till särskilda ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot kommun, eller 

när det rör tillämpning av lag.  

 

Vad som gör det delade förvaltningsansvaret så speciellt i ett europeiskt perspektiv är att 

det delas mellan myndigheterna och regeringen som kollektiv.3 Den kollektiva principen 

finns fastslagen i RF 7:3 där det stadgas att regeringen ska avgöra regeringsärenden vid 

regeringssammanträden. Tillsammans med RF 12:1 ställer RF 7:3 med andra ord upp ett 

förbud mot ministerstyre vilket innebär att ett enskilt statsråd inte får ge bindande direktiv 

för underlydande myndigheter utan att ha regeringen bakom sig.4 Typiskt för ett 

parlamentariskt statsskick och för resten av EU:s medlemsländer är tvärtom en modell 

med ministerstyre där enskilda ministrar får och ska styra myndigheterna på egen hand.5 

                                                
1 Beckman & Johansson, EU och statsförvaltningen s 118. 
2 Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer s 479. 
3 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 175.  
4 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt s 239, Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 282. 
5 Nergelius, Svensk statsrätt s 240. 
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I sin styrning av förvaltningen är det ovanstående bestämmelser i RF som regeringen 

måste förhålla sig till. Trots det finns det idag en del av regeringsarbetet där denna 

reglering inte följs och det är i det svenska EU-arbetet. I EU-arbetet gäller nämligen inte 

kravet i RF 7:3 på kollektivt beslutsfattande av den anledningen att EU-ärenden inte 

betraktas som regeringsärenden.6 Med andra ord kan enskilda statsråd inom ramen för 

EU-arbetet ge direktiv direkt till myndigheterna utan ett föregående regeringsbeslut, 

vilket i praktiken innebär ett betydande avsteg från den svenska förvaltningsmodellen så 

som den är tänkt.7  

 

I grundlagsutredningens betänkande inför Sveriges inträde i EU konstaterades det att den 

svenska förvaltningsmodellen med sin tudelning mellan regering och självständiga 

myndigheter inte riskerade att medföra några konstitutionella problem i anpassningen till 

EU.8 På senare år har denna uppfattning dock kommit att ändras och idag har flera 

konstitutionella problem kring regeringens EU-arbete seglat upp till ytan. Bland annat har 

det ansetts att EU-arbetet i flera grundläggande avseenden inskränker myndigheternas 

fristående ställning samt att den ordning som råder börjar närma sig en modell med 

ministerstyre.9 Om det stämmer kan det nog antas att det varje vecka faktiskt begås brott 

mot konstitutionen. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av den ovan beskrivna problematiken är arbetet i denna uppsats inriktat på 

att närmare utreda frågan kring regeringens EU-arbete. Syftet är att ta reda på om 

nuvarande ordning kan anses vara förenlig med den svenska förvaltningsmodellen eller 

inte. För att nå dit krävs det att flera ställningstaganden görs på vägen. 

 

För det första är en ordentlig genomgång av den svenska förvaltningsmodellen nödvändig 

för att klargöra vilka komponenter modellen består utav samt vilka krav och riktlinjer 

som ställs upp för regeringen. Den första frågeställningen som ska behandlas i uppsatsen 

är därmed vad den svenska förvaltningsmodellen faktiskt innebär och innefattar. För att 

svara på frågan ska modellens alla komponenter, krav och riktlinjer studeras ingående för 

                                                
6 SOU 1993:14 s 179, SOU 2008:118 s 85. 
7 SOU 2008:118 s 85. 
8 SOU 1993:14 s 155. 
9 SOU 2008:118 s 83 och 85. 
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att sedan föras samman i en sammanfattande mall i ett försök att åskådliggöra 

förvaltningsmodellen i sin helhet. 

 

Mallen över den svenska förvaltningsmodellen (förvaltningsmallen) ska sedan tillämpas 

på regeringens EU-arbete. Det är ett konkret tillvägagångssätt för att se om EU-arbetet 

kan anses vara förenligt med den svenska förvaltningsmodellen eller inte. För att kunna 

tillämpa mallen måste det dock först klargöras hur regeringens EU-arbete går till. Den 

andra frågeställningen som ska utredas i uppsatsen är därmed vad regeringens EU-arbete 

faktiskt innebär och innefattar. För att svara på frågan ska regeringens arbetssätt och 

rutiner i EU-arbetet kartläggas.  

 

När ovanstående två frågor är besvarade är det sedan möjligt att tillämpa 

förvaltningsmallen på EU-arbetet. Den tredje och slutgiltiga frågeställningen är därmed 

densamma som syftet med uppsatsen, nämligen frågan om regeringens EU-arbete kan 

anses vara förenligt med den svenska förvaltningsmodellen eller inte. För att svara på 

frågan kommer EU-arbetet testas mot förvaltningsmallen. På så sätt kan det åskådliggöras 

i vilka delar som EU-arbetet är förenligt, eller oförenligt, med den svenska 

förvaltningsmodellen. 

1.3 Avgränsning  

När det kommer till frågan om regeringens styrning av förvaltningen finns det en mängd 

olika ämnen att behandla. I uppsatsen behandlas inte frågor om alternativa styrmodeller 

och tekniker, inte heller frågor om vilka modeller som är mest lönsamma eller effektiva 

och om det ena eller det andra är att föredra. Det arbetet i uppsatsen syftar till att klargöra 

är endast hur regeringen styr förvaltningen idag inom ramen för sitt EU-arbete och om 

det står i överenstämmelse med den svenska förvaltningsmodellen.  

 

När ett EU-perspektiv läggs ovanpå ett nationellt ämne kan ämnet ta vida proportioner. I 

uppsatsen kommer dock endast frågor kring den nationella regleringen att tas upp. Arbetet 

syftar därför inte till att utreda den svenska ordningens förenlighet med Sveriges 

åtaganden till EU eller om EU-rättens genomslag i förvaltningen. Denna uppsats handlar 

endast om den svenska regeringens arbete i EU-frågor, inte om EU-frågorna i sig. Det 

senare innebär även att förvaltningsmyndigheternas plats och arbete i EU, och med EU-

frågor, också lämnas utanför. 
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Vidare behandlas endast de statliga förvaltningsmyndigheterna som är direkt underställda 

regeringen, varför domstolar samt riksdagens myndigheter lämnas utanför. Av 

pedagogiska skäl benämns även förvaltningsmyndigheterna som ”myndigheter” eller 

”förvaltningen” genom uppsatsen. 

1.4 Metod och material  

För att uppfylla syftet med uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts. 

Rättsdogmatikens uppgift är i korta drag att fastställa gällande rätt genom att beskriva, 

tolka och systematisera rätten utifrån rättskällorna på området.10 Metoden har varit väl 

lämpad för uppgiften att besvara uppsatsens tre frågeställningar då det har förutsatt en 

tydlig systematisering och tolkning av rätten som helt grundat sig i rättskällorna på 

området.  

 

Uppsatsen är uppdelad i tre huvudsakliga delar, där den första delen består av att kartlägga 

och systematisera den svenska förvaltningsmodellen för att sedan sammanställa resultatet 

i en mall. Den andra delen består av att undersöka regeringens EU-arbete genom att 

kartlägga regeringens arbetssätt och rutiner. I tredje delen ska frågan om regeringens EU-

arbete kan anses vara förenligt med den svenska förvaltningsmodellen eller inte besvaras. 

För denna del kommer förvaltningsmallen från del ett att tillämpas på EU-arbetet från del 

två med syftet att kritiskt analysera hur regeringens EU-arbete i praktiken 

överensstämmer med gällande rätt på området.  

 

Den tredje delen innehåller även ett avslutande kapitel om låsningar och lösningar på 

problematiken. Kapitlet är till stora delar analytiskt och framåtblickande och skiljer sig åt 

från uppsatsens övriga kapitel där diskussionen är mer bunden till gällande rätt, även fast 

analytiska inslag förekommer genomgående i framställningen. Även för denna del har 

den rättsdogmatiska metoden använts, då metoden även ger utrymme för ett vidgat 

perspektiv där det är legitimt att i viss mån gå utanför gällande rätt för att söka efter nya 

svar och ideala lösningar.11    

 

                                                
10 Kleineman, Rättsdogmatisk metod s 21.  
11 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap s 4. Notera att det idag inte råder konsensus om vad 
”rättsdogmatisk metod” innebär. För denna uppsats har jag valt att utgå utifrån Kleinemans och Jareborgs 
definition av metoden. För andra definitioner se till exempel Sandgren och Peczenik. 
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Vad gäller materialet på området bör ett antal förhållanden uppmärksammas. I frågan om 

regeringens styrning av förvaltningen är lagstiftningen relativt tunn. Den främsta 

vägledningen finns inom det offentliga trycket i form av förarbeten samt inom den doktrin 

som finns på området varför dessa rättskällor har varit av övervägande betydelse. När det 

däremot kommer till regeringens EU-arbete är frånvaron av rättskällor påfallande. 

Lagstiftningen är begränsad och litteraturen och det offentliga trycket som finns på 

området är upp till tio år gammal. Vidare regleras de rutiner och arbetssätt som regeringen 

arbetar efter i EU-arbetet genom särskilda interna arbetscirkulär som finns inom 

Regeringskansliet.12 Tack vare offentlighetsprincipen har det dock varit möjligt att få ta 

del av dessa cirkulär och det har även visat sig att deras innehåll bekräftar vad som sägs 

i de äldre källorna på området. På så sätt har det något föråldrade materialet visat sig vara 

av fortsatt relevans. 

 

När det kommer till praxis på området är frånvaron total. Det beror på att frågor om 

regeringens styrning av förvaltningen aldrig blir föremål för domstolsgranskning då det 

är konstitutionsutskottet (KU) som enligt RF 13:1 istället granskar regeringen. KU:s 

betänkanden fungerar därmed som motsvarigheten till vanlig domstolspraxis på området. 

För att få en annan form av vägledande praxis har KU:s betänkanden därför varit viktiga 

för framställningen.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är som ovan nämnt indelad i tre huvudsakliga delar. Den första delen är störst 

och behandlar den första frågeställningen om vad den svenska förvaltningsmodellen 

innebär. Målet för uppsatsens första del är att sammanställa en sammanfattande mall över 

hela förvaltningsmodellen och till detta har det ägnats tre kapitel. I kapitel två ges en 

allmän introduktion till förvaltningsmodellen och dess härkomst och i kapitel tre och fyra 

behandlas modellens samtliga komponenter ingående. Den första delen avslutas med den 

sammanfattande förvaltningsmallen i slutet av kapitel fyra. Därefter tar uppsatsens andra 

del vid som behandlar den andra frågeställningen om vad EU-arbetet innebär. Del två 

består av kapitel fem ensamt där regeringens arbetssätt och rutiner kartläggs med hjälp 

av de interna arbetscirkulär som erhållits från regeringskansliet.  

 

                                                
12 Premfors & Sundström, Regeringskansliet s 40. 
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Uppsatsens tredje och sista del består av den tredje och huvudsakliga frågeställningen, 

nämligen om regeringens EU-arbete är förenligt med den svenska förvaltningsmodellen 

eller inte. Del tre består av två kapitel där kapitel sex ägnats åt att testa EU-arbetet mot 

förvaltningsmallens alla delar följt av kapitel sju som syftar till att konkludera uppsatsen 

i stort.  
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2 Den svenska förvaltningsmodellen  

2.1 Inledning 

I detta kapitel ges en allmän bakgrund av den svenska förvaltningsmodellen och en 

kortare redogörelse av dess historiska framväxt. Det är nödvändigt för att få en 

övergripande förståelse för modellens uppbyggnad och för att se vad den huvudsakligen 

består utav. När det står klart vilka modellens närmare komponenter är kan de studeras 

mer ingående, vilket görs i de nästkommande kapitlen.  

2.2 Ett dualistiskt system 

Sverige är en parlamentarisk demokrati som bygger på principen om folksuveränitet, 

vilket framgår av bland annat RF 1:1 och 1:4 som stadgar att all offentlig makt utgår från 

folket och att riksdagen är dess främsta företrädare. För att realisera principen om 

folksuveränitet binder RF samman statsförvaltningen med folket genom en uppdrags- och 

ansvarskedja.13 De olika statsorganen erhåller sina befogenheter genom denna kedja, från 

folket till riksdagen, från riksdagen till regeringen och från regeringen till de statliga 

förvaltningsmyndigheterna, med ett medföljande ansvar inför den föregående 

uppdragsgivaren.14 Det är i det sista steget av kedjan som ansvaret för den statliga 

förvaltningen har placerats, nämligen hos regeringen och förvaltningsmyndigheterna, och 

det är i förhållandet dem emellan som den svenska förvaltningsmodellen spänner ut sig.15   

 

Den svenska förvaltningsmodellen beskrivs på olika sätt i litteratur och det offentliga 

trycket, de ord som används är bland annat dualism, tudelning eller organisatorisk och 

ansvarsmässig uppdelning.16 Alla dessa definitioner syftar till att beskriva ett och samma 

förhållande, närmare bestämt det mellan regeringen och myndigheterna. Anledningen till 

att den svenska modellen beskrivs som dualistisk eller tudelad är för att ansvaret för 

förvaltningen delas mellan regeringen och myndigheterna.17 Det är enligt RF 1:6 

regeringen som styr riket, men enligt RF 1:8 ska de statliga och kommunala 

förvaltningsmyndigheterna sköta den offentliga förvaltningen. Innebörden av denna 

uppdelning kan sägas vara att regeringen styr utformningen av politiken, men att 

                                                
13 SOU 1983:39 s 16. 
14 SOU 1983:39 s 19. 
15 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 41. 
16 SOU 1983:39 s 37, SOU 2008:118 s 82, Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 41. 
17 Wennergren, Den svenska modellen och grundlagen s 97. 
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myndigheterna ansvarar för verkställandet utav den.18 Medan regeringen bereder och 

expedierar regeringsärenden sköter myndigheterna det löpande förvaltningsarbetet och 

ska på eget ansvar verkställa regeringens beslut.19 På så sätt är förvaltningsmyndigheterna 

fristående från, inte integrerade i, regeringens organisation vilket ger upphov till själva 

tudelningen av ansvaret och därmed till den svenska modellens dualistiska karaktär.20  
 

Den närmare innebörden av tudelningen finns som inledningsvis nämndes i RF:s 12 kap. 

Där stadgas det i RF 12:1 att förvaltningen lyder under regeringen vilket betyder att 

förvaltningen har en lydnadsplikt gentemot regeringen men att regeringen samtidigt har 

en befogenhet att styra förvaltningen.21 Enligt RF 12:2 ska dock förvaltningen vara 

självständig när det kommer till särskilda ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild eller mot kommun, eller när det rör tillämpning av lag. Inom detta område är 

myndigheterna skyldiga att besluta självständigt och på eget ansvar. De får inte ta order 

av överordnade myndigheter eller offentliga organ, vilket även innebär att det är 

myndigheterna som har det slutgiltiga ansvaret för sitt beslutsfattande.22 
 

Ett utmärkande drag för den svenska modellen är som nämnt att tudelningen har skett 

mellan myndigheterna och regeringen som ett kollektivorgan.23 Den kollektiva principen 

finns fastslagen i RF 7:3 och innebär att regeringsärenden ska avgöras av regeringen vid 

regeringssammanträde, det vill säga av regeringen kollektivt. Ett enskilt statsråd kan med 

andra ord inte styra en myndighet utan ett formellt regeringsbeslut som fattats av 

regeringen vid regeringssammanträde.24 Tillsammans med RF 12:1 ställer RF 7:3 upp ett 

förbud mot ministerstyre, vilket innebär att ett enskilt statsråd inte ensamt får ge bindande 

direktiv för underlydande myndigheter utan att ha regeringen bakom sig.25  

 

Ett förvaltningssystem som Sveriges med ett förbud mot ministerstyre kan betraktas som 

rent av unikt i ett internationellt perspektiv. Det är inte heller typiskt för ett 

parlamentariskt statsskick där det tvärtom är vanligast att den ansvarige ministern har det 

fulla rättsliga och politiska ansvaret för underlydande myndigheter.26 Ministerstyre är 

                                                
18 Nergelius, Om Oxenstiernas ständiga aktualitet s 79. 
19 SOU 1983:39 s 37.  
20 Wennergren, Den svenska modellen och grundlagen s 97. 
21 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 278. 
22 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt s 70, Prop. 2009/10:175 s 103. 
23 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 175. 
24 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt s 239, Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 175. 
25 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 175. 
26 Nergelius, Svensk statsrätt s 240. 
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även den absolut vanligaste förvaltningsmodellen bland EU:s resterande medlemsstater.27 

Att Sverige skiljer sig så från mängden kan tyckas märkligt i den alltmer globala värld vi 

lever i idag då skillnaderna till exempel kan medföra problem i samarbetet med andra 

stater som tvärtemot Sverige har ministerstyre som modell.28 Den svenska 

förvaltningsmodellen har dock en stark historisk förankring och för att verkligen förstå 

innebörden och motiven bakom den är det nödvändigt att ta en titt tillbaka i tiden.  

2.3 Historisk tillbakablick 

Tudelningen mellan regering och myndigheter är resultatet av en lång historisk utveckling 

och kan spåras tillbaka så långt som till 1600-talet och det kungliga envälde som rådde 

under denna period.29 Under 46 år stod Kung Karl XI och efter honom Kung Karl XII för 

en uppluckring av statsförvaltningens organisation och ställning i samhället.30 Genom att 

bland annat inrätta helt nya organisationer och personligen ingripa i förvaltningens 

verksamheter försvagades förvaltningens ställning. Resultatet blev att förvaltningen 

många gånger negligerades och det var oklart hur förhållandet mellan kungen och 

förvaltningen verkligen såg ut.31   

 

Med tiden väcktes starka reaktioner mot det kungliga enväldet och en stark vilja av att 

reglera och skapa distans mellan kungen och förvaltningen framfördes.32 Som resultat av 

motrörelsen kom ordningen till slut att upplösas och den dualistiska modellen infördes i 

dess ställe i första hälften av 1700-talet under den så kallade frihetstiden.33 Kungen och 

hans råd delades upp på ena sidan och förvaltningen på den andra. Förvaltningen angav 

redovisning för de dåtida ständerna och under den gustavianska tiden för kungen. 

Ordningen behölls vid 1809 års RF och består än idag, med den skillnaden att 

myndigheterna idag redovisar för regeringen.34 

 

Den dualistiska ordningen har dock inte överlevt alla dessa år utan kritik. Under 1800-

talet fördes flertalet gånger diskussioner om organisatoriska förbättringar då det bland 

annat upplevdes att en alltför stor klyfta hade bildats mellan rådet och myndigheterna.35 

                                                
27 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 41. 
28 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 175. 
29 SOU 1983:39 s 37. 
30 Andersson, Tudelad trots allt – dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-1987 s 38-39. 
31 Andersson, Tudelad trots allt – dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-1987 s 52. 
32 Andersson, Tudelad trots allt – dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-1987 s 39 och 52. 
33 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 42. 
34 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 279. 
35 SOU 1983:39 s 38. 
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Vid 1856-1858 års riksmöte inkom en anmodan om att företa en ny översyn av 

förvaltningsorganisationen.36 Det önskades ett närmare samband mellan verken och 

departementen för att bland annat förenkla behandlingen av ärenden.37 Förslaget innebar 

även att flera av verken borde förenas med departementen och arbeta under 

departementschefernas högsta chefskap, men det underströks samtidigt att någon 

ministerstyrelse inte borde införas.38 Det betänkande som skrevs med anledning av 

initiativet föranledde dock aldrig någon proposition från regeringens sida.39 

 

På 1900-talet framskred diskussionerna ytterligare. År 1908 tillkallades en kommitté för 

att överväga eventuella ändringar i departementens arbete som år 1912 lade fram ett 

förslag om en genomgripande förändring av statsförvaltningen.40 Förslaget innebar att de 

flesta centrala verken skulle förenas med statsdepartementen som de tillhörde och 

organiseras som beståndsdelar av dem. Det sades att de inflyttade verken skulle behålla 

sin självständighet men att departementschefernas inflytande skulle ökas genom att bland 

annat återinföra deras rätt att vara med på verkens styrelsesammanträden.41  

 

Kommitténs förslag mötes inte med god min. Verken framförde att deras fristående 

ställning var en ”hörnsten i det svenska förvaltningssystemet, sådant det under 

århundraden utvecklat sig” och att en rubbning av funktionsfördelningen skulle leda till 

ministerstyre och ”politikens intågande i verken”.42 Remisskritiken talade sitt tydliga 

språk och år 1915 tog regeringen avstånd från kommitténs förslag om en enhetlig 

förvaltning. Sedan dess har inga fler initiativ tagits till en mer grundläggande förändring 

av förhållandet mellan regeringen och myndigheterna.43  
 

Vad denna återblick i historien visar är att den svenska förvaltningsmodellen är djupt 

förankrad i den svenska samhällsstrukturen. Myndigheternas självständighet står i 

centrum och är en minst sagt känslig fråga där den som ger ett förslag som kan innebära 

en inskränkning i oberoendet får en smäll på fingrarna. Det kan bero på att tudelningen 

mellan regeringen och myndigheterna på ett sätt symboliserar folkets frigörelse från det 

kungliga enväldet och tron på en decentraliserad maktutövning. Mot bakgrund av 

                                                
36 SOU 1983:39 s 40. 
37 ”Verken” är en benämning för de dåtida förvaltningsmyndigheterna. 
38 SOU 1983:39 s 40. 
39 SOU 1983:39 s 40. 
40 SOU 1983:39 s 41. 
41 SOU 1983:39 s 42. 
42 SOU 1983:39 s 42. 
43 SOU 1983:39 s 42, Statskontoret 2000:20A s 7. 



 19 

historien kan det argumenteras för att det kanske trots allt inte är så märkligt att Sverige 

står fast vid sin tudelade modell med förbud mot ministerstyre. 

2.4 Sammanfattande kommentar  

Efter en allmän genomgång av den svenska förvaltningsmodellen och dess historia kan 

följande konstateras. Modellen har djupa rötter i den svenska historien och har växt fram 

som resultatet av den motståndrörelse som fördes mot det forna kungaväldet under 1600- 

och 1700-talet. Under frihetstiden infördes det dualistiska systemet med regeringen på 

ena sidan och myndigheterna på den andra som än idag är bestående.  Under åren har 

förslag till en mer enhetlig statsförvaltning lagts fram men har varje gång blivit avvisade. 

Den starka viljan att behålla tudelningen mellan regeringen och myndigheterna visar på 

en slags konstitutionell tradition med innebörden av att alltid respektera den rådande 

dualismen och att i möjligaste mån undvika att inskränka myndigheternas självständighet. 
 

Förutom sin historiska förankring slås dualismen idag fast i framför allt RF 7:3, 12:1 och 

12:2 som ställer upp regeringen och dess befogenhet på ena sidan samt myndigheterna 

och deras självständighet på den andra. Det är dessa två sidor som utgör grunden i den 

svenska förvaltningsmodellen och kan därför betraktas som modellens huvudsakliga 

komponenter.44 Vad regeringens befogenhet och myndigheternas självständighet närmare 

innebär framgår dock inte av lagtexten utan kräver en vidare utredning av förarbeten, 

litteratur och praxis. Det är en omfattande men nödvändig undersökning för att förstå den 

verkliga innebörden av den svenska förvaltningsmodellen och har därför tillägnats ett 

eget kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Reichel, Den svenska förvaltningsmodellen i det europeiska samarbetsprojektet s 59. 
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3 Dualismen satt under lupp  

3.1 Inledning  

I detta kapitel ska den svenska förvaltningsmodellens huvudsakliga beståndsdelar 

studeras ingående. Som nämnt är det RF 7:3, 12:1 och 12:2 som utgör grunden för 

dualismen och ställer upp regeringen och dess befogenhet på ena sidan och 

myndigheterna och deras självständighet på den andra. Det är nu dags att ta reda på vad 

förhållandet dem emellan verkligen innebär. Genom att göra det kan riktlinjer för 

regeringens styrning av förvaltningen ställas upp, vilka kommer att komma till 

användning senare när mallen över den svenska förvaltningsmodellen ska sammanställas.  

3.2 Innebörden av en tudelad förvaltning 

3.2.1 Ett lydnadsförhållande 

Som tidigare konstaterats är det enligt RF 1:6 regeringens uppgift att styra riket. I denna 

uppgift ingår även att styra förvaltningen, vilket närmare framgår av RF 12:1.45 Att 

regeringens befogenhet att styra förvaltningen ligger i RF 12:1 är inte en självklar 

tolkning av bestämmelsen då den är kortfattad och allmänt hållen. Nyckeln till att utröna 

befogenheten är att läsa bestämmelsen motsatsvis, och att ta hjälp från förarbetena. Av 

RF 12:1 kan utläsas: 
 

”Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte 
enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen.”46  

 

Det faktum att en förvaltningsmyndighet lyder under regeringen innebär att den är skyldig 

att följa föreskrifter och direktiv som regeringen utfärdar så länge de inte står i strid med 

lag eller annan författning.47 Det innebär även att en enskild minister inte har någon 

befälsrätt över myndigheterna, samt att en föreskrift ska riktas till myndigheten som 

sådan, inte till en tjänsteman hos myndigheten.48 I de ovan markerade orden ”under 

regeringen lyder…” ligger således en lydnadsplikt hos förvaltningen gentemot 

regeringen, vilket motsatsvis betyder att regeringen har en befogenhet att också styra 

                                                
45 Se avsnitt 2.2. 
46 Min markering. 
47 SOU 1972:15 s 195. 
48 SOU 1972:15 s 195. 
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förvaltningen.49 På så vis är förhållandet mellan regeringen och myndigheterna utformat 

som ett hierarkiskt subordinationsförhållande med regeringen högst upp och 

myndigheterna under sig.50  I förarbetena har myndigheterna till och med beskrivits som 

ett redskap till regeringens förfogande i uppgiften att styra riket.51 RF 12:1 ger följaktligen 

regeringen en befogenhet att styra förvaltningen och myndigheterna en lydnadsplikt att 

göra som regeringen beslutar. Bestämmelsen ställer också upp tre krav på under vilka 

förutsättningar det får gå till.  

 

3.2.2 Krav på legalitet 

Det första kravet ligger i att regeringens föreskrifter till myndigheterna inte får stå i strid 

med lag eller annan författning. Det framgår inte uttryckligen ur RF 12:1 utan härleds 

istället direkt från RF 1:1 st. 3 där legalitetsprincipen stadgar att all offentlig makt utövas 

under lagarna. Det innebär även att all maktutövning måste ha författningsstöd vilket 

betyder att regeringens arbete och direktiv måste kunna härledas tillbaka till en författning 

av något slag.52 Annorlunda uttryckt kan det första kravet således sägas vara ett krav på 

legalitet och är en viktig begränsning i regeringens rätt att meddela direktiv till 

myndigheterna.53   

 

3.2.3 Krav på kollektivt beslutsfattande 

Det andra kravet ligger i att en enskild minister inte har någon egen befälsrätt över 

myndigheterna. Detta framgår enligt förarbetena av ordvalen i RF 12:1, att 

myndigheterna lyder under regeringen.54  Det står inte att myndigheterna lyder under de 

enskilda ministrarna i regeringen, utan det står endast regeringen, vilket får tolkas som 

regeringen i sin helhet. I och med denna formulering knyts RF 12:1 ihop med den 

kollektiva principen i RF 7:3 där det som känt stadgas att regeringsärenden avgörs av 

regeringen vid regeringssammanträde, det vill säga kollektivt. Det andra kravet för 

utövandet av regeringens befogenhet kan därmed sägas vara ett krav på kollektivt 

beslutsfattande och i förlängningen ett regeringsbeslut. 

                                                
49 SOU 1983:39 s 58, Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 278. Se Wennergren, Den svenska 
modellen och grundlagen s 107-112, för en mer djupgående diskussion om vad formuleringen ”lyda under” 
innebär. 
50 Wennergren, Den svenska modellen och grundlagen s 107. 
51 SOU 1983:39 s 58. 
52 Sterzel, Legalitetsprincipen s 82. 
53 Prop 1973:90 s 397, 1986/87:KU29 s 12. 
54 SOU 1972:15 s 195. 
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3.2.4 Krav på rätt mottagare  

Det tredje kravet som kan urskiljas är att föreskrifter ska riktas till myndigheten som 

sådan, och inte till enskilda tjänstemän hos myndigheten. Att direktiv ska riktas till 

myndigheten och inte till enskilda tjänstemän framgår, på samma sätt som kravet på 

kollektivt beslutsfattande, ur ordalydelsen av RF 12:1. Det står inte att enskilda 

tjänstemän hos myndigheten lyder under regeringen utan det står endast myndigheterna 

vilket får tolkas som myndigheten som sådan. Med myndigheten som sådan åsyftas 

myndighetens ledning då det är ledningen i varje myndighet som organiserar och ansvarar 

för myndighetens kontakter med regering och Regeringskansliet, vilket även framgår ur 

myndighetsförordningen (2007:515) 3 §.55 Det tredje kravet synes därmed vara ett krav 

på rätt mottagare av direktiven från regeringen, där den rätta mottagaren är myndigheten 

som sådan, inte enskilda tjänstemän hos myndigheten.  

 

3.2.5 Sammanfattning  

En genomgång av RF 12:1 har visat att det föreligger ett lydnadsförhållande mellan 

förvaltning och regering med innebörden att regeringen styr förvaltningen och 

förvaltningen lyder regeringens direktiv. Ur lagrummet framgår det även att regeringens 

befogenhet endast får utövas under förutsättning att tre krav är uppfyllda, nämligen 

kraven på legalitet, kollektivt beslutsfattande och rätt mottagare av direktiv. Viktigt i 

sammanhanget, och som kraven visar, är att lydnadsförhållandet ligger i relationen 

regering-myndighet och inte i relationen regering-tjänsteman eller minister-myndighet.56 

Det är å ena sidan ett förtydligande av den redan fastslagna kollektiva principen i RF 7:3 

och förbudet mot ministerstyre, men är å andra sidan samtidigt ett självständigt krav som 

inte finns stadgat någon annanstans i RF. Att lydnadsförhållandet ligger i relationen 

regering-myndighet ska därför inte misstas som endast en exemplifiering av förbudet mot 

ministerstyre utan innehåller som framgått även ett krav på att direktiven från regeringen 

riktas till myndighet som sådan och inte till enskilda tjänstemän hos myndigheten. 

 

Det är genom RF 12:1 klarlagt att regeringen har en befogenhet att styra förvaltningen, 

men lagrummet säger för den sakens skull ingenting om hur regeringen faktiskt gör det.  

Hur regeringen får styra förvaltningen bestäms av den yttre ramen för regeringens 

befogenhet, vilket leder till frågan om vad regeringens befogenhet faktiskt består utav.  

                                                
55 Ryding-Berg, Statliga myndigheter – en handbok s 37. 
56 Bremdal, Att tala är silver men att tiga är guld? s 48.  
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3.3 Regeringens befogenhet att styra förvaltningen 

3.3.1 Hur befogenheten definieras 

När det kommer till att utröna vad regeringens befogenhet att styra förvaltningen består 

utav räcker det inte med att endast fördjupa sig i RF 12:1 utan här måste även RF 12:2 

tas in och behandlas samtidigt. RF 12:2 stadgar att ingen myndighet får bestämma hur en 

förvaltningsmyndighet i särskilda fall ska besluta i ärenden som rör myndighetsutövning 

mot enskild eller mot kommun eller som rör tillämpningen av lag. I och med denna 

formulering ställer bestämmelsen upp ett område av skyddad självständighet för 

myndigheterna som helt och hållet är undantaget från regeringens direktivrätt.57  

 

RF 12:2 utgör med andra ord det område där regeringen inte har någon befogenhet vilket 

i sin tur betyder att regeringens befogenhet också blir definierad av det som RF 12:2 inte 

omfattar.58 För att ta reda på vad regeringens befogenhet att styra förvaltningen består 

utav måste området för skyddad självständighet i RF 12:2 därför först behandlas för att 

visa på vad regeringen inte får göra. Vad som kvarstår efter det är följaktligen vad 

regeringen får göra, vilket automatiskt faller in under regeringens befogenhet i RF 12:1.  

 

3.3.2 Myndigheternas skyddade självständighet 

RF 12:2 fastslår som ovan nämnt myndigheternas självständighet som är skyddad från 

regeringens direktivrätt. Inom området av självständighet är myndigheterna ytterst 

ansvariga för sitt beslutsfattande och för att inte ta order av överordnade myndigheter 

eller organ.59 Av RF 12:2 kan utläsas: 

 
”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en 

förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning 
mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.”60 
 

Som markeringarna visar gör sig självständigheten bara gällande när det kommer till 

myndigheternas beslut i särskilda fall av ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild eller kommun eller som rör tillämpning av lag. Motsatsvis är regeringen 

förbehållen att bestämma över all övrig verksamhet som pågår i myndigheterna. 

                                                
57 SOU 2008:118 s 198. 
58 Bull, Självständighet och pluralism – om vertikal maktdelning i Sverige s 34. 
59 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt s 70, Prop. 2009/10:175 s 103. 
60 Min markering. 



 24 

Syftet med att skydda just dessa områden av myndigheternas verksamhet är att garantera 

rättssäkerheten vid en myndighets handläggning av ett konkret ärende som rör just 

myndighetsutövning eller tillämpning av lag.61 Rättssäkerheten innebär i sammanhanget 

att det ska vara myndigheten själv som fattar beslut utan att påverkas av högre organ 

såsom regeringen.62 Rättssäkerhetsaspekten gör sig särskilt gällande i fall som rör 

enskilda då den enskildes beroendeförhållande gentemot myndigheten föranleder extra 

högra krav på rättssäkerhetsprinciper såsom legalitet och objektivitet.63 Det är med andra 

ord oerhört viktigt att myndigheternas självständighet upprätthålls i de angivna fallen och 

vad som helt enkelt är förbjudet är att någon obehörig lägger sig i och påverkar 

beslutsfattandet.64 Om myndigheten blir obehörigt påverkad i sitt beslutsfattande kan 

rättssäkerheten med andra ord inte anses vara garanterad. 

 

För att verkligen förstå omfattningen av myndigheternas självständighet, och med det 

regeringens befogenhet, måste de skyddade delarna av myndighetens verksamhet 

behandlas mer ingående. Dessa gömmer sig i de ovan markerade rekvisiten ”särskilt fall”, 

”ärende”, ”myndighetsutövning” och ”lagtillämpning”. Att notera är att rekvisiten till viss 

del är kumulativa, till viss del alternativa. För att ingå i den skyddade sfären måste det 

röra sig om ett särskilt fall som utgör ett ärende och som innefattar antingen 

myndighetsutövning eller lagtillämpning.65 Det måste således alltid vara fråga om ett 

särskilt fall som utgör ett ärende men det är tillräckligt om det utgör endast 

myndighetsutövning och inte lagtillämpning, eller tvärtom. 

3.3.2.1 ”…i ett särskilt fall ska besluta om ett ärende…” 
 

Med särskilt fall åsyftas beslutsfattandet i konkreta, enskilda fall. Särskilda fall är 

motsatsen till myndighetens generellt inriktade arbete såsom till exempel 

utredningsverksamhet och administration.66 Med ärenden menas det som inte utgör 

myndighetens faktiska handlande, vilket är sådant som myndigheten faktiskt gör, som till 

exempel polisens operativa verksamhet, undervisning eller anläggande av vägar.67 På 

grund av att det endast är särskilda fall av ärenden som skyddas  har regeringen omvänt 

alltid fritt fram att utfärda generella direktiv samt direktiv om myndigheternas faktiska 

                                                
61 Prop. 1986/87:99 s 25. 
62 Bull, Självständighet och pluralism – om vertikal maktdelning i Sverige s 35. 
63 Nergelius, Svensk statsrätt s 242, Sterzel, Legalitetsprincipen s 74. 
64 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 284. 
65 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt s 237. 
66 SOU 1983:39 s 58, Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt s 70. 
67 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt s 237. 
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handlande.68 Som ovan nämnt blir de särskilda fallen av ärenden dock endast skyddade 

om dessa också utgör antingen myndighetsutövning eller lagtillämpning. Om inget av de 

senare rekvisiten kan anses vara uppfyllda är regeringen med andra ord oförhindrad att 

utfärda direktiv även i särskilda fall.69 

3.3.2.2 ”…rör myndighetsutövning eller tillämpning av lag…” 
 

Med myndighetsutövning menas den utövning av befogenhet som innebär att bestämma 

om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart 

förhållande.70 Begreppet är med andra ord ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i 

förhållande till medborgarna.71 Begreppet myndighetsutövning introducerades i 

förarbetena till 1971 års förvaltningslag och har därefter förts in i RF och i annan 

lagstiftning. Någon legaldefinition av myndighetsutövning finns inte utan den 

beskrivning som finns i förarbetena har i betydande grad kommit att bli styrande för 

begreppets innebörd.72 Motsatsen till myndighetsutövning är vad som faller utanför 

definitionen och där någon egentlig maktbefogenhet inte utövas, som till exempel inom 

myndigheternas serviceverksamhet där råd och upplysningar ges.73 

 

Med tillämpning av lag menas myndigheternas tillämpning av lagar som är utfärdade av 

riksdagen, samt verkställighetsföreskrifter som är utfärdade av regeringen eller 

underliggande myndigheter. Utanför tillämpningsområdet faller dock förordningar som 

utfärdats med grund i regeringens restkompetens.74 Om ett ärende i ett särskilt fall är att 

betrakta som myndighetsutövning eller tillämpning av lag är det således skyddat från 

regeringens inblandning. Precis som ovan innebär det omvänt att alla ärenden som inte 

utgör myndighetsutövning eller lagtillämpning är förbehållet regeringen att utfärda 

direktiv om. 

 

                                                
68 Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt s 70. 
69 Nergelius, Svensk statsrätt s 242. 
70 Prop. 1973:90 s 397. 
71 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt s 238. 
72 Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer s 481. Notera det faktum att någon legaldefinition inte 
finns. Idag är begreppet myndighetsutövning ett omdiskuterat begrepp och det föreligger olika tolkningar 
om dess innebörd. En närmare utredning om vad begreppet innebär har inte varit nödvändigt för att uppfylla 
syftet med denna uppsats varför det har räckt med att utgå från den i förarbetena fastslagna definitionen. 
För en närmare analys av begreppet, se exempelvis SOU 2010:29 s 99–110. 
73 Nergelius, Svensk statsrätt s 242. 
74 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt s 237–238, Bull, Självständighet och pluralism – om vertikal 
maktdelning i Sverige s 35. 
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3.3.3 Sammanfattande reflektioner 

För att ta reda på vad regeringens befogenhet att styra förvaltningen består utav har RF 

12:1 och 12:2 behandlats tillsammans då befogenheten i RF 12:1 som ovan nämnt blir 

negativt definierad av vad RF 12:2 inte omfattar. Efter en genomgång av lagrummen kan 

följande konstateras. Regeringens befogenhet att styra förvaltningen ligger inom RF 12:1. 

Inom sitt befogenhetsområde kan regeringen styra myndigheterna genom att utfärda 

generella direktiv och direktiv som rör myndigheternas faktiska handlande. Den kan även 

utfärda direktiv om exempelvis serviceverksamhet som inte rör myndighetsutövning, 

samt direktiv som avser tillämpning av förordningar som utfärdats genom regeringens 

restkompetens. Regeringen kan även utfärda direktiv i särskilda fall om det varken rör sig 

om myndighetsutövning eller lagtillämpning. Regeringen får däremot aldrig inkräkta på 

myndigheternas självständighet enligt RF 12:2, vilket betyder att den aldrig får lägga sig 

i myndigheternas beslutsfattande när det kommer till särskilda ärenden som rör 

myndighetsutövning eller tillämpning av lag på grund av rättssäkerhetsskäl. 

 

RF 12:2 och den rättssäkerhetsgaranti bestämmelsen grundar sig på utgör således ett 

hinder för regeringens befogenhet att styra förvaltningen. Annorlunda uttryckt kan det 

sägas vara ett krav på regeringen att respektera rättssäkerhetsgarantin genom att inte lägga 

sig i myndigheternas beslutsfattande. Att notera är att regeringen i all sin styrning 

fortfarande måste respektera de tre krav som RF 12:1 anger.75 Förenat med kraven i RF 

12:1 utgör kravet i 12:2 den sammanlagda begränsningen av regeringens befogenhet och 

utgör därmed de riktlinjer som regeringen måste förhålla sig till. För att styra 

förvaltningen måste regeringen således uppfylla följande fyra krav: 

 

 

 

 

 

                                                
75 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt s 239, Nergelius, Svensk statsrätt s 242. 

 

1) Krav på legalitet 
2) Krav på kollektivt beslutsfattande 
3) Krav på rätt mottagare 
4) Krav på rättssäkerhet 
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4 Regeringens styrning i praktiken 

4.1 Inledning 

Ovan har regeringens befogenhet att styra förvaltningen konkretiserats och det står klart 

vilka krav som ställs på regeringen i utövandet av denna befogenhet. Det återstår därför 

att ta reda på hur befogenheten också används och därmed hur regeringens styrning 

faktiskt går till i praktiken. Det är nödvändigt för att få vetskap om vad som närmare 

gäller för regeringens arbete.  I korta drag kan regeringens styrning av förvaltningen delas 

upp i en formell styrning och en informell styrning. Vad respektive styrform närmare 

innebär behandlas nedan. 

4.2 Den formella styrningen 

4.2.1 Tre huvudsakliga styrmedel 

Den formella styrningen finns direkt reglerad i RF och karaktäriseras av att det är 

regeringen kollektivt som fattar beslut enligt RF 7:3 och följer därmed ordningen för 

regeringens arbete i RF 7 kap.76 Den formella styrningen brukar i sin tur delas in i tre led, 

vilka är föreskriftsmakten i RF 8 kap., finansmakten i RF 9 kap. och utnämningsmakten 

i RF 12:5. Det är dessa tre led som utgör de formella styrmedlen.77   

 

Med föreskriftsmakten åsyftas regeringens normgivningskompetens i RF 8 kap. 3-8 §§ 

ur vilken regeringen kan utfärda författningar. Med denna kompetens utfärdar regeringen 

bland annat varje myndighets instruktion där ramarna och formerna för myndighetens 

verksamhet bestäms.78 Föreskriftsmakten är därför ett starkt styrmedel då regeringen har 

möjlighet att bestämma över utformningen av själva myndigheten och på så sätt sätta 

ramarna för hela förvaltningen. 

 

Regeringens finansmakt stadgas framförallt i RF 9:8 som anger att det är regeringen som 

förvaltar och förfogar över statens tillgångar. I vidare mening kan finansmakten beskrivas 

som de konstitutionella befogenheterna att besluta om samhällets ekonomi.79 Detta gör 

regeringen bland annat genom att i regleringsbrev tilldela varje myndighet ekonomiska 

                                                
76 SOU 2007:75 s 125. 
77 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 282. 
78 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 282, Sterzel, Finansmakten i författningen s 119. 
79 Sterzel, Finansmakten i författningen s 15. 
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resurser. I regleringsbreven anges det vilka resurser som står till myndighetens 

förfogande och vilken verksamhet inom myndigheten det ska användas till. Där anges 

också målen för verksamheten, villkor, krav och ibland särskilda uppdrag.80 

Regleringsbreven anses tillsammans med instruktionerna för myndigheterna vara ett av 

de viktigaste instrumenten för regeringens styrning av myndigheterna.81  

 

Till sist har regeringen även en utnämningsmakt som finns stadgad i RF 12:5. Med denna 

kompetens har regeringens givits möjlighet att utnämna personal och chefer till 

myndigheterna. Utnämningsmakten är regeringens minst använda styrmedel då 

utnämningarna numera i största utsträckning sker på lägre nivå och ofta inom 

myndigheterna själva, vilket även stadgas i myndighetsförordningen 23 §.82 Den har dock 

ett starkt värde i sig eftersom regeringen efter eget huvud kan bestämma vem som är 

lämpad att styra en viss myndighet genom att tillsätta myndighetschefer.83 

 

4.2.2 Beredning och beslut 

Gemensamt för den formella styrningen är som sagt att den sker genom att regeringen 

fattar beslut i regeringsärenden. Till sin hjälp för denna uppgift har regeringen enligt RF 

7:1 ett regeringskansli som har i uppgift att bereda regeringsärenden samt biträda 

regeringen och statsråden i sin verksamhet. Regeringskansliet är sedan år 1997 en helt 

egen myndighet som består av departement med ansvar för skilda verksamhetsgrenar.84 

Det är inom de olika departementen som handläggningen och beredningen av 

regeringsärenden sker efter att regeringen fördelat ärendena på respektive departement.85 

För att regeringen ska kunna avgöra i ett ärende måste det vara färdigberett och 

behandlat.86 Därför ställs det även upp ett krav på beredning av regeringsärenden i RF 

7:2 som varje departement måste följa.  

 

När ärendena är färdigberedda avgörs de kollektivt av regeringen vid 

regeringssammanträden enligt RF 7:3. Regeringssammanträdena hålls normalt varje 

                                                
80 Sterzel, Finansmakten i författningen s 119–120. 
81 Sterzel, Finansmakten i författningen s 119. 
82 Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer s 486. 
83 Frågan om regeringens utnämningsmakt har debatterats under senare år vad gäller framförallt öppenhet 
och förutsägbarhet vid tillsättandet av högre befattningar. En närmare utredning om utnämningsmakten 
som styrmedel har inte varit nödvändigt för att uppfylla syftet med denna uppsats varför det lämnats utanför. 
För en närmare analys, se exempelvis SOU 2009:18 s 7–65.  
84 Premfors & Sundström, Regeringskansliet, s 37–38. 
85 SOU 2007:75 s 113. 
86 SOU 2007:75 s 113. 
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torsdag under den period då riksdagen sammanträder och kan liknas vid en slags 

registeranordning där ett par hundra ärenden kan avgöras på en halvtimme.87 Till följd av 

beredningskravet är ärendena oftast väl genomgångna och förankrade hos 

regeringsmedlemmarna varför det är sällan som ärendena blir föremål för diskussion 

under sammanträdena.88 

 

Det är således regeringskansliet som bereder ärendena, men regeringen som i slutändan 

fattar besluten. Det är ytterst viktigt att besluten fattas vid regeringssammanträdena och 

att de närvarande därmed ansvarar kollektivt för besluten.89 Den kollektiva principen i 

RF 7:3 hör som tidigare nämnt ihop med RF 12:1 där de tillsammans utgör förbudet mot 

ministerstyre, men den har också en självständig betydelse som är av vikt för att förstå 

grunderna i den svenska förvaltningsmodellen. 

 

4.2.3 Vikten av ett kollektivt beslutsfattande 

Bakgrunden till grundlagens reglering av regeringen som ett kollektiv kan spåras tillbaka 

till tiden för parlamentarismens framväxt i Sverige som under tidigt 1900-tal ersatte den 

tidigare maktdelningsläran som statsbärande idé.90 Under arbetet med 1974 års RF 

diskuterades frågan om regeringens beslutsformer fram och tillbaka. 

Författningsutredningen var först ut med att föreslå en uppdelning av regeringsärendenas 

avgöranden där mindre viktiga, administrativa ärenden av mer rutinbetonad karaktär inte 

skulle avgöras av regeringen som ett kollektiv utan av enskilda statsråd.91 Bland annat 

ansågs det dåvarande beslutsfattandet inte överensstämma med hur det i verkligheten gick 

till då det i många fall var så att ärendena i realiteten avgjordes av enskilda statsråd, varför 

den formella beslutanderätten och det konstitutionella ansvaret också borde tillskrivas 

statsrådet.92 Ett annat motiv bakom en uppdelning av regeringsärendena var att försöka 

minska på arbetsbördan inom regeringskansliet.93  

 

Grundlagsberedningen höll däremot inte med om idén av en uppdelad beslutanderätt och 

ett därmed uppdelat ansvar.  Tvärtom förespråkades ett gemensamt ansvar för regeringen 

för att bland annat främja samarbetet över departementsgränserna och möjligheterna till 

                                                
87 Premfors & Sundström, Regeringskansliet s 52, Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 184. 
88 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 184. 
89 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 185. 
90 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 42. 
91 SOU 1963:17 s 236. 
92 SOU 1963:17 s 234. 
93 SOU 1963:17 s 235. 
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politiskt ansvarsutkrävande.94 Grundlagspropositionen anslöt till det senare 

resonemanget och anförde bland annat:   

 
”I parlamentarismen såsom den nu allmänt uppfattas och kommer till uttryck i förslaget till RF 
ligger att regeringen är ett kollektiv, uppbyggt kring statsministern som person, vilket får 
förutsättas hållas samman av gemensamma politiska värderingar och målsättningar. 
Bestämmandet i grundlag av regeringens arbetsformer måste ses mot den antydda bakgrunden.” 95  

 

Citatet visar på den kollektiva principens ideologiska bakgrund med en tro på ett 

parlamentariskt statsskick i förgrunden och värdet av att försöka ha en regering som delar 

samma politiska målsättningar och värderingar. Med anledning av detta  anfördes det 

därför att alla ärenden fortsättningsvis skulle avgöras vid regeringssammanträden.96 

Motiven bakom ställningstagandet var att en uppdelning av kollektivärenden och 

enmansärenden sannolikt skulle leda till ett försämrat samarbete mellan departementen 

och till en sämre beredning av ärenden.97 Ett kollektivt beslutsfattande ansågs även vara 

mer ändamålsenligt än ensambeslut i förhållande till intresset av att regeringsarbetet så 

långt som möjligt ska präglas av enhetliga värderingar och på sättet det stimulerar en 

bättre sammanhållning mellan statsråden.98 Slutligen anfördes det att den kollektiva 

beslutsformen också är den form som är bäst förenlig med det svenska 

förvaltningssystemet med självständiga myndigheter.99  

 

Det senare uttalandet visar på den kollektiva principens självständiga betydelse och plats 

i den svenska förvaltningsmodellen genom att systemet med självständiga myndigheter 

betraktas som ett system i sig. Precis som att RF 12:1 inte ska misstas för att endast 

exemplifiera förbudet mot ministerstyre, ska RF 7:3 inte heller göra det.100  Här gömmer 

sig som visat även andra motiv bakom ett kollektivt beslutsfattande som är lika viktiga 

att ha i åtanke när en bedömning mot den svenska förvaltningsmodellen ska göras. Enligt 

RF 7:3 gäller den kollektiva principen dock endast när det kommer till beslut om 

regeringsärenden. I de fall det inte handlar om ett regeringsärende behöver regeringen 

således inte fatta beslut kollektivt. Detta leder i sin tur till frågan om vad ett 

regeringsärende kan klassificeras som, vilket ska behandlas i följande avsnitt. 

                                                
94 SOU 1972:15 s 79–80. 
95 Prop. 1973:90 s 179. Min markering. 
96 Prop. 1973:90 s 184. 
97 Prop. 1973:90 s 183. 
98 Prop. 1973:90 s 182–183. 
99 Prop. 1973:90 s 183. 
100 Se avsnitt 3.2.5. 
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4.2.4 Vad är ett regeringsärende? 

Vad som är ett regeringsärende ska i första hand bestämmas formellt, men det finns en i 

förarbetena fastslagen princip som fungerar som vägledning i frågan.101 I 

grundlagspropositionen stadgas det nämligen att: 

 
”…alla frågor som anses kräva ett ställningstagande från någon i regeringskretsen skall 
behandlas som regeringsärenden.”102 

 

Principen är allmänt formulerad och bistår inte med så mycket mer information än att 

ärenden som kräver ett ställningstagande från någon i regeringskretsen också ska 

behandlas som regeringsärenden. Eftersom principen ensamt utgör förarbetenas 

definition av vad som är ett regeringsärende spelar den en viktig roll i sammanhanget. 

KU har även i sin granskning av regeringen tillkommit med två kompletterande tumregler 

att förhålla sig till. Den första är att beslut i ärenden som innebär ett ställningstagande i 

frågor av politisk natur alltid bör fattas i form av regeringsbeslut.103 Vidare är regel 

nummer två att alla ärenden som inkommer till regeringskansliet eller som initieras där 

ska betraktas som regeringsärenden.104 Sammantaget kan dessa tre riktlinjer användas för 

att få vägledning i frågan om ett ärende ska betraktas som ett regeringsärende eller inte. 

 

Det finns vissa ärenden som är undantagna regleringen av regeringsärenden. Ett av dessa 

undantag är de så kallade kommandomålen enligt RF 7:3 st. 2 som avser verkställighet 

av författningar eller särskilda regeringsbeslut inom försvarsmakten. Sådana ärenden kan 

i den omfattning som anges i lag avgöras av chefen för det departement till vilket ärendet 

hör, under statsministerns överinseende. Trots att kommandomålen egentligen är att 

betrakta som regeringsärenden har betydelsen av en snabb handläggning vid en eventuell 

krissituation för Sverige föranlett en möjlighet att göra avsteg från huvudregeln.105  

 

I övrigt är det enligt förarbetena endast i ett fåtal, speciella fall som det bör vara möjligt 

att i särskild författning göra avsteg från principen och i stället förlägga den formella 

beslutanderätten hos en departementschef.106 Två sådana fall som nämnts är beslut som 

hör till själva beredningen av regeringsärenden och beslut som gäller ren administration 

                                                
101 Prop. 1973:90 s 184. 
102 Prop. 1973:90 s 184. Min markering.  
103 2006/07:KU10 s 48. 
104 2006/07:KU10 s 25. 
105 Prop. 1973:90 s 184. 
106 Prop. 1973:90 s 184. 
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inom ett departement.107 Sådana ärenden ingår idag i den grupp som kallas 

regeringskansliärenden (RK-ärenden) och som avgörs av enskilda statsråd inom 

regeringskansliet. Statsrådet fattar då inte beslut i egenskap av medlem i regeringen, utan 

som chef i regeringskansliet.108 RK-ärendenas existens framgår inte ur RF men är sedan 

länge accepterat som förekommande inom vissa områden och betraktas därför idag som 

praxis.109  

 

Att ett ärende kan avgöras som RK-ärende framgår oftast i lag eller annan författning där 

regeringskansliet direkt pekas ut som beslutande myndighet.110 Ett tydligt exempel är hur 

regeringskansliet i förordning (1996:1515) med instruktion för regeringskansliet (RKI) 

18 – 22 §§ pekas ut som beslutande myndighet i flera olika slags ärenden. Vidare delas 

RK-ärendena ofta in i tre huvudgrupper, nämligen administrativa ärenden, 

kommittéärenden samt externa ärenden.111 Med administrativa ärenden menas framförallt 

frågor om till exempel personal, arbetsuppgifter och arbetsutrustning. Kommittéärendena 

avser i stort sätt samma angelägenheter som de administrativa med skillnaden att de avser 

kommittéer istället för regeringskansliet. De externa ärendena består av en rad olika 

frågor men identifieras av att de inte avser regeringskansliets inre förhållanden eller 

kommittéväsendet i vid mening.112 Vad RK-ärendena tycks ha gemensamt är främst deras 

administrativa karaktär och avsaknad av någon egentlig politisk betydelse.  

 

I förarbetena finns det en tydlig markering om att ordningen med RK-ärendena inte får 

utnyttjas på så sätt att den kollektiva beslutsformen kringgås genom att verkliga 

regeringsärenden istället förklaras vara RK-ärenden.113 Den konstitutionella principen är 

att frågor som kräver ett ställningstagande från någon i regeringskretsen ska behandlas 

som regeringsärenden och undantagen från denna princip bör vara få och snävt 

avgränsade.114 Utgångspunkten ska därför vara att enskilda befattningshavare endast i 

undantagsfall får ges egen beslutanderätt, och då i frågor som har samband med 

departementsadministrationen eller beredningsarbetet i vid mening.115 I övriga fall ska 

den kollektiva principen stå fast och regeringen ska fatta besluten tillsammans. 

                                                
107 Prop. 1973:90 s 184–185, 2006/07:KU10 s 26. 
108 2007/08:KU10 s 34. 
109 2006/07:KU10 s 25–26. 
110 2006/07:KU10 s 26–27. 
111 2006/07:KU10 s 33. 
112 2006/07:KU10 s 33. 
113 Prop. 1973:90 s 184. 
114 2006/07:KU10 s 48. 
115 1976/77:KU44 s 15.  
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4.2.5 Sammanfattning – formella styrmedel 

För regeringens formella styrning av förvaltningen gäller som huvudregel att regeringen 

fattar beslut kollektivt enligt RF 7:3. Principen om kollektivt beslutsfattande är en 

etablerad konstitutionell princip och har som framgått en stark förankring i historien. 

Undantag från principen har visat sig endast vara möjliga i få, snäva fall. I de fall undantag 

ska göras måste ärendena vara kommandomål eller kunna hänföras till gruppen av RK-

ärenden och därmed vara av administrativ eller beredande karaktär. I övrigt ska frågor av 

politisk natur som inkommit eller initierats inom regeringskansliet alltid betraktas som 

regeringsärenden. För regeringens formella styrning gäller: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3 Den informella styrningen 

4.3.1 Det oreglerade sambandet 

När den informella styrningen nu ska behandlas uppmanas läsaren att lägga reglerna om 

beredning, sammanträden och beslutsfattande åt sidan. Läsaren måste gå tillbaka till 

grunden i RF 12:1 och 12:2 för att förstå innebörden av den informella styrningen, helt 

enkelt av den anledningen att någon liknande reglering som för den formella styrningen 

inte existerar på detta område. Den informella styrningen sker nämligen genom 

informella kontakter som kan beskrivas som det oreglerade samspelet mellan regeringen 

och myndigheterna.  

 

De informella kontakterna skiljer sig från de formella styrmedlen genom att de inte intar 

formen av regeringsbeslut enligt RF 7:3.116 Istället avser de alla övriga former av 

kontakter som exempelvis personliga kontakter, uttalanden, anföranden och konferenser, 

                                                
116 SOU 2007:75 s 125. 

HR: Kollektivt beslutsfattande enligt RF 7:3 
Gäller om ärendet betraktas som ett regeringsärende enligt kriterierna: 

• Kräver ett ställningstagande från någon i regeringskretsen 
• Ärendet är av politisk natur  
• Ärendet har inkommit eller initierats inom regeringskansliet 

 
U: Enskilt beslutsfattande  
Gäller om ärendet ej betraktas som ett regeringsärende enligt kriterierna: 

• Rör sig om kommandomål enligt RF 7:3 st. 2 
• Rör sig om RK-ärende som: 

o Är av administrativ- eller beredande karaktär 
o Inte är av politisk natur  
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och är ett nödvändigt samt vanligt förekommande inslag i regeringens styrning av 

förvaltningen.117 Kontakterna används till stor del för informations- och kunskapsutbyte 

men även för att styra förvaltningen. Omfattningen av dem varierar även då behovet kan 

vara olika stort beroende på bland annat vilken myndighet och vilka arbetsrutiner det är 

fråga om. De kan även i olika grad vara planerade i förväg genom exempelvis årliga mål- 

och resultatdialoger, eller så sker de spontant under exempelvis ett telefonsamtal.118 

 

Regeringen kan genom informella kontakter följa utvecklingen och verksamheten inom 

myndigheterna men också förtydliga sin formella styrning genom att till exempel i samtal 

med myndigheterna klargöra vad som närmare menas i en myndighets instruktion eller 

regleringsbrev.119 Myndigheterna kan även på eget initiativ be om sådana förtydliganden 

så att förvaltningsarbetet kan fortskrida så smidigt som möjligt.120 De informella 

kontakterna går således i två riktningar i och med att de kan initieras av både regeringen 

och myndigheterna. Om det inte fanns möjlighet för myndigheterna att till exempel i ett 

samtal med regeringen be om ett förtydligande, utan att regeringen måste utfärda ett 

formellt regeringsbeslut för att ge besked, skulle den dualistiska modellen förmodligen 

aldrig fungera då arbetet hade blivit mycket ineffektivt och tidskrävande. 

 

De informella kontakterna kompletterar på så sätt den formella styrningen och möjliggör 

den samverkan som behövs för att den svenska förvaltningsmodellen ska kunna fungera 

ändamålsenligt.121 Det finns med andra ord ett stort behov av förekomsten av informella 

kontakter mellan regeringen och myndigheterna.122 Trots det stora behovet av 

kontakterna kan de vara svåra att tillämpa i praktiken då det inte finns någon reglering, 

och avsaknaden av ett formellt regeringsbeslut kan innebära risk för ministerstyre.123 Det 

är därför nödvändigt att vidare undersöka i vilken mån regeringen får använda de 

informella kontakterna. 

                                                
117 SOU 2007:75 s 126–127, SOU 1983:39 s 100. 
118 SOU 2007:75 s 125. 
119 Prop. 1986/87:99 s 28. 
120 Prop. 2009/10:175 s 102. 
121 Wennergren, Den svenska modellen och grundlagen s 115. 
122 1986/87:KU29 s 13, Prop. 1986/87:99 s 28, Prop. 2009/10:175 s 102. 
123 1986/87:KU29 s 14. 
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4.3.2 Tillåtligheten av informella kontakter 

4.3.2.1 Användande för information- och kunskapsutväxling  

Det är inledningsvis viktigt att poängtera att en åtskillnad bör göras mellan användandet 

av informella kontakter för kunskapsutväxling och informationsutbyte och användandet 

av informella kontakter för styrning.124 Utbyte av information och kunskap är i strikt 

objektiv form tillåten i båda riktningarna, det vill säga från regering till myndighet men 

också från myndighet till regering.125 Information och kunskap som inte är tillåten är 

sådan som kan anses påverka myndigheternas beslutsfattande, till exempel information 

som direkt inriktar sig på avgörandet av ett bestämt ärende.126 Så länge kontakterna inte 

används på det sättet kan de utbytas mellan regeringen och myndigheterna. I detta 

hänseende är det ytterst vanligt att kontakterna förs mellan tjänstemän hos regeringen och 

handläggande tjänstemän i myndigheterna. De betraktas som naturliga och förekommer 

dagligen för att som ovan nämnt, möjliggöra den kontinuerliga samverkan som behövs 

mellan regeringen och myndigheterna.127  

 

Den uppmärksamme läsaren har säkerligen noterat att kravet på rätt mottagare i RF 12:1 

då inte kan gälla för dessa kontakter. Slutsatsen är korrekt eftersom det skulle vara oerhört 

omständligt om regeringen vid varje behov av information eller kunskap skulle behöva 

kontakta myndigheternas ledning. Kravet på rätt mottagare gäller tillsammans med övriga 

krav endast när regeringen utnyttjar sin befogenhet att styra förvaltningen. Vidare är det 

gränserna för regeringens befogenhet som också sätter gränserna och bestämmer 

tillåtligheten för de informella kontakterna. 

4.3.2.2 Användande för styrning 

Som tidigare konstaterats ligger regeringens befogenhet att styra förvaltningen inom 

tillämpningsområdet för RF 12:1. Vidare blir befogenheten negativt definierad av vad RF 

12:2 inte innefattar. Lagrummen ställer upp fyra förutsättningar för utövandet av 

befogenheten, nämligen kraven på legalitet, kollektivt beslutsfattande, rätt mottagare av 

direktiv och rättssäkerhet. Det är med andra ord RF 12:1 och 12:2 som utgör den yttre 

ramen för regerings befogenhet att styra förvaltningen. 

                                                
124 Bull, Självständighet och pluralism – om vertikal maktdelning i Sverige s 41. 
125 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 284. 
126 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 284. 
127 1986/87:KU29 s 13, Prop. 1986/87:99 s 27–28, Prop. 2009/10:175 s 102. 
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Det har sedan länge varit fastställt att det inte råder några konstitutionella hinder för 

användandet av informella kontakter inom området för RF 12:1.128 Det är snarare en 

nödvändighet för att regeringen överhuvudtaget ska kunna styra förvaltningen då den 

genom kontakterna ges möjlighet att bland annat klargöra, motivera och precisera sina 

befintliga regeringsbeslut.129 Däremot måste fortfarande kraven på legalitet, kollektivt 

beslutsfattande och rätt mottagare av direktiv i RF 12:1 respekteras för de informella 

kontakterna. Det innebär att kontakterna måste vara lagenliga, företas inom ramen för 

redan befintliga regeringsbeslut, samt riktas till myndigheten som sådan. Regeringen kan 

därför precisera, motivera och förtydliga redan befintliga regeringsbeslut, men den kan 

inte ändra eller lägga till delar i den mån det skapas ett helt nytt beslut. Beslutet har då 

inte fattats kollektivt i enlighet med RF 7:3 och skulle komma att betraktas som ogiltigt.130 

Här gäller det därför för regeringen att vara försiktig i användandet av kontakterna så att 

myndigheterna inte kan riskera att uppfatta det som sägs som ett nytt regeringsbeslut.131 

 

Användandet av informella kontakter inom området för RF 12:2 har inte varit lika 

självklart som inom RF 12:1. Det är inte så konstigt då RF 12:2 ställer upp ett fredat 

område från regeringens inblandning, varför regeringen egentligen inte ska röra sig inom 

det området överhuvudtaget. Det har däremot visat sig att de informella kontakterna är 

nödvändiga även inom RF 12:2 i situationer där myndigheten till exempel behöver hjälp 

eller synpunkter på hur olika författningar ska tolkas eller tillämpas.132  

 

I förarbetena argumenteras det för att det inte är säkert att användandet av informella 

kontakter strider mot RF 12:2 då förbudet i lagrummet endast avser andra organs 

”bestämmande” av hur en myndighet i ett särskilt fall ska handla i ett ärende rörande 

myndighetsutövning eller tillämpning av lag.133 Rekvisitet bestämma kan i 

sammanhanget förstås som att det helt enkelt är förbjudet att lägga sig i myndighetens 

beslutsfattande.134 Den slutsats som kan dras av detta är att så länge de informella 

kontakterna inte används för att påverka myndighetens beslutsfattande skulle de heller 

inte kunna anses strida mot RF 12:2. Skulle myndigheten däremot bli påverkad i sitt 

beslutsfattande kan den inte längre anses ha varit ensam i sitt beslutande och i och med 

                                                
128 SOU 1983:39 s 100, SOU 1985:40 s 92, Prop. 1986/87:99 s 28, Prop. 2009/10:175 s 102. 
129 Prop. 1986/87:99 s 28. 
130 SOU 1983:39 s 100. 
131 SOU 1983:39 s 100. 
132 1986/87:KU29 s 14, Prop. 1986/87:99 s 27. 
133 SOU 1983:39 s 100. 
134 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 284. 
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det skulle rättssäkerhetskravet i lagrummet också vara överträtt. Precis som vid 

användandet av informella kontakter inom RF 12:1 måste regeringen även vid 

användandet inom RF 12:2 således respektera de krav som lagrummet ställer upp, 

nämligen kravet på att respektera rättssäkerheten genom att inte blanda sig i 

myndighetens beslutsfattande.  

 

4.3.3 Sammanfattning – informella styrmedel 

Regeringens användning av informella styrmedel har som ovan visat sin grund och 

legitimitet i RF 12:1 och RF 12:2. I användandet av de informella kontakterna för styrning 

får kontakterna företas inom tillämpningsområdet för båda lagrummen, under 

förutsättning att kraven som ställs upp också upprätthålls. Inom RF 12:1 uppställs det 

krav på legalitet, kollektivt beslutsfattande och rätt mottagare av direktiv, och inom RF 

12:2 uppställs kravet på att de informella kontakterna aldrig får påverka myndigheterna i 

sitt beslutsfattande. I användandet av de informella kontakterna för informations- och 

kunskapsutveckling är kontakterna däremot tillåtna att företas utan hänsyn till kraven. För 

att så långt som möjligt hålla sig inom tillåtligheten av användandet av informella 

kontakter bör de därför främst användas till just informationsutbyte och 

kunskapsutveckling.135 För regeringens informella styrning gäller: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4 Den svenska förvaltningsmodellen i mallformat 

I föregående avsnitt har den svenska förvaltningsmodellens olika komponenter studerats 

ingående och det är nu dags att väva ihop dem för att få ett svar på framställningens första 

frågeställning om vad modellen verkligen innebär. Efter att ha studerat den svenska 

förvaltningsmodellen kan det konstateras att den är uppbyggd av ett flertal olika och 

                                                
135 1986/87:KU29 s 14. 

 

Alternativ 1: Är det fråga om en kontakt för information- eller kunskapsutveckling? 
Om så är fallet är kontakten legitim så länge den: 

- inte inriktar sig på avgörandet i ett särskilt ärende eller påverkar myndigheternas beslutsfattande 
på annat sätt. 

 
Alternativ 2: Är det fråga om en kontakt för styrning? 
Om så är fallet är kontakten legitim så länge den: 

- företas inom ett befintligt regeringsbeslut, inte strider mot gällande rätt, 
riktas till myndigheten som sådan och inte överträder rättssäkerhetsgarantin i den bemärkelse 
att myndigheten känner sig bunden i sitt beslutsfattande. 

 
 

 
 



 38 

spridda beståndsdelar. Det har krävts en tillbakagång till 1600-talet, en djupdykning i ett 

tiotal förarbeten och en noggrann tolkning av den reglering som finns på området. I mångt 

och mycket är det en kombination av konstitutionell tradition tillsammans med en senare 

tillkommen lagreglering som den svenska förvaltningsmodellen vilar på. 

 

Förvaltningen delas mellan regeringen och myndigheterna genom att regeringen enligt 

RF 1:6 styr riket och myndigheterna enligt RF 1:8 ansvarar för förvaltningen. Det 

föreligger ett lydnadsförhållande mellan regeringen och myndigheterna, vilket innebär att 

regeringen har en befogenhet att styra förvaltningen och att förvaltningen i sin tur ska 

lyda regeringen. Ramen för regeringens befogenhet att styra förvaltningen utgörs av RF 

12:1 och 12:2 som tillsammans ställer upp fyra krav som regeringen måste förhålla sig 

till, nämligen kravet på legalitet, kollektivt beslutsfattande, rätt mottagare av direktiv 

samt ett krav på att respektera rättssäkerhetsgarantin i RF 12:2. Viktigt i sammanhanget 

är att kravet på kollektivt beslutsfattande i 12:1 är ett självständigt krav som går att utröna 

ur lagrummets ordval ”under regeringen lyder”. Relationen ligger således mellan 

regering-myndighet, inte mellan minister-myndighet eller regering-tjänsteman. 

 

För att utöva sin befogenhet har regeringen ett antal olika styrmedel till sitt förfogande, 

vilka delas upp i formella och informella styrmedel. De formella styrmedlen består av 

regeringsmakten, finansmakten och utnämningsmakten och föregås alltid av ett 

regeringsbeslut och har en fastslagen reglering i RF. De informella styrmedlen består av 

informella kontakter som inte föregås av något regeringsbeslut och som inte finns 

reglerade i RF. Regeringen får endast använda dessa styrmedel inom ramen för sin 

befogenhet, vilket innebär att försiktighet måste vidtas vid val av styrmedel beroende på 

vad regeringen vill åstadkomma. I valet av styrmedel bör regeringen endast använda 

informella kontakter när den ska utbyta information och kunskap samt för att specificera 

eller förklara redan vidtagna åtgärder och beslut. När regeringen däremot vill utfärda nya 

direktiv och styra myndigheterna genom riktlinjer och beslut ska de formella styrmedlen 

användas, eftersom ett annat förfarande kan innebära en risk för att befogenheten 

överskrids. 

 

Regeringens slutgiltiga beslutsfattande sker på olika sätt beroende på vilken typ av ärende 

det handlar om. Huvudregeln är att alla beslut ska fattas kollektivt av regeringen vid 

regeringssammanträde enligt RF 7:3. Denna huvudregel gör sig dock endast gällande när 

det ärende som ska behandlas kan klassificeras som ett regeringsärende. Undantag från 
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huvudregeln kan göras om det rör sig om kommandomål enligt RF 7:3 st. 2 eller om ett 

ärende kan klassificeras som ett RK-ärende. I de fallen kan ett enskilt statsråd ensamt 

fatta beslut utan resten av regeringen.  

 

Det som händer när ett undantagsfall från huvudregel om kollektivt beslutsfattande 

aktualiseras är att praxis ersätter huvudregel. Om kravet på kollektivt beslutfattande inte 

behöver upprätthållas enligt RF 7:3 bör samma krav i RF 12:1 inte göra det heller. En 

annan ordning skulle innebära att undantagen från regeringsärendena blir verkningslösa 

eftersom ett kollektivt beslutsfattande skulle krävas ändå. I och med det förändras det 

ursprungliga förhållandet mellan regering-myndighet till att istället uppstå mellan 

minister-myndighet. Att notera är dock att inget av de andra kraven för utövandet av 

regeringens befogenhet försvinner eller ändras.  

 

På följande sida presenteras den svenska förvaltningsmodellen i mallformat. 

Förvaltningsmallen kommer sedan att fungera som underlag när det undersöks om 

regeringens EU-arbete är förenlig med modellen eller inte.   
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Den svenska förvaltningen 
  
  

 
 

genom ett lydnadsförhållande  
där regeringen styr förvaltningen enligt 

RF 12:1, 12:2 och 7:3. 
 
 

Regeringens befogenhet att styra förvaltningen utövas under kraven: 
 
 
 
 

Regeringens styrmedel är: 
 
 
 
 
 

 
Kraven på regeringens beslutsfattande är: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RF 1:8 – Myndigheterna  RF 1:6 – Regeringen  

• Legalitet 
• Kollektivt beslutsfattande 
• Rätt mottagare 
• Rättssäkerhet 

De formella: 
o Regeringsmakten 
o Finansmakten 
o Utnämningsmakten 

 
De informella: 
o Informella kontakter 

 

Regeringsärende? 
Bedöms mot kriterierna att ärendet: 

 
 
 

Ja 

Huvudregeln i RF 7:3 om 
kollektivt beslutsfattande 
gäller. 
 
 

Praxis om enskilt 
statsråds beslutsfattande 
gäller.  
 
 

• Kräver ställningstagande från 
någon i regeringskretsen 

• Är av politisk natur 
• Är inkommen/initierad inom RK 

Kommandomål? 
Bedöms mot rekvisiten i: 

 
 

 
 

RK-ärende?  
Bedöms mot kriterierna att ärendet: 

 
 
 

• Ej är av politisk natur 
• Är av administrativ/beredande 

karaktär   
 

Ja 

Ja 

• RF 7:3 st. 2 

Delas mellan 
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5 Regeringens EU-arbete 

5.1 Inledning 

I detta kapitel ska uppsatsens andra frågeställning om vad regeringens EU-arbete innebär 

och innefattar behandlas. I föregående kapitel presenterades en mall över den svenska 

förvaltningsmodellen och det återstår nu att kartlägga hur regeringens EU-arbete går till 

för att i nästa steg kunna tillämpa mallen på EU-arbetet.  

5.2 Hur går EU-arbetet till? 

5.2.1 Arbetet sker på två parallella nivåer 

I regeringens uppdrag att styra riket ingår ett flertal styrande uppgifter, varav en av de 

absolut viktigaste är att företräda Sverige internationellt.136 Behörigheten att ingå 

internationella överenskommelser är enligt RF 10:1 förbehållen regeringen, vilket 

innebär att det främst är regeringen som ansvarar för arbetet inom EU. Att regeringen 

företräder Sverige i EU betyder i praktiken att medlemmar från regeringen deltar i EU:s 

viktigaste lagstiftande organ, rådet, och att det är regeringen som svarar inför EU för vad 

som händer inom Sverige.137  

 

Regeringens deltagande i EU:s institutioner innebär att mycket av regeringens EU-arbete 

sker på ett internationellt plan. För att arbetet ska fungera krävs det dock att ordentliga 

förberedelser görs på det nationella planet i Sverige. Detta sker genom handläggning av 

så kallade EU-ärenden som innefattar utarbetandet av svenska politiska 

ställningstaganden inför beredning och beslut i EU:s olika institutioner.138 Regeringens 

EU-arbete företas därmed på både ett internationellt och nationellt plan. 

 

5.2.2 Det internationella arbetet  

Genom att regeringsmedlemmar finns på plats och deltar i rådet är den svenska regeringen 

direkt representerad i EU och arbetar aktivt i EU:s gemsamma berednings- och 

beslutsprocess för att ta fram gemensamma normgivningsakter för medlemsländerna. Det 

är en enorm verksamhet som sedan länge är för omfattande för att kunna skötas av endast 

                                                
136 Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer s 38. 
137 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 19. 
138 SOU 2008:118 s 85. 
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medlemsstaternas regeringar inom ramen för deras uppdrag i rådet.139 För att avlasta 

arbetet har EU:s normgivningsmakt därför kommit att delegeras till kommissionen som 

numera, vid sidan av rådet, också kan anta lagstiftning.140  

 

Lagstiftningsarbetet i kommissionen sker i samarbete med kommittéer och arbetsgrupper 

där medlemsstaterna representeras av tjänstemän från de nationella myndigheterna istället 

för av regeringsmedlemmarna.141 Enligt RF 10:2 har regeringen givits möjlighet att 

uppdra åt de svenska myndigheterna att agera å regeringens vägnar, så länge uppgifterna 

inte kräver riksdagens eller utrikesnämndens medverkan. När tjänstemän från 

myndigheterna deltar i EU-arbetet representerar de således den svenska regeringen.142  Ett 

sådant uppdrag legitimeras genom att tjänstemännen hos myndigheterna får ett 

förordnande där det framgår att de har rätt att företräda regeringen.143  

 

Att myndigheterna ska hjälpa regeringen i EU-arbetet är även föreskrivet i 

myndighetsförordningen 7 §. Där stadgas det att myndigheterna ska ge regeringen stöd 

vid Sveriges deltagande i verksamheten inom EU genom att på regeringens begäran ställa 

sin personal till förfogande och fortlöpande hålla regeringen informerad om förhållanden 

av betydelse för samarbetet. Den svenska regeringen företräder följaktligen Sverige direkt 

genom sina egna regeringsmedlemmar och indirekt genom styrning av tjänstemän från 

myndigheter.  

 

5.2.3 Det nationella arbetet  

Den svenska representationen av regeringsmedlemmarna och tjänstemännen från 

myndigheterna på det internationella planet i EU:s olika institutioner är dock endast en 

del av regeringens fullständiga EU-arbete. För att möjliggöra arbetet med att representera 

Sverige i EU krävs det naturligen att de utsända representanterna vet vad de ska 

representera och på vilket sätt det ska göras. Förberedelserna för den internationella 

representationen utförs hemma i Sverige genom handläggning av EU-ärenden, där 

regeringen har ansvaret för att utforma riktlinjer för den svenska politiken i EU:s olika 

                                                
139 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 20. 
140 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 20–21.  
141 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 21. 
142 EU-enhetens Cirkulär 5a: Riktlinjer för Regeringskansliets handläggning av frågor som rör 
kommissionens befogenhet att anta genomförandeakter s 9, SOU 2007:75 s 134. 
143 SOU 2008:118 s 86. 
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organ genom att bereda frågor om hur Sverige ska agera under berednings- och 

beslutsprocessen i EU.144  

 

Arbetet med EU-ärenden innefattar i stor mån att utarbeta instruktioner och riktlinjer som 

ska lämnas till de svenska tjänstemän som förhandlar i arbetsgrupper inför 

rådsbehandlingen eller till de statsråd som representerar Sverige vid rådets 

sammanträden.145 Regeringens EU-arbete består således i stor utsträckning av att 

handlägga dessa EU-ärenden genom att ta fram svenska ståndpunkter om den europeiska 

politiken, samt utfärda instruktioner och förhandlingspositioner inför möten.146 I arbetet 

tar regeringen ofta hjälp av myndigheterna för att erhålla kompetens, kunskap och 

resurser som saknas inom regeringen självt.147  

 

5.2.4 Sammanfattning 

Regeringens EU-arbete består som ovan nämnt av två delar, en internationell del och en 

nationell del. Den internationella delen består utav regeringens representation av Sverige 

i EU:s olika organ. Regeringen representeras då direkt av sina egna regeringsmedlemmar 

och indirekt av myndigheternas tjänstemän som agerar på uppdrag av regeringen. Den 

nationella delen består av regeringens arbete och beredning utav EU-ärenden där svenska 

ståndpunkter, instruktioner och förhandlingspositioner utarbetas som sedan ges vidare för 

att framföras av den svenska representationen på det internationella planet.  

 

Arbetet med EU-ärenden särskiljer sig dock på flera sätt från det vanliga arbetet med 

ärenden i Regeringskansliet och det finns framförallt två delar i EU-arbetet som gör det 

säreget i förhållande till hur regeringen normalt arbetar. Den första skillnaden ligger i hur 

beredningen av EU-ärenden går till och den andra i hur regeringens styr myndigheterna, 

samt vilka styrmedel som används. Vad dessa skillnader närmare innebär behandlas i 

följande avsnitt. 

                                                
144 SOU 1993:80 s 197, SOU 2008:118 s 85. 
145 SOU 1993:14 s 177. 
146 SOU 2008:118 s 89. 
147 SOU 2008:118 s 85–86. 
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5.3 Beredningen av EU-ärenden 

5.3.1 EU-ärenden är inte regeringsärenden  

Med EU-ärenden avses som ovan nämnt ställningstaganden inför beredning och beslut i 

EU:s olika institutioner, vilket bland annat görs genom instruktionsgivning till 

representanterna för regeringen.148 EU-ärendena bereds dock inte på samma sätt som 

vanliga regeringsärenden inom regeringskansliet. Det beror på att EU-ärenden inte 

betraktas som regeringsärenden överhuvudtaget.149 Att EU-ärenden inte betraktas som 

regeringsärenden betyder att huvudregeln om kollektivt beslutsfattande i RF 7:3 inte blir 

tillämplig. Det betyder med andra ord att beslut som företas inom EU-arbetet inte behöver 

fattas av regeringen som ett kollektiv. Det handlar således om ytterligare ett undantag 

från huvudregeln. 

 

Motiven bakom denna ordning är att beredningen av frågor inom ramen för EU-arbetet 

inte syftar till att ta fram underlag för ett regeringsbeslut, varför de inte kan anses utgöra 

regeringsärenden.150 Ett statsråds deltagande i ett rådsmöte kan inte heller anses vara ett 

regeringsärende då det slutgiltiga beslutsfattandet sker av EU, inte av regeringen i 

Sverige.151 Beslutsfattandet i rådet sker då enligt bestämmelserna i EU-fördragen som 

Sverige tillträtt och beslutens bindande kraft uppstår för svensk del på grund av att 

riksdagen med stöd av RF 10:6 överlåtit beslutanderätt till EU.152 

 

Det är oklart om det är EU-ärendenas karaktär som utgör grunden för att de inte 

klassificeras som regeringsärenden eller om det är det faktum att ärendena aldrig kommer 

att bli föremål för regeringens slutgiltiga beslutsfattande som är den springande punkten. 

Förmodligen är det den senare anledningen, att den slutgiltiga beslutskompetensen inte 

ligger hos regeringen utan hos EU, då det stämmer bäst överens med förarbetsuttalandena. 

Regeringens EU-arbete ses i sådana fall som en del av en beredning som syftar till att ta 

fram underlag för ett beslutsfattande av EU, inte av regeringen.  

 

Denna tolkning medför att ansvaret för att utarbeta Sveriges ståndpunkter och 

instruktioner till representanterna inför berednings- och förhandlingsarbetet inom EU kan 

                                                
148 SOU 2008:118 s 85. 
149 SOU 1993:14 s 179, SOU 2008:118 s 85. 
150 Statskontoret 2000:20A s 9. 
151 SOU 1993:14 s 179, SOU 1993:80 s 197. 
152 SOU 1993:14 s 179, SOU 1993:80 s 197.  



 45 

läggas på respektive departement istället för på regeringen som helhet, vilket även har 

slagits fast i RKI 20§.153 Det ska redan nu sägas att denna tolkning av EU-ärenden är 

omtvistad i både förarbetena och litteraturen, vilket kommer diskuteras ingående i kapitel 

6 när EU-arbetets förenlighet med den svenska förvaltningsmodellen ska analyseras. För 

att få full förståelse för innebörden av EU-ärendena ska det först närmare undersökas hur 

beredningsarbetet av ärendena går till i praktiken. 

 

5.3.2 Beredning och beslut 

Trots att EU-ärenden inte ses som regeringsärenden har systemet för beredning av EU-

frågor inom regeringskansliet stora likheter med den ordinarie beredningen av 

regeringsärenden.154 De är en följd av att det i förarbetena stadgats att principerna för 

beredning av ärenden i RF 7 kap. ska vara vägledande för hur beredningen av EU-

ärendena bör gå till.155 Den stora skillnaden ligger istället i ansvarsfördelningen på grund 

av att kravet på kollektivt beslutsfattande inte gäller. I regeringen har statsministern det 

övergripande politiska samordningsansvaret för EU-frågorna men det närmare ansvaret 

ligger hos de enskilda departementen.156 Departementen ansvarar enligt den 

arbetsfördelning som framgår av RKI och varje statsråd ansvarar för de EU-ärenden som 

finns inom hens arbetsområde.157 I rutinerna ingår det därför att EU-frågorna även 

föredras inför ansvarigt statsråd innan förhandlingarna inleds.158 

 

Det är således departementens ansvar att se till att det finns gemensamt beredda 

ståndpunkter och instruktioner i aktuella EU-frågor inom sina arbetsområden. För att öka 

förutsättningarna för Sverige att vara en effektiv och trovärdig part i förhandlingarna är 

det viktigt att ståndpunkter med tydliga mål och flexibla förhandlingslösningar tas fram i 

ett så tidigt skede som möjligt.159 Syftet med instruktionerna är således bland annat att 

underlätta det strategiska förhandlingsarbetet i EU:s institutioner och att förbereda 

representanterna på bästa möjliga sätt inför olika situationer som kan uppstå.160 Frågan är 

då härnäst vad dessa instruktioner egentligen innehåller. Eftersom instruktionerna är 

                                                
153 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 75. 
154 Statskontoret 2000:20A s 29. 
155 SOU 1993:80 s 197. 
156 EU-enhetens cirkulär 3: Riktlinjer för beredning av EU-frågor i Regeringskansliet s 2. 
157 Statskontoret 2000:20A s 29. 
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159 EU-enhetens cirkulär 3: Riktlinjer för beredning av EU-frågor i Regeringskansliet s 5. 
160 EU-enhetens cirkulär 3: Riktlinjer för beredning av EU-frågor i Regeringskansliet s 5. 
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slutprodukten av departementens arbete blir deras innehåll en direkt spegelbild av vad 

departementen arbetat med och i slutändan beslutat om. 

 

Riktlinjer för vad en EU-instruktion bör innehålla finns i EU-enhetens cirkulär 3 om 

beredning av EU-frågor i regeringskansliet. Grundtanken bakom cirkuläret är att varje 

departement så tidigt som möjligt ska upprätta en EU-instruktion om varje ny fråga som 

kommer upp för att ge de svenska representanterna så goda förutsättningar som möjligt i 

förhandlingarna.161 En EU-instruktion får inte vara för allmänt hållen utan måste vara 

utformad så att den kan läggas till grund för de fortsatta förhandlingarna.162 Av cirkulär 

3 framgår exempelvis att en EU instruktion bör innehålla: 

 

- En svensk målsättning för det slutgiltiga förhandlingsresultatet,  

- en förhandlingsstrategi,  

- svenska ståndpunkter för förslaget när det har presenterats,  

- förslagets förenlighet med svensk grundlag,  

- bakgrund och konsekvensanalys, samt  

- eventuella effekter för EU-budgeten och statens budget.163  

 

Instruktionerna innehåller med andra ord svenska politiska ställningstaganden och 

värderingar som regeringen vill förmedla vidare till resterande medlemsländer inom EU. 

Det är därför avgörande att instruktionerna är ordentligt förberedda för att 

representanterna ska kunna förmedla de svenska ståndpunkterna och i förlängningen 

möjliggöra den svenska politikens genomslag i EU. 

 

5.3.3 Sammanfattning 

Trots att det stadgats att principerna för beredning av regeringsärenden i RF 7 kap. ska 

vara vägledande för beredningen av EU-ärenden kan det konstateras att det föreligger 

avgörande skillnader mellan de båda beredningssätten.  Den främsta skillnaden ligger i 

ansvarsfördelningen inom regeringen till följd av att EU-ärenden inte betraktas som 

regeringsärenden. Huvudregeln om kollektivt beslutsfattande gäller således inte, utan det 

är istället varje departement och ansvarigt statsråd som ansvarar för beredning och beslut.  

                                                
161 Statskontoret 2000:20A s 33. 
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Att regeringens EU-arbete undantagits från huvudregeln om kollektivt beslutsfattande har 

som visat påverkat beredningsarbetet av ärendena, men det har också resulterat i att 

regeringens styrning av myndigheterna utformats på ett annorlunda sätt. För att till fullo 

förstå innebörden av regeringens EU-arbete är det nödvändigt att titta närmare på hur 

styrningen av förvaltningen går till.   

5.4 Regeringens styrning av myndigheterna  

5.4.1 Den förlängda armen 

I regeringens uppdrag att styra riket ingår som känt uppgiften att också styra 

förvaltningen. Som nämnts tidigare skapar regeringen själv utformningen av politiken 

och instruerar sedan myndigheterna att verkställa den. På så sätt fungerar myndigheterna 

som regeringens redskap när den ska styra riket.164 I EU-arbetet är liknelsen vid ett 

redskap mycket talande då myndigheterna fungerar som regeringens förlängda arm i EU:s 

institutioner. Tjänstemännen är utsända på regeringens uppdrag och agerar enligt de 

instruktioner som ges av regeringen. Regeringen styr således myndigheterna genom att 

instruera dem om hur de ska agera när de representerar regeringen i EU på det 

internationella planet, men de styr även myndigheterna på det nationella planet genom att 

involvera dem i beredningen av EU-ärenden.165  

 

Normalt sett styr regeringen myndigheterna genom formella och informella styrmedel 

under kraven som uppställs i RF 12:1 och 12:2. Som framkommit ovan ses EU-ärenden 

dock inte ses som regeringsärenden vilket resulterar i att den kollektiva principen i RF 

7:3 inte gäller i EU-arbetet. Det innebär att regeringens befogenhet att styra 

myndigheterna i EU-arbetet inte blir densamma som för styrningen i regeringens övriga 

arbete, varför styrningen också ser annorlunda ut. 

 

5.4.2 En utökad befogenhet 

Frågan om vad som händer när huvudregeln om kollektivt beslutsfattande inte längre 

gäller behandlades tidigare i uppsatsens sammanfattande avsnitt av den svenska 

förvaltningsmodellen.166 Det konstaterades att vad som händer vid huvudregelns bortfall 

är att det ursprungliga förhållandet mellan regering-myndighet går över till att uppstå 
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166 Se avsnitt 4.4. 
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mellan minister-myndighet istället, men att övriga krav på legalitet, rätt mottagare och 

rättssäkerhet kvarstår. Att huvudregeln inte gäller för EU-ärenden leder till samma 

resultat i det hänseendet att det blir fritt fram för enskild minister att styra myndigheterna 

och att kravet på kollektivt beslutsfattande i RF 12:1 och RF 7:3 faller bort.167  Det som 

däremot skiljer EU-ärendena från övriga undantag från huvudregeln är att kravet på 

rättssäkerhet i RF 12:2 också försvinner.    

 

Kravet på att respektera rättssäkerhetsgarantin i RF 12:2 utgör inte någon begränsning för 

regeringens styrning av den anledningen att lagrummet aldrig aktualiseras. EU-arbetet 

anses nämligen falla utanför lagrummets tillämpningsområde.168 När en tjänsteman från 

en myndighet representerar Sverige på uppdrag av regeringen och erhåller instruktioner 

för genomförandet av sitt uppdrag är det inte fråga om ett särskilt ärende hos myndigheten 

och inte heller ett ärende som rör myndighetsutövning eller lagtillämpning.169 Även 

myndigheternas övriga deltagande i EU-arbetet anses falla utanför det skyddade området 

i RF 12:2 av samma anledning.170 De instruktioner som lämnas till myndigheterna när de 

deltar i EU-arbetet lämnas således utanför tillämpningsområdet för RF 12:2 och hamnar 

istället inom regeringens befogenhet i RF 12:1. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att myndigheterna är skyldiga att följa regeringens 

instruktioner när de deltar i regeringens EU-arbete utan hinder av två konstitutionella 

begränsningar som annars gäller.171 När tjänstemän från myndigheter deltar i beredningen 

av EU-ärenden eller representerar regeringen vid EU:s institutioner står det således fritt 

fram för ministrarna och departementen att styra tjänstemännens agerande utan kravet på 

kollektivt beslutsfattande och kravet på rättssäkerhet i RF 12:2. Regeringens befogenhet 

att styra myndigheterna kan därmed konstateras vara större än vad som gäller för 

regeringens arbete i övrigt, och liknar på många sätt en ordning med ministerstyre.172 

Avsaknaden av dessa rättsliga begränsningar som gäller i normala fall har även gjort att 

formerna och valet av styrmedel för arbetet mellan regeringen och myndigheterna på ett 

påtagligt sätt har påverkats. 

 

                                                
167 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 189. 
168 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 75. 
169 SOU 1993:14 s 172. 
170 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 75. 
171 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 189. 
172 SOU 2008:118 s 83. 
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5.4.3 Annorlunda val av styrmedel 

I valet av styrmedel för myndigheterna i EU-arbetet är de informella kontakterna klart 

övervägande och även mycket omfattande. Det beror bland annat på att EU-ärendena ofta 

är komplexa och handläggs under stor tidspress.173 Arbetet måste då kunna fortgå 

effektivt och enkelt, vilket gör de informella kontakterna till ett naturligt val av medel 

eftersom de inte behöver föregås av regeringsbeslut och därför kan vidtas snabbt och 

smidigt.174 Det faktum att kravet på regeringsbeslut inte gäller kan även tänkas innebära 

att regeringen inte behöver använda de formella styrmedlen i lika hög grad, vilket gör att 

de informella kontakterna kan användas i större utsträckning i dess ställe. 

 

Den stora omfattningen av de informella kontakterna har lett till att kontakterna idag har 

blivit så omfattande att rollfördelningen mellan regeringen, departementtjänstemän och 

myndighetstjänstemän blivit otydlig.175 Den intensiva kontakten och den stora 

användningen av kontakterna har inom vissa området lett till att de formella 

organisatoriska gränserna mellan regeringen och myndigheter suddats ut.176 En av 

anledningarna till att kontakterna är så intensiva och omfattande är att den övervägande 

kunskapen och kompetensen i EU-frågor ligger hos myndigheterna, vilket sätter 

regeringen i en beroendeställning.177 EU-arbetet omfattar nämligen i stor utsträckning 

sådana frågor som låg under myndigheternas ansvar innan Sverige gick med i EU, och en 

stor del av EU:s sekundärlagstiftning handlar även om frågor som låg under 

myndigheternas, från regeringen delegerade, normgivningskompetens.178  

 

Det svenska medlemskapet i EU har såldes lett till att kontaktytorna mellan regeringen 

och myndigheterna blivit fler, och det finns idag ett ökat behov av samarbete för att kunna 

hålla en enhetlig politisk linje i EU-sammanhang.179 Eftersom myndigheterna i stor 

utsträckning även deltar i samarbetet inom EU:s olika institutioner och i sin dagliga 

verksamhet praktiserar EU-rätt är myndigheterna oftast mer insatta i hur EU-arbetet 

fortlöper, varför en nära kontakt mellan regering och myndighet är högst nödvändig.180  

 

                                                
173 SOU 2007:75 s 135. 
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Regeringens beroende av myndigheterna i EU-arbetet har i praktiken idag lett till att delar 

av myndigheterna förts över till regeringskansliet och blivit till en formell eller informell 

del av departementen.181 Departementen har kommit att från fall till fall låna in personal 

från myndigheterna på informell väg, vilket i allmänhet sker utan gemensam planering, 

formella förordnanden eller tydliga samråd.182 Regeringen anlitar myndigheternas 

personalresurser och kompetens när det behövs, och eftersom behovet är stort sker det 

ibland utan att gå via myndighetens ledning och utan någon gemensam planering.183 Trots 

att regeringen är förhindrad att formellt sett instruera en enskild tjänsteman till följd av 

kravet på rätt mottagare i RF 12:1 händer det således att instruktioner som styr enskildas 

beteenden lämnas utan att gå via myndighetens ledning.184 Inom EU-arbetet är styrningen 

med andra ord annorlunda än vad som är praxis i övrigt.185   

5.5 Regeringens EU-arbete i komprimerat format 

För att besvara uppsatsens andra frågeställning om vad regeringens EU-arbete innebär 

och innefattar har regeringens EU-arbete studerats ingående. Utredningen har visat att 

regeringens EU-arbete är komplext och utförs på både ett internationella och nationellt 

plan av olika befattningshavare. På det internationella planet deltar regeringen aktivt i 

EU:s berednings- och beslutsprocesser genom att förhandla, informera och närvara inom 

EU:s olika organ. Regeringen representeras direkt av sina egna regeringsmedlemmar och 

indirekt av myndigheternas tjänstemän som agerar på uppdrag av regeringen. 

 

På det nationella planet arbetar regeringen med att handlägga och bereda EU-ärenden 

inom regeringskansliet. Med EU-ärenden avses ställningstaganden inför beredning och 

beslut i EU:s olika institutioner och består bland annat av EU-instruktioner som innehåller 

svenska politiska ställningstaganden och värderingar som regeringen vill förmedla vidare 

till resterande medlemsländer i EU. EU-ärendena betraktas inte som regeringsärenden 

varför principen om kollektivt beslutsfattande i RF 7:3 inte gäller. Istället ligger ansvaret 

och det slutgiltiga beslutsfattandet hos departementen och varje statsråd ansvarar för de 

EU-ärenden som finns inom hens arbetsområde. När EU-instruktionerna efter beredning 

har tagits fram förs de vidare till den svenska representationen på det internationella 

planet som har i uppdrag att följa instruktionerna. 
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För att utföra sitt arbete både på det internationella och nationella planet tar regeringen 

hjälp av myndigheterna. Regeringen styr myndigheterna genom att instruera dem om hur 

de ska agera när de representerar regeringen i EU men även genom att involvera dem 

direkt i beredningen av EU-ärenden. Myndigheterna fungerar då som regeringens 

förlängda arm och är skyldiga att följa de instruktioner som följer av uppdraget.  

 

Regeringens befogenhet att styra myndigheterna i EU-arbetet är större än vid regeringens 

arbete i övrigt eftersom kravet på kollektivt beslutsfattande och rättssäkerhet i RF 12:2 

inte gäller. Detta har, tillsammans med behovet av effektivitet och en nära fortlöpande 

kontakt, resulterat i en omfattande användning av informella kontakter som styrmedel. 

Regeringen är i hög grad beroende av den kunskap och kompetens som finns hos 

myndigheterna vilket har gjort att myndigheterna till viss del integrerats med 

regeringskansliet i arbetet med EU-frågor. De organisatoriska gränserna mellan 

regeringen och myndigheterna har till viss del suddats ut och det händer att personal och 

kompetens anlitas tvärs över gränserna utan att det går via myndighetens ledning.  

 

EU-arbetet kan onekligen sägas skilja sig på ett flertal punkter från regeringens ordinarie 

arbete, i allt från beredningsprocess till val av styrmedel. I nästkommande kapitel utreds 

huruvida regeringens EU-arbete såsom det i detta kapitel återgetts, också kan anses vara 

förenligt med den svenska förvaltningsmodellen eller inte. 
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6 EU-arbetets förenlighet med den svenska 

förvaltningsmodellen  

6.1 Inledning 

I de föregående kapitlen har uppsatsens två inledande frågeställningar besvarats och det 

har fastställts vad den svenska förvaltningsmodellen samt regeringens EU-arbete innebär 

och innefattar. I detta kapitel besvaras uppsatsens tredje och slutgiltiga frågeställning, 

nämligen frågan om regeringens EU-arbete kan anses vara förenligt med den svenska 

förvaltningsmodellen eller inte. För att besvara frågan testas regeringens EU-arbete mot 

förvaltningsmallen som presenterades i slutet av kapitel fyra.  

6.2 Utgångspunkter för prövningen 

Den svenska förvaltningsmodellen grundar sig i förhållandet mellan regeringen och 

myndigheterna eftersom ansvaret för den svenska förvaltningen enligt RF 1:6 och 1:8 

delas dem emellan. Förhållandet regleras i RF 12:1 och 12:2 som gemensamt ställer upp 

fyra krav för utövandet av regeringens befogenhet, nämligen kravet på legalitet, kollektivt 

beslutsfattande, rätt mottagare och rättssäkerhet. Kravet på kollektivt beslutsfattande är 

även stadgat i RF 7:3 där huvudregeln om att regeringsärenden ska avgöras vid 

regeringssammanträde finns. RF 7:3 kompletterar kravet på kollektivt beslutsfattande i 

RF 12:1 med informationen att kravet endast gäller vid beslut om regeringsärenden. Är 

det inte fråga om ett regeringsärende gäller inte huvudregel om kollektivt beslutsfattande 

i RF 7:3 och därmed inte i 12:1 heller.186 Trots att kraven i RF 12:1 och 7:3 kan betraktas 

som självständiga hör de således ihop genom denna sammankoppling. Av den 

anledningen behandlas de tillsammans i den fortsatta framställningen.  

 

För att den svenska förvaltningsmodellen ska fungera måste samtliga krav följas och 

respekteras. Kraven kan liknas vid ett lagrums rekvisit som alla måste vara uppfyllda för 

att kunna tillämpas. Genom att testa EU-arbetet mot kraven går det därför att ta reda på 

om arbetet är förenligt med den svenska förvaltningsmodellen eller inte. 

Utgångspunkterna för testet är således de krav som uppställs på regeringen för utövandet 

av sin befogenhet. 
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6.3 Det slutgiltiga testet 

6.3.1 Kravet på legalitet 

Det första kravet som ska testas är kravet på legalitet som innebär att regeringens direktiv 

till myndigheterna inte får stå i strid med lag eller annan författning. Kravet kommer från 

RF 1:1 st. 3 där legalitetsprincipen stadgar att all offentlig makt utövas under lagarna. 

Legalitetsprincipen innebär att all maktutövning måste ha författningsstöd vilket betyder 

att regeringens arbete och direktiv måste kunna härledas till en författning av något 

slag.187 Frågan är därför om regeringens EU-arbete har ett sådant författningsstöd som 

krävs för att uppfylla kravet på legalitet.  

 

Regeringens EU-arbete företas som konstaterats på ett internationellt och nationellt plan 

och utförs av de egna regeringsmedlemmarna samt av tjänstemän från myndigheterna 

som agerar på uppdrag av regeringen. För enkelhetens skull kan arbetet därför delas upp 

i det arbete som utförs direkt av regeringen och i det arbete som utförs av tjänstemännen 

från myndigheterna. 

6.3.1.1 Arbetet som utförs direkt av regeringen 

Regeringens befogenhet att utföra arbetet i EU-frågor och företräda Sverige 

internationellt kan härledas från RF 1:6 där det stadgas att regeringen ska styra riket. I 

detta uppdrag ingår bland annat uppgiften att företräda Sverige internationellt och 

regeringen har genom RF 10:1 givits behörighet att ingå internationella 

överenskommelser för Sveriges räkning. För regeringens representation av Sverige på det 

internationella planet finns det således grundlagsstöd. 

 

På det nationella planet kan samma grundlagsbestämmelser som ovan ses ligga till grund 

för regeringens befogenhet att handlägga och bereda EU-ärenden, varför det är korrekt 

att regeringen ska och kan utföra dessa uppgifter. Vad gäller regeringsarbetet i sig är 

författningsstödet däremot ett annat. För beredning och beslut om regeringsärenden finns 

lagstödet i RF 7 kap. där det bland annat stadgas att regeringen ska fatta alla beslut 

kollektivt. Som tidigare konstaterats gäller den kollektiva principen i RF 7:3 dock inte för 

EU-ärenden, vilket betyder att lagrummet inte heller kan fungera som stöd för regeringens 

arbete i EU-frågorna. 

                                                
187 Sterzel, Legalitetsprincipen s 82. 
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Istället har beslutsfattandet i EU-ärenden reglerats i RKI 20 § där det stadgas att ärendena 

kan avgöras av departementen och inte av regeringen kollektivt. Det innebär att själva 

beslutsfattandet i EU-ärendena har författningsstöd, däremot inte i form av lag utan i form 

av förordning. För arbetet och beredningen av EU-ärenden har den rättsliga regleringen i 

RF 7 kap. dock ersatts av interna cirkulär och riktlinjer som finns inom 

regeringskansliet.188   För att utreda huruvida regeringen har författningsstöd för sitt EU-

arbete är det nödvändigt att ställa sig frågan om de interna cirkulären kan anses vara 

föreskrifter i lagens mening.  

 

Det centrala för legalitetsprincipen är just föreskriftskravet, och enligt RF 8:1 meddelas 

föreskrifter av riksdagen genom lag och av regeringen genom förordningar.189 

Föreskrifter kan även efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen meddelas av 

andra myndigheter än regeringen och av kommuner. Eftersom regeringskansliet är en 

egen myndighet finns det möjlighet att ge bemyndigande om att meddela föreskrifter. Av 

cirkulär 1, 2, 3 och 5a framgår det att samtliga cirkulär och riktlinjer har beslutats av 

chefen för EU-kansliet med stöd av RKI 26 b §.190 Ur RKI 26 b § kan det utläsas att 

chefen för kansliet för samordning av EU-frågor kan ge ut handböcker, riktlinjer och 

annat material i syfte att uppnå enhetlighet och hög kvalitet vid handläggningen inom 

regeringskansliet av frågor som rör EU. Ett förordnande finns således men frågan är om 

det utgör ett bemyndigande om att meddela föreskrifter i enlighet med RF 8:1. 

 

RF 8 kap. reglerar vem som har rätt att anta, ändra eller upphäva föreskrifter och hur 

makten att göra detta delas mellan olika aktörer.191 Denna makt kallas för 

normgivningsmakten som innebär rätten att besluta om rättsregler, vilka i RF benämns 

som föreskrifter.192 En föreskrift karaktäriseras  av att den är bindande för myndigheter 

och enskilda samt att den inte avser ett konkret fall utan även har generell 

tillämpbarhet.193 Att något är rättsligt bindande innebär att det finns en förpliktelse att 

följa regeln och att det vanligtvis, men inte nödvändigtvis, följer en sanktion på bristande 

                                                
188 SOU 2008:118 s 88. 
189 Sterzel, Legalitetsprincipen s 74. 
190 EU-enhetens cirkulär 1: Riktlinjer för handläggning av skriftliga beslutsförfaranden i EU-frågor s 1, EU-
enhetens cirkulär 2: Samråd, överläggning och information mellan regering och riksdag i EU-frågor s 1, 
EU-enhetens cirkulär 3: Riktlinjer för beredning av EU-frågor i Regeringskansliet s 1 och EU-enhetens 
cirkulär 5a: Riktlinjer för Regeringens handläggning av frågor som rör kommissionens befogenhet att anta 
genomförandetakter s 1. 
191 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 189. 
192 Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer s 271. 
193 Prop. 1973:90 s 203, SOU 2008:42 s 18. 
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efterlevnad. Med generell tillämpbarhet åsyftas att rättsregler inte enbart ska riktas mot 

en enda enskild.194  

 

Vad gäller det bindande karaktärsdraget kan det konstateras att de interna cirkulären i 

EU-arbetet är bindande för regeringskansliet i och med att de reglerar på vilket sätt arbetet 

ska utföras och vilka krav som ska följas.195 Därmed bör de även vara bindande för de 

enskilda personer som arbetar därinom. Det får anses finnas en förpliktelse för de 

anställda att följa riktlinjerna i cirkulären för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt 

och därmed undvika eventuella repressalier. För den offentligt anställde utgör till 

exempel tjänstefel enligt Brottsbalken (BrB) 20:1 en allmän sanktion för att inte följa 

gällande regelverk. 

 

För frågan om cirkulären kan anses vara generellt tillämpbara krävs det en lite närmare 

analys av begreppet. I förarbetena stadgas det att en föreskrift anses uppfylla kravet på 

generalitet om den exempelvis avser situationer av ett visst slag eller vissa typer av 

handlingssätt eller som riktar sig till eller på annat sätt berör en i allmänna termer bestämd 

krets av personer.196 Vidare anges att det undantagsvis kan vara nödvändigt att genom lag 

ge föreskrifter som syftar till att lösa ett enstaka konkret problem, så länge lagen i en 

sådan situation är generellt utformad.197 Kraven på att föreskrifter ska vara generellt 

tillämpbara är således formellt.198 Inget hindrar att en lag införs för att reglera en viss 

enstaka företeelse som i praktiken bara kommer att tillämpas i det fallet, förutsatt att lagen 

är generell till sin utformning och därmed inte riktar sig till ett enda enskilt subjekt.199 

 

Även fast de interna cirkulären i detta fall har utformats för att reglera endast 

regeringskansliets arbete i EU-frågor kan innehållet i cirkulären därmed fortfarande anses 

vara generellt utformade och det finns skäl för att hävda att så är fallet. Frågan om en 

föreskrifts generalitet kan bland annat bedömas utifrån faktorer såsom hur många 

personer som berörs, under vilken tid den gäller och hur många gånger den tillämpas.200  

                                                
194 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 193. 
195 EU-enhetens cirkulär 3: Riktlinjer för beredning av EU-frågor i Regeringskansliet s 2. 
196 Prop. 1973:90 s 204. 
197 Prop. 1973:90 s 203–204. 
198 Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer s 275. 
199 Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer s 275, Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års 
regeringsform s 38. Se även RÅ 1980 1:92, det så kallade Lex Kockum-fallet för kravets formella karaktär, 
där regeringsrätten fann att lagändringar i den aktuella situationen visserligen hade föranletts av ett konkret 
fall men att de enligt sin ordalydelse var generellt tillämpbara. 
200Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 194. 
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Cirkulären i EU-arbetet träffar hela regeringskansliet och dess anställda, har gällt sedan 

de utfärdades i mars 2014 och tillämpas dagligen i EU-arbetet.201 Är det tänkbart att en 

rättsregel kan få en vidare tillämpning än i ett enda fall brukar det normalt sett vara 

godtagbart.202 I och med att cirkulärens innehåll sannolikt skulle kunna anses vara 

generellt utformade går det att argumentera för att cirkulären även skulle kunna vara 

föreskrifter i lagens mening. 

 

I det aktuella fallet har cirkulären dock utfärdats med stöd av RKI 26 b § som anger att 

chefen för kansliet för samordning av EU-frågor kan ge ut handböcker, riktlinjer och 

annat material i syfte att uppnå enhetlighet och hög kvalitet vid handläggningen inom 

regeringskansliet av frågor som rör EU. Det kan ifrågasättas om bemyndigandet verkligen 

avser ett bemyndigande om normgivning. Med normgivning avses den verksamhet 

varigenom offentliga organ beslutar om föreskrifter som blir bestämmande för 

myndigheter och enskildas handlande.203 Frågan är därmed om handböcker, riktlinjer och 

annat material är att förstå som föreskrifter i sammanhanget.  

 

Handböcker kan utformas på olika sätt men avser i huvudsak en sammanställning av 

material som syftar till att hjälpa exempelvis en handläggande tjänsteman på en 

myndighet att få en överblick över vad som gäller på ett visst område.204 Det är således 

ofta en sammanställning av redan befintliga föreskrifter och kan därför inte anses vara 

självständiga föreskrifter. Samma vägledande funktion har bland annat allmänna råd. De 

definieras enligt författningssamlingsförordningen (1976:725) 1 § som generella 

rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör 

handla i ett visst hänseende. De skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är bindande 

för vare sig myndigheter eller enskilda.205 En synonym till begreppet allmänna råd är 

begreppet riktlinjer som får antas vara av en liknande, understödjande karaktär då de är 

tänkta att visa vägen för hur ett arbete ska gå till. Likt de allmänna råden bör riktlinjer 

därför inte heller kunna klassificeras som föreskrifter. Vad som menas med annat material 

i RKI 26 b § anges inte närmare, men mot bakgrund av att syftet med lagrummet 

uttryckligen är att uppnå enhetlighet och kvalitet vid handläggningen av EU-frågor kan 

                                                
201 EU-enhetens cirkulär 3: Riktlinjer för beredning av EU-frågor i Regeringskansliet s 1–2. 
202 Bull & Sterzel, Regeringsformen - en kommentar s 194. 
203 Prop. 1973:90 s 201, Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform s 21. 
204 Ds 1998:43 s 27. 
205 Ds 1998:43 s 25. 
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de antas vara av samma karaktär som handböckerna och riktlinjerna och likt med dem 

därför inte avse föreskrifter. 

 

Efter att ha granskat såväl de interna cirkulären som bemyndigandet på vilka de utfärdats 

kan det konstateras att det föreligger en slags diskrepans dem emellan. Av ordalydelsen i 

RKI 26 b § framgår det att bemyndigandet med största sannolikhet inte omfattar en 

normgivningsmakt för att utfärda föreskrifter, utan syftar till att förenkla och förbättra 

handläggningen av EU-frågor genom utfärdandet av generella riktlinjer av 

understödjande karaktär. De interna cirkulär som utfärdats för beredningen av EU-

ärenden skulle dock kunna argumenteras för att vara föreskrifter. Det senare kan tolkas 

på två sätt. Antingen som att cirkulären är föreskrifter men som i sådana fall har utfärdats 

utan ett giltigt bemyndigande, vilket gör föreskrifterna ogiltiga, eller som att cirkulären 

helt enkelt inte kan vara föreskrifter eftersom det inte är vad som avses med 

bemyndigandet. De båda tolkningarna föranleder likväl samma slutresultat, vilket är att 

cirkulären inte kan betraktas som giltiga föreskrifter i lagens mening.  

 

Det faktum att ett konstitutionellt undantag av detta slag har reglerats i förordningsform 

och genom interna cirkulär och riktlinjer kan ifrågasättas utifrån ett 

legalitetsperspektiv.206 Dels mot bakgrund av EU-arbetets betydelse och omfattning men 

framförallt mot den normhierarki som RF bygger på. Enligt RF står grundlagarna högst 

upp i rangordningen, vilket betyder att lägre regler inte får stå i strid med dem.207 Vidare 

kan grundlagarna endast ändras genom två likalydande beslut av riksdagen med 

mellanliggande val enligt RF 8:14. I teorin ska det således inte vara möjligt att frånträda 

grundlagen genom att anta en annan ordning och fästa den i en förordning och i interna 

cirkulär. Eftersom cirkulären som reglerar regeringens arbete med EU-frågor dessutom 

inte kan anses vara giltiga föreskrifter innebär det i praktiken att en stor del av regeringens 

EU-arbete saknar ett egentligt författningsstöd. Det faktum att den rättsliga regleringen i 

RF 7 kap. har ersatts av en bestämmelse i RKI och av interna cirkulär och riktlinjer kan 

följaktligen inte anses stå i överensstämmelse med legalitetsprincipen. 

6.3.1.2 Arbetet som utförs av tjänstemän från myndigheterna 

Regeringens befogenhet att uppdra åt svenska myndigheter att delta i regeringens EU-

arbete kan härledas från RF 1:6 där det stadgas att regeringen ska styra riket. I detta 

                                                
206 SOU 2008:118 s 88. 
207 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 192. 
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uppdrag ingår uppgiften att även styra förvaltningen vilket vidare framgår i RF 12:1. I 

EU-arbetet fungerar myndigheterna som regeringens förlängda arm i EU:s institutioner 

och i Sverige. Regeringen styr myndigheterna genom att instruera dem om hur de ska 

agera när de representerar regeringen i EU och genom att involvera dem i beredningen av 

EU-ärenden i Sverige. 

 

Styrningen av myndigheterna genom representanter av regeringen på det internationella 

planet har gjorts möjligt genom RF 10:2 där regeringen har givits befogenhet att uppdra 

åt de svenska myndigheterna att agera å regeringens vägnar, så länge uppgifterna inte 

kräver riksdagens eller utrikesnämndens medverkan. Att myndigheterna ska hjälpa 

regeringen i EU-arbetet är även föreskrivet i myndighetsförordningen 7 § där det stadgas 

att myndigheterna ska ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom 

EU genom att på regeringens begäran ställa sin personal till förfogande och fortlöpande 

hålla regeringen informerad om förhållanden av betydelse för samarbetet. För 

användandet och styrandet av myndigheterna i EU-arbetet finns det därmed 

författningsstöd. 

 

När tjänstemännen från myndigheterna utför de uppgifter som regeringen ger dem inom 

ramen för EU-arbetet representerar tjänstemännen regeringen och inte sin egen 

myndighet.208 Befogenheten att företräda Sverige internationellt är enligt RF 10:1 

reserverad för regeringen att besluta om och det är även regeringen som har befogenheten 

att enligt RF 10:2 ge internationella uppdrag till myndigheterna. Myndigheterna har 

således ingen rätt att på egen hand utföra EU-arbetet utan kan endast agera på uppdrag av 

regeringen. Ett sådant uppdrag legitimeras genom att tjänstemännen hos myndigheterna 

erhåller ett förordnande av regeringen där det tydligt framgår att tjänstemannen ifråga har 

rätt att företräda regeringen och agera å dess vägnar.209 Genom förordnanden kan 

kompetensen i RF 10:1 och 10:2 sträckas ut till att omfatta även tjänstemännen från 

myndigheterna, vilket gör att det även skapas ett författningsstöd för deras arbete.  

 

Det är oklart hur rutinerna kring utfärdandet av sådana förordnanden ser ut men det har i 

utredningar framkommit att det inte alltid ges förordnanden till tjänstemännen.210 Idag är 

det således vanligt att tjänstemännen från myndigheterna inte har några tydliga, formella 

                                                
208 EU-enhetens Cirkulär 5a: Riktlinjer för Regeringskansliets handläggning av frågor som rör 
kommissionens befogenhet att anta genomförandeakter s 9, SOU 2007:75 s 134. 
209 SOU 2008:118 s 86. 
210 SOU 2008:118 s 86. 
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förordnanden. En avsaknad av förordnanden leder till att ansvarsförhållandena blir 

otydliga då det inte alltid framgår om tjänstemännen ifråga representerar regeringen eller 

sin egen myndighet.211  

 

Realiteten av att tjänstemän från myndigheterna agerar på regeringens vägnar inom 

regeringens kompetensområde utan formella förordnanden kan också ifrågasättas från ett 

legalitetsperspektiv då en tjänstemans agerande inte alltid kan härledas tillbaka till ett 

tydligt författningsstöd. I de fall det saknas ett förordnande och det inte går att utröna om 

personen i fråga företräder regeringen eller sin egen myndighet går det inte heller att se 

vilket lagstöd hen har för sitt arbete.  Enligt legalitetsprincipen ska all maktutövning ha 

stöd i lag och därmed kunna härledas tillbaka till en författning. Det arbete som utförs av 

tjänstemän från myndigheter som saknar ett förordnande med ett tydligt lagstöd kan 

därför inte anses stå i förenlighet med legalitetsprincipen.  

6.3.1.3 Slutsats 

Efter att ha prövat regeringens EU-arbete mot kravet på legalitet kan det konstateras att 

arbetet brister på flera punkter. Den största bristen ligger i avsaknaden av ett tydligt 

författningsstöd för undantaget från reglerna i RF 7 kap. om berednings- och 

beslutsprocessen i regeringsarbetet. Idag är berednings- och beslutsprocessen i EU-

arbetet i stället reglerat i RKI och genom interna riktlinjer och cirkulär som inte går att 

jämställa med giltiga föreskrifter i lagens mening. Det är en reglering som strider mot den 

sedvanliga normhierarkin som RF bygger på och som i praktiken innebär att stora delar 

av regeringens EU-arbete utförs utan något egentligt författningsstöd. 

 

Ytterligare en brist ligger i avsaknaden av formella förordnanden för de tjänstemän från 

myndigheterna som agerar på uppdrag av regeringen. I de fall ett sådant förordnande 

saknas finns det inte någon formell förklaring om tjänstemannen företräder regeringen 

eller sin egen myndighet. I de fall det inte framgår vad tjänstemannen representerar och 

vilket stöd hen har för sitt agerande kan arbetet inte anses stå i förenlighet med 

legalitetsprincipen. Den största bristen ligger däremot i avsaknaden av ett ordentligt 

författningsstöd för berednings- och beslutsprocessen i EU-arbetet, vilket är tillräckligt 

för att konstatera att EU-arbetet i denna del inte kan anses uppfylla den svenska 

förvaltningsmodellens krav på legalitet. 

                                                
211 SOU 2008:118 s 86. 
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6.3.2 Kravet på kollektivt beslutsfattande 

Det andra kravet som ska testas är kravet på kollektivt beslutsfattande som stadgas i RF 

12:1 och 7:3. Tillsammans ger lagrummen uttryck för den kollektiva principen som 

innebär att regeringsärenden ska avgöras av regeringen vid regeringssammanträden, det 

vill säga kollektivt. Kravet på kollektivt beslutsfattande innebär att enskilda statsråd är 

förbjudna att på egen hand styra en myndighet utan ett formellt regeringsbeslut och utgör 

även på så sätt ett förbud mot ministerstyre.  

 

Det har redan i förarbetena stadgats att EU-ärenden är undantagna från kravet på 

kollektivt beslutsfattande. Denna tolkning har dock blivit så pass omdiskuterad i doktrin 

och det offentliga trycket att rättsläget inte kan betraktas som helt klarlagt.212 Centralt för 

diskussionen är frågan om huruvida EU-ärenden i själva verket faktiskt är 

regeringsärenden och därvid bör omfattas av kravet på kollektivt beslutsfattande eller 

inte. Utfallet i frågan får betydelse för bedömningen mot kravet på kollektivt 

beslutsfattande. Är EU-ärenden att betrakta som regeringsärenden ska de automatiskt 

omfattas av kravet och eftersom EU-arbetet idag är uppbyggt utan det kollektiva 

beslutsfattandet skulle det innebära att EU-arbetet inte uppfyller kravet.  

6.3.2.1 Är EU-ärenden i själva verket regeringsärenden? 

Vad som är ett regeringsärende bestäms som tidigare nämnt i första hand formellt, men 

den fastslagna principen är att alla frågor som anses kräva ett ställningstagande från någon 

i regeringskretsen ska behandlas som regeringsärenden. Förutom det gäller huvudregeln 

om att alla ärenden som inkommer till regeringskansliet eller som initieras där ska 

betraktas som regeringsärenden samt att alla ärenden som innebär ställningstaganden i 

frågor av politisk natur alltid bör fattas i form av regeringsbeslut. Dessa tre 

utgångspunkter kan fungera som vägledning vid frågan om ett ärende ska betraktas som 

ett regeringsärende eller inte och ska därför även användas i bedömningen om EU-

ärenden i själva verket kan anses vara regeringsärenden. 

 

Med EU-ärenden avses ställningstaganden inför beredning och beslut i EU:s olika 

institutioner som ges i form av instruktioner till representanterna för regeringen på det 

internationella planet. Vad EU-ärendena närmare innefattar framgår av innehållet i 

                                                
212 Se exempelvis Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 190–191, Nergelius, Om 
Oxenstiernas ständiga aktualitet s 91–92, SOU 2008:118 s 89-90, Statskontoret 2000:20A s 28, m.fl. 
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instruktionerna. Eftersom instruktionerna är slutprodukten av departementens arbete 

speglar deras innehåll vad departementen arbetat med och i slutänden beslutat om. Av 

regeringskansliets cirkulär 3 framgår det att en EU-instruktion ska innehålla en svensk 

målsättning för det slutgiltiga förhandlingsresultatet, en förhandlingsstrategi, svenska 

ståndpunkter för förslaget, förslagets förenlighet med svensk grundlag, bakgrund och 

konsekvensanalys, samt eventuella effekter för EU-budgeten och statens budget.213  

 

Den första frågan är om ärendena kräver ett ställningstagande från någon i 

regeringskretsen. I regeringen har statsministern det övergripande politiska 

samordningsansvaret för EU-frågorna men det närmare ansvaret ligger som tidigare 

nämnt hos de enskilda departementen.214 Varje departement styrs av ett statsråd i 

regeringen, och det är även denne som ansvarar för de EU-ärenden som omfattas av 

respektive departements arbetsområde.215 I rutinerna ingår det därför att EU-frågorna 

föredras inför ansvarigt statsråd innan förhandlingarna inleds.216 Det betyder att EU-

frågorna kräver ett ställningstagande från någon i regeringskretsen, varför den första 

frågan i bedömningen kan besvaras jakande.  

 

Nästa fråga är om EU-ärendena kan anses vara av politisk natur. Av innehållet i EU-

instruktionerna enligt Cirkulär 3 kan det argumenteras för att så är fallet. Där framgår 

bland annat att instruktionerna ska innehålla svenska målsättningar och svenska 

ståndpunkter för förslag som läggs fram i EU. Dessa punkter utgör rent politiska 

ställningstaganden och värderingar som regeringen vill förmedla till resterande 

medlemsländer i EU för att få genomslag för den svenska politiken i EU:s 

beslutsprocesser. Genom instruktionerna beslutar regeringen om vilken politisk ställning 

som Sverige intar i vissa europarättsliga frågor, vilket får genomgripande följder för 

Sveriges ställningstagande i EU men även för myndigheterna och deras verksamhet.217 

EU-ärendena berör således ett mycket stort antal centrala politikområden och innefattar 

viktiga politiska avgöranden.218 Den andra frågan i bedömningen kan därmed också 

besvaras jakande då EU-ärenden definitivt kan anses vara av politisk natur. 

 

                                                
213 EU-enhetens cirkulär 3: Riktlinjer för beredning av EU-frågor i Regeringskansliet s 5. 
214 EU-enhetens cirkulär 3: Riktlinjer för beredning av EU-frågor i Regeringskansliet s 2. 
215 Statskontoret 2000:20A s 29. 
216 SOU 2008:118 s 85. 
217 SOU 2008:118 s 85. 
218 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 190. 
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Den sista frågan är om EU-ärendena inkommer eller initieras inom regeringskansliet. 

Även denna fråga kan besvaras jakande då det som tidigare konstaterats är 

departementens ansvar att ta fram EU-instruktioner och bereda EU-frågorna inför 

förestående förhandlingar och processer inom EU:s institutioner. Det är således 

departementens ansvar att initiera EU-ärendena från början. 

 

Genom att pröva EU-ärendenas karaktärsdrag mot utgångspunkterna i bedömningen om 

vad ett regeringsärende är kan det konstateras att EU-ärendena uppfyller samtliga krav 

för vad ett regeringsärende normalt klassificeras som. EU-ärenden kräver 

ställningstaganden från regeringskretsen, är av politisk natur och initieras inom 

regeringskansliet. Med anledning av detta bör EU-ärenden rimligtvis hänföras till 

kategorin regeringsärenden och därmed även omfattas av kravet på kollektivt 

beslutsfattande. Samma tolkning har framförts av förvaltningskommittén och 

Statskontoret i deras utredningar och utvärderingar av statsförvaltningen och EU-

medlemskapet.219 Förvaltningskommittén uttalade särskilt att övergripande och 

grundläggande ställningstaganden i EU-frågor, samt ställningstaganden som fattats i 

lagstiftningsärenden, bör vara föremål för regeringsbeslut.220   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att EU-ärenden i själva verket borde hänföras till 

kategorin av övriga regeringsärenden och därmed även omfattas av kravet på kollektivt 

beslutsfattande. Idag finns det dock ärenden som trots sin karaktär av regeringsärenden 

ändå inte behandlas som sådana utan som blivit undantagna från huvudregeln. Dessa är 

de så kallade kommandomålen samt de ärenden som kan hänföras till kategorin RK-

ärenden. Innan ett slutgiltigt ställningstagande kan tas i frågan om EU-ärenden ska 

behandlas under kravet på kollektivt beslutsfattande måste det därför testas om ärendena 

kan hänföras till denna grupp av undantag eller inte. 

6.3.2.2 Är EU-ärenden ett av undantagen? 

Det första undantaget från huvudregeln om kollektivt beslutsfattande är de så kallade 

kommandomålen enligt RF 7:3 st. 2. Då dessa avser verkställighet av författningar eller 

särskilda regeringsbeslut inom försvarsmakten kan alternativet att EU-ärenden skulle 

kunna omfattas av denna bestämmelse avfärdas direkt då EU-ärendena överhuvudtaget 

inte företas inom försvarsmakten. De undantag som därmed kvarstår är de så kallade RK-

                                                
219 SOU 2008:118 s 89, Statskontoret 2000:20A s 28. 
220 SOU 2008:118 s 90. 
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ärendena som avgörs av enskilda statsråd inom regeringskansliet. RK-ärenden är sådana 

ärenden som avser beslut som hör till beredningen av regeringsärenden och beslut som 

gäller administration inom departementen. Exempel på dessa typer av ärenden är sådana 

som innefattar frågor om personal, arbetsuppgifter och arbetsutrustning. RK-ärenden kan 

kortfattat beskrivas vara ärenden som är av administrativ karaktär och som saknar större 

politisk betydelse.  
 
Att ett ärende kan avgöras som ett RK-ärende framgår oftast i lag eller annan författning 

där regeringskansliet direkt pekas ut som beslutande myndighet. I RKI 20 § stadgas det 

att regeringskansliet har rätt att besluta i flera sorters ärenden som rör EU eller 

internationella organisationer. Att EU-ärendena placerats i RKI som något 

regeringskansliet kan besluta om talar därför för att de också utgör RK-ärenden.  Enligt 

förarbetena är det dock som tidigare nämnt endast i ett fåtal, speciella fall som det bör 

vara möjligt att i särskild författning göra avsteg från principen om kollektivt 

beslutsfattande och i stället överlämna den formella beslutanderätten till en 

departementschef.221 Förarbetena markerar även tydligt att ordningen med RK-ärendena 

inte får utnyttjas på så sätt att den kollektiva beslutsformen kringgås genom att verkliga 

regeringsärenden istället förklaras vara RK-ärenden.222 RKI 20 § består av nio punkter 

varav sju stycken avser EU ärenden enligt följande: 

 
”2. Utse Sveriges representanter i det löpande arbetet inom Europeiska unionens råd samt föreslå 
och utse Sveriges representanter i kommittéer under Europeiska kommissionen, 
2a. föreslå och utse Sveriges representanter i Europeiska unionens decentraliserade byråer och 

andra byråer samt Europeiska atomenergigemenskapens byråer, 
3. besvara formella underrättelser från kommissionen och i övrigt upplysa kommissionen om 
hur Sverige har uppfyllt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i unionen, 
4. bestämma vem som ska delta i arbetet inom Ständiga representanternas kommitté, 
5. besvara motiverade yttranden från kommissionen, 

6. anmäla förslag till författningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av 
Sveriges medlemskap i unionen eller av andra internationella överenskommelser, 
7. avge svenska svar och kommentarer inom förfaranden som följer av Sveriges medlemskap 
i unionen eller av andra internationella överenskommelser.”223 

 

Av dessa punkter kan punkt 2, 2a och 4 sannolikt räknas till gruppen av administrativa 

RK-ärenden då sådana slag av ärenden typiskt sätt handlar om personalutnämningar, 

                                                
221 Se avsnitt 4.2.4. 
222 Prop. 1973:90 s 184. 
223 Min markering. 
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vilket även är vad de tre punkterna handlar om. I den delen kan EU-ärendena därför anses 

klassificeras som RK-ärenden. Punkt 3 och punkt 5–7 särskiljer sig dock från de andra 

punkterna i och med att de inte är av samma administrativa karaktär. Av dessa utgör punkt 

6–7 enligt min mening rent politiska ställningstaganden då de innebär att lämna förslag 

till författningar samt avge svenska svar och kommentarer inom förfaranden i EU. Det 

arbete som förs enligt punkt 6 och 7 kommer att spegla den politiska ställning som 

regeringen vill att Sverige ska inta inom EU och är ett redskap för att få genomslag för 

den svenska politiken i EU:s olika förfaranden. Med det sagt bör dessa punkter inte kunna 

hänföras till gruppen av RK-ärenden då de inte uppfyller RK-ärendenas karaktär av att 

vara administrativa, beredande och av ickepolitisk natur.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att vissa EU-ärenden kan hänföras till gruppen 

av RK-ärenden och därmed utgöra en del av undantaget från huvudregel. Dessa är de rent 

administrativa ärendena som till exempel innefattar utnämnande av personal och har 

således en naturlig plats i RKI 20 §. Det har dock visat sig att även EU-ärenden som inte 

kan hänföras till gruppen av RK-ärenden har placerats under samma paragraf. Valet att 

placera även dessa ärenden som omfattar bland annat politiska ställningstaganden och 

förslag i RKI blir missvisande och problematiskt då samtliga punkter i paragrafen kan 

komma att betraktas som RK-ärenden trots att de inte är det.  

 

Genom att bunta ihop samtliga ärenden och placera dem under den paragraf där 

regeringskansliet pekas ut som beslutande myndighet utnyttjas ordningen med RK-

ärenden på det sätt att verkliga regeringsärenden istället förklaras vara RK-ärenden. Det 

är ett förfarande som står i direkt strid med förarbetsuttalandena om att så inte får ske.224 

Denna tolkning stöds av förvaltningskommittén som menar att alla EU-ärenden inte 

behöver behandlas som regeringsärenden. Kommittén anser dock att ärenden som gäller 

ställningstaganden i lagstiftningsärenden eller som är av övergripande och grundläggande 

natur bör hanteras som regeringsärenden, vilket är precis vad punkterna 6–7 i RKI 20 § 

innefattar.225 

6.3.2.3 Slutsats  

Efter att ha utrett om EU-ärenden i själva verket är att anse som regeringsärenden har det 

visat sig att mycket talar för att så är fallet eftersom EU-ärendena uppfyller samtliga 

                                                
224 Se avsnitt 4.2.4. 
225 SOU 2008:118 s 90. 
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karaktärsdrag som vanliga regeringsärenden har. Det har däremot visat sig att vissa av 

EU-ärendena också kan hänföras till undantaget av RK-ärenden med anledning av dess 

administrativa, beredande och ickepolitiska karaktär. Med andra ord har denna utredning 

visat att EU-ärendena bör behandlas i precis samma ordning som vanliga 

regeringsärenden då undantaget med RK-ärenden gäller även för dem. 

 

EU-ärendenas undantag från huvudregeln av kollektivt beslutsfattande har motiverats av 

det faktum att den slutgiltiga beslutskompetensen för de gemenskapsrättsliga regleringar 

som tas fram inte ligger hos regeringen utan hos EU. Regeringens EU-arbete ses i sådana 

fall som en del av en beredning som syftar till att ta fram underlag för ett beslutsfattande 

av EU, inte av regeringen. Detta är rent teoretiskt korrekt eftersom Sverige trots allt 

överfört den beslutanderätten till EU genom RF 10:6. En sådan tolkning innebär dock att 

alla förfaranden, ställningstaganden, yttranden, motiveringar och dylikt som alla 

medlemsstater tar fram inför förhandlingar och processer inom EU är att se som ett och 

samma förfarande. Det förfarandet skulle innebära att inga verkliga nationella beslut 

fattas innan EU slår klubban i bordet och presenterar en slutgiltig gemenskapsrättsakt.  

 

Det är enligt min mening en långsökt tolkning då det i praktiken innebär att inga 

medlemsländer fattar några enskilda, nationella beslut i det gemenskapsrättsliga arbetet, 

vilket inte kan anses överensstämma med verkligheten. Om inte medlemsländerna de 

facto fattade några nationella beslut innan de samlades för förhandling skulle det 

gemenskapsrättsliga samarbetet med att försöka komma överens om en enhetlig linje 

aldrig fungera. Rimligtvis utgör nationella ställningstaganden enskilda beslut som fattats 

av varje enskild medlemsstat och som sedan läggs fram för gemensam beredning i EU:s 

institutioner. Huvudregeln vid vanliga regeringsärenden är att de ska fattas av ett 

regeringsbeslut och eftersom det visat sig att EU-ärendena uppfyller samtliga 

karaktärsdrag av regeringsärenden bör samma synsätt råda även för dem. Mot bakgrund 

av detta kan förarbetenas motivering av att undanta EU-ärendena anses vara otillräcklig. 

 

Med undantag för de ärenden som kan hänföras till gruppen av RK-ärenden ska EU-

ärendena därmed hänföras till kategorin av regeringsärenden varför även kravet på 

kollektivt beslutsfattande blir gällande. Idag är det departementen och ansvariga statsråd 

som ensamma står för beslutsfattandet vilket betyder att regeringens EU-arbete i denna 

del inte uppfyller den svenska förvaltningsmodellens krav på kollektivt beslutsfattande. 
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6.3.3 Kravet på rätt mottagare 

Det tredje kravet som den svenska förvaltningsmodellen ställer upp är att föreskrifter och 

direktiv från regeringen ska riktas till myndigheten som sådan och inte till enskilda 

tjänstemän hos myndigheten. Det framgår ur ordalydelsen av RF 12:1 där det står att 

myndigheterna lyder under regeringen, inte att enskilda tjänstemän lyder under 

regeringen. Med myndigheten som sådan menas myndighetens ledning då det är varje 

myndighets ledning som har ansvar för kontakterna med regeringen. För att regeringens 

EU-arbete ska anses uppfylla kravet på rätt mottagare krävs det med andra ord att de 

föreskrifter, direktiv och instruktioner som utfärdas ska gå via myndighetens ledning och 

inte genom direktkontakt med enskilda tjänstemän.  

6.3.3.1 Går arbetet via myndigheternas ledning?  

Regeringens EU-arbete sker idag tätt sammanlänkat med myndigheterna. Kontakterna 

mellan regeringen och myndigheterna är omfattande och intensiva och till stor del 

informella. Det beror mycket på att den övervägande kunskapen och kompetensen i EU-

frågorna ligger hos myndigheterna vilket gör regeringen beroende av ett tätt samarbete 

med dem. Regeringens beroende av myndigheternas kompetens och kunskap har idag lett 

till att myndigheterna inom vissa områden nästan blivit integrerade med regeringskansliet 

som en del av departementen. 

 

Det har tidigare konstaterats att användningen av informella kontakter för 

kunskapsutväxling och information inte omfattas av kravet på rätt mottagare. I den del 

EU-arbetet omfattar utväxling av kunskap och information är det acceptabelt att 

kontakterna förs mellan tjänstemännen på regeringskansliet och tjänstemännen inom 

myndigheterna. En ordning där kontakter i information- och kunskapssyfte alltid måste 

riktas till myndighetens ledning skulle vara oerhört tidskrävande och ineffektivt. I 

förlängningen skulle det kunna strypa det flöde av information och kunskap som behövs 

för att samarbetet mellan regeringen och myndigheterna ska fungera.  

 

När informella kontakter däremot används för att styra förvaltningen gäller samtliga krav 

som uppställs för utövandet av regeringens befogenhet, vilket betyder att kraven på 

legalitet, rätt mottagare och rättssäkerhet fortfarande måste respekteras. På grund av det 

måste direktiven fortfarande lämnas till myndighetens ledning och inte till enskilda 

tjänstemän. Ur den tidigare undersökningen om regeringens styrning av myndigheterna 
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framkom att det händer att regeringen anlitar personalresurser och kompetens från 

myndigheterna utan någon gemensam planering och utan att myndigheternas ledning 

underrättas.226 Trots att regeringen är förhindrad att på detta sätt instruera enskilda 

tjänstemän händer det således att instruktioner som styr enskildas beteenden lämnas på 

ett informellt sätt, utan att gå via myndighetens ledning.227 Det kan således konstateras 

att vissa föreskrifter, direktiv och instruktioner inom regeringens EU-arbete inte utfärdas 

till myndigheten som sådan utan istället ges direkt till enskilda tjänstemän hos 

myndigheten. I och med ett sådant förfarande bryter regeringen mot kravet på rätt 

mottagare.  

 

På ämnet informella kontakter ska ytterligare ett förhållande uppmärksammas. Det har 

tidigare konstaterats att när huvudregeln om kollektivt beslutsfattande inte gäller går det 

ursprungliga förhållandet mellan regering-myndighet över till att uppstå mellan minister-

myndighet. Eftersom EU-arbetet har varit uppbyggt efter denna ordning har det varit 

smidigt och lätt att använda de informella kontakterna eftersom de inte behöver föregås 

av ett regeringsbeslut. Av utredningen i denna framställning har det dock visat sig att EU-

ärendena är att betrakta som regeringsärenden och att kravet på kollektivt beslutsfattande 

ska gälla även för dem. Det innebär att förhållandet mellan minister-myndighet återgår 

till det ursprungliga förhållandet mellan regering-myndighet. När de informella 

kontakterna används för att ge direktiv och instruktioner till myndigheterna på det sätt 

som framkommit ovan bryter regeringen således inte endast mot kravet på rätt mottagare 

utan även mot kravet på kollektivt beslutsfattande på grund av avsaknaden av ett 

regeringsbeslut. 

6.3.3.2 Slutsats 

Efter att ha prövat EU-arbetet mot kravet på rätt mottagare har det visat sig att det 

förekommer fall då regeringen lämnar direktiv och instruktioner som styr enskildas 

beteenden utan att gå via myndighetens ledning. Vid varje tillfälle som regeringen ger 

direktiv och instruktioner direkt till enskilda tjänstemän hos myndigheten och inte till 

ledningen bryter regeringen således mot den rättsliga regleringen i RF 12:1, och som ovan 

visat även mot kravet på kollektivt beslutsfattande. EU-arbetet kan därför i denna del inte 

anses uppfylla den svenska förvaltningsmodellens krav på rätt mottagare.  

 

                                                
226 SOU 2008:118 s 85–86.  
227 SOU 2008:118 s 86, Nergelius, Om Oxenstiernas ständiga aktualitet s 91. 
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6.3.4 Kravet på rättssäkerhet 

Det sista kravet som ska testas är kravet på rättssäkerhet som ställs upp i RF 12:2. RF 

12:2 stadgar myndigheternas självständighet som är skyddad från regeringens 

direktivrätt. Självständigheten gör sig endast gällande när det kommer till 

myndigheternas beslut i särskilda fall av ärenden som rör myndighetsutövning mot 

enskild eller kommun eller som rör tillämpning av lag. Syftet med att skydda just dessa 

områden av myndigheternas verksamhet är att garantera rättssäkerheten vid en 

myndighets handläggning av ett konkret ärende som rör just myndighetsutövning eller 

tillämpning av lag.228   

 

Det har tidigare fastställts att kravet på att respektera rättssäkerhetsgarantin i RF 12:2 inte 

utgör någon begränsning för regeringens styrning av den anledningen att de instruktioner 

och direktiv som ges hamnar utanför tillämpningsområdet för RF 12:2.229 Det finns dock 

åsikter i det offentliga trycket om att myndigheternas fristående ställning i flera 

grundläggande avseenden inskränks genom regeringens EU-arbete.230 Av den 

anledningen är det nödvändigt att undersöka detta närmare för att se vad som verkligen 

gäller. Frågan är då om regeringen verkligen respekterar rättssäkerhetsgarantin genom att 

inte lägga sig i myndigheternas beslutsfattande. 

6.3.4.1 Särskilt fall av ärende som rör myndighetsutövning eller lagtillämpning? 
 
I regeringens EU-arbete tar regeringen hjälp av myndigheterna genom att dels inkludera 

dem i arbetet med att bereda och handlägga regeringsärenden men också genom att 

representera regeringen i EU:s olika institutioner. För dessa uppgifter ger regeringen 

myndigheterna instruktioner om hur arbetet ska utföras. Så länge regeringen håller sig 

utanför myndigheternas fredade område har den rätt att styra myndigheterna på det sätt 

den önskar. För att EU-arbetet ska anses uppfylla kravet på rättssäkerhet får det inte 

inkräkta på den skyddade sfären som avser särskilda fall av ärenden som innebär 

myndighetsutövning eller lagtillämpning. 

 

Med särskilt fall menas beslutsfattandet i konkreta, enskilda fall vilket är motsatsen till 

myndighetens generellt inriktade arbete såsom till exempel utredningsverksamhet och 

                                                
228 Prop. 1986/87:99 s 25. 
229 Se avsnitt 5.4.2. 
230 Se exempelvis SOU 2008:118 s 85. 
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administration.231 Med ärenden åsyftas det som inte utgör myndighetens faktiska 

handlande vilket är sådant som myndigheten faktiskt gör, som till exempel polisens 

operativa verksamhet, undervisning eller anläggande av vägar.232 När regeringen tar hjälp 

av myndigheterna i sitt EU-arbete handlar det om att inkludera dem i just EU-arbetet, och 

inte om hur myndigheterna ska agera i sitt eget arbete med enskilda ärenden. Ett enskilt 

ärende är exempelvis ett ärende där en myndighet ska bevilja ett tillstånd för en enskild. 

Om regeringen i en sådan situation lägger sig i det enskilda ärendet och instruerar 

myndigheten om hur den ska besluta skulle det vara att inkräkta på myndighetens 

självständighet. En sådan situation uppkommer inte i regeringens EU-arbete då arbetet är 

inriktat på hur regeringen ställer sig i olika EU-rättsliga frågor, inte hur myndigheten 

ställer sig i de aktuella frågorna. Regeringens EU-arbete kan således inte anses inrikta sig 

på särskilda fall av ärenden inom myndigheterna. 

 

Om verkligheten vore en annan och regeringens EU-arbete faktiskt skulle inrikta sig på 

särskilda fall av ärenden så skulle ärendena också behöva innefatta myndighetsutövning 

eller tillämpning av lag. Med myndighetsutövning menas den utövning av befogenhet att 

bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart 

förhållande. EU-arbetet innefattar att ta fram ståndpunkter för hur Sverige ställer sig till 

olika frågor i EU och om att sedan förmedla dessa ståndpunkter till resten av 

medlemsländerna ute i EU:s olika institutioner. Det handlar överhuvudtaget inte om den 

myndighetsutövning som myndigheterna utövar i sin verksamhet varför EU-arbetet inte 

kan anses inrikta sig på det.  

 

Med tillämpning av lag menas myndigheternas tillämpning av lagar som är utfärdade av 

riksdagen, samt verkställighetsföreskrifter som är utfärdade av regeringen eller 

underliggande myndigheter. Utanför tillämpningsområdet faller dock förordningar som 

utfärdats med grund i regeringens restkompetens.233 Samma argument som ovan är 

relevanta även på denna punkt. EU-arbetet handlar inte om att påverka myndigheterna 

när de tillämpar lagar i sin dagliga verksamhet. En intressant tanke är dock vad som gäller 

när en tjänsteman från en myndighet som ombud för regeringen medverkat vid 

tillkomsten av gemenskapsrättslig regel men sedan går tillbaka till att företräda 

myndigheten och får på sitt bord att tillämpa regeln i ett enskilt ärende. Frågan är om 

                                                
231 SOU 1983:39 s 58, Strömberg & Lundell, Allmän förvaltningsrätt s 70. 
232 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt s 237. 
233 Derlén m.fl., Konstitutionell rätt s 237–238, Bull, Självständighet och pluralism – om vertikal 
maktdelning i Sverige s 35. 
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regeringen då kan anses ha påverkat beslutfattandet i det särskilda fallet. En sådan 

tolkning är troligtvis allt för långsökt, eftersom endast en medverkan vid skapandet av 

regeln inte bör kunna jämställas med att senare tillämpa den i praktiken. En enskild 

bedömning av det enskilda fallet måste fortfarande göras och i det skedet sker 

tillämpningen av tjänstemannen såsom ombud för myndigheten och inte regeringen. Det 

kan således inte innebära att regeringen kan sägas ha bestämt hur myndigheten ska besluta 

i det särskilda fallet.234 

6.3.4.2 Slutsats 

Efter att ha testat regeringens EU-arbete mot kravet på rättssäkerhet kan det konstateras 

att förarbetsuttalandena om att arbetet faller utanför tillämpningsområdet för RF 12:2 får 

anses stämma. När befattningshavare inom myndigheterna deltar inom EU-arbetet är det 

inte som representanter för dessa myndigheter utan som representanter för regeringen. 

EU-arbetet är således inte inriktat på myndigheternas verksamhet överhuvudtaget varför 

det inte blir fråga om ett särskilt ärende hos myndigheten och inte heller ett ärende som 

rör myndighetsutövning eller lagtillämpning.235 De instruktioner som lämnas till 

myndigheterna när de deltar i EU-arbetet lämnas således utanför tillämpningsområdet för 

RF 12:2 och hamnar istället inom regeringens befogenhet i RF 12:1. EU-arbetet får därför 

i denna del anses uppfylla den svenska förvaltningsmodellens krav på rättssäkerhet. 

6.4 Slutgiltigt ställningstagande 

För att svara på den slutgiltiga frågeställningen om huruvida regeringens EU-arbete kan 

anses vara förenligt med den svenska förvaltningsmodellen eller inte har EU-arbetet 

testats mot mallen över den svenska förvaltningsmodellen. Eftersom grunden i 

förvaltningsmodellen ligger i förhållandet mellan regeringen och myndigheterna har de 

krav som modellen uppställer på regeringens utövande av sin befogenhet använts som 

utgångspunkter. De krav som EU-arbetet har prövats mot är kravet på legalitet, kollektivt 

beslutsfattande, rätt mottagare och rättssäkerhet.  

 

Efter att ha testat EU-arbetet mot kraven kan det konstateras att arbetet endast uppfyller 

ett av kraven och det är kravet på rättssäkerhet. EU-arbetet har i övrigt visat sig innehålla 

så pass många och avgörande brister att det inte kan anses uppfylla kraven på varken 

                                                
234 SOU 1993:14 s 173. 
235 SOU 1993:14 s 172–173.  
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legalitet, kollektivt beslutsfattande eller rätt mottagare. Eftersom EU-arbetet endast 

uppfyller ett av fyra krav som förvaltningsmodellen ställer upp står det klart att 

regeringens EU-arbete inte kan anses vara förenligt med den svenska 

förvaltningsmodellen. I och med det är den tredje och sista frågeställningen för denna 

framställning besvarad.  

 

Slutsatsen om att EU-arbetet är direkt oförenligt med den svenska förvaltningsmodellen 

väcker tankar och frågor om hur EU-arbetet trots allt kan fortgå, varför det blivit så från 

början och hur det skulle kunna lösas. I uppsatsens avslutande kapitel presenteras ett antal 

avslutande tankar och idéer kring detta. 
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7 Låsningar och lösningar  

7.1 Inledning 

I detta kapitel kommer reflektioner kring EU-arbetets oförenlighet med den svenska 

förvaltningsmodellen att tas upp. Tankarna inför detta kapitel har rört sig inom tre olika 

teman, nämligen orsak, konsekvens och lösning. Eftersom uppsatsens alla tre 

frågeställningar har besvarats och syftet på så sätt redan kan anses vara uppnått är avsikten 

med detta kapitel endast att konkludera framställningen genom att skicka med läsaren ett 

antal tankar och reflektioner på ämnet.  

7.2 Orsaker  

7.2.1 Den inte så viktiga traditionen 

Hur kommer det sig att en arbetsordning som den regeringen för i sitt arbete med EU-

frågor har uppkommit och kan fortgå trots att den strider mot inte bara ett, utan tre krav 

som den svenska förvaltningsmodellen ställer upp? Arbetet med EU-frågor är en av de 

viktigaste och mest grundläggande uppgifter som regeringen har att sköta i sitt uppdrag 

att styra riket.236 Idag är EU-rätten extremt omfattande och innefattar en rättslig reglering 

som sätter standarden för mängder av grundläggande rättsområden i vårt land. År 2012 

beräknades exempelvis 31.46 procent av antalet svenska författningar ha en anknytning 

till EU.237 Det är nästan en tredjedel av Sveriges samlade författningar som idag, snart sju 

år senare, får uppskattas vara ännu större.  

 

Att ett så omfattande och viktigt arbete har undantagits från den grundlagsfästa ordningen 

om hur regeringens arbete ska bedrivas enligt RF 7 kap. är intresseväckande, inte minst 

med tanke på att den rättsliga regleringen idag endast har ersatts av en bestämmelse i RKI 

och av interna riktlinjer och cirkulär. Jag ställer mig frågande till hur lätt det varit att 

frånträda regleringen och kravet på ett kollektivt beslutsfattande.  

 

Den kollektiva principen har historiskt ansetts vara fundamental för det svenska 

statsskicket. Den har symboliserat tron på parlamentarism och värdet av att ha en regering 

                                                
236 Eka m.fl., Regeringsformen med kommentarer s 38. 
237 Halje, Hur stor del av vår lagstiftning härrör från EU? s 38. Procentantalet är en uppskattning utifrån 
den metod som använts i den aktuella undersökningen. För en närmare förklaring om metoden och 
tillvägagångssättet hänvisas till artikeln. 
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som delar samma politiska målsättningar och värderingar. När tidiga förslag om en 

uppdelad beslutanderätt inom regeringen framförts har idén omedelbart avfärdats med 

hänvisning till att ett gemensamt ansvar för regeringen bland annat främjar samarbetet 

över departementsgränserna och möjligheterna till politiskt ansvarsutkrävande. Även 

förarbetena till regleringen bakom regeringsärenden innehåller skarpa markeringar om att 

det är huvudregeln om kollektivt beslutsfattande som ska gälla. Det har stadgats att 

undantag från principen endast bör vara möjliga i ett fåtal, speciella fall och i så fall ske 

genom särskild författning.238 

 

Den kollektiva principen grundar sig även i tanken och tron på en regering utan 

ministerstyre. Tudelningen mellan regeringen som ett kollektiv och självständiga 

myndigheter har sitt ursprung i 1600-talets kamp mot kungaväldet i Sverige och har sedan 

1700-talet fungerat som förvaltningsmodell. Få röster har lyfts genom historien för att 

förespråka en annan ordning än den utan ministerstyre. Det senaste förslaget framfördes 

år 1912 då det bland annat anfördes att de dåvarande centrala verken borde förenas med 

statsdepartementen som de tillhörde och organiseras som beståndsdelar av dem. Förslaget 

väckte upprörda reaktioner och det ansågs att verkens fristående ställning var en hörnsten 

i det svenska förvaltningssystemet och att en rubbning av funktionsfördelningen skulle 

leda till ministerstyre och ”politikens intågande i verken”.239 

 

I regeringens EU-arbete har kontakterna idag blivit så omfattande att rollfördelningen 

mellan regeringen, departementtjänstemän och myndighetstjänstemän blivit otydlig. 

Kontakterna är till största del informella vilket gör att de kan företas med enkelhet i 

avsaknaden av ett krav på kollektivt beslutsfattande. Det intensiva samarbetet och den 

stora användningen av informella kontakter har inom vissa området lett till att de formella 

organisatoriska gränserna mellan regeringen och myndigheter suddats ut. I praktiken har 

det lett till att delar av myndigheterna förts över till regeringskansliet och blivit till en 

formell eller informell del av departementen, vilket var precis det som enligt förarbetena 

inte fick hända. 

 

Ovanstående sammandrag av förarbeten vittnar om en stark tro på en konstitutionell 

princip av kollektivt beslutfattande och en dualism mellan regering och myndigheter. Den 

svenska förvaltningsmodellen sträcker sig hundratals år tillbaka i tiden och är rotad i den 

                                                
238 Se avsnitt 4.2.4. 
239 Se avsnitt 2.3. 
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svenska samhällsstrukturen. Idag är regeringens EU-arbete undantaget från denna 

ordning. Mot bakgrund av vad som ovan framförts är det enligt min mening ytterst 

anmärkningsvärt att ett konstitutionellt undantag likt detta har gjorts, utan en ordentlig 

reglering och utan en tydlig motivering om varför. 

 

7.2.2 Ett blåögt tillträde till EU?  

Det kan vara svårt att förstå varför undantaget för regeringens EU-arbete har gått till på 

det sätt det har gjort. Spontant kan det tänka sig att ett avsteg från grundlagen som 

samtidigt är så viktigt och omfattande borde ha reglerats i lag med en specialmotivering 

och förklaring om varför. Det är nästan som att betydelsen av EU-arbetet underskattades 

när Sverige valde att tillträda EU år 1995.  

 

I grundlagsberedningen inför medlemskapet i EU gjordes en omfattande utredning om 

hur de svenska grundlagarna skulle påverkas av ett EU-medlemskap. Där konstaterades 

att den svenska förvaltningsmodellen med sin tudelning mellan regering och 

självständiga myndigheter inte riskerade att medföra några konstitutionella problem i 

anpassningen till EU.240 I Statskontorets utvärdering av statsförvaltningens medverkan i 

EU samarbetet fem år efter tillträdet ansågs det vidare att någon ändring av RF:s 

bestämmelser om förhållandet mellan regering och myndigheterna inte var nödvändig.241  

 

Statskontoret höjde dock ett varnande finger om att utformningen av den svenska 

förvaltningsmodellen fortsättningsvis måste uppmärksammas.242 Utredningen syftade 

med de orden på det ökade inslaget av informella kontakter mellan regeringen och 

myndigheterna i EU-arbetet. Statskontoret ansåg att de informella kontakterna blivit så 

omfattade att rollfördelningen mellan regering och myndigheter hade blivit otydlig, vilket 

försämrade möjligheterna till insyn och ansvarsutkrävande. Statskontoret menade att en 

ökad användning av formella rutiner skulle förbättra situationen och tillade: 

 
”I annat fall riskerar de informella inslagen i EU-arbetet att undergräva den svenska 

förvaltningsmodellen som förutsätter en tydlig rollfördelning och ett samband mellan 
maktbefogenhet och ansvar.”243 

 

                                                
240 SOU 1993:14 s 155. 
241 Statskontoret 2000:20 s 10. 
242 Statskontoret 2000:20 s 10. 
243 Statskontoret 2000:20 s 10. Min markering. 
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Den svenska förvaltningsmodellen betraktades således som ändamålsenlig inför tillträdet 

till EU och även en kort tid därefter. Men redan då, fem år efter tillträdet, 

uppmärksammades ett antal förhållanden som skulle kunna komma att bli problematiska.  

 

7.2.3 Behovet av anpassning 

Den explosionsartade utveckling som följde åren efter att Sverige inträtt i EU-samarbetet 

gjorde det sannolikt svårt att anpassa förvaltningsmodellen till alla förändringar 

samarbetet medförde. Under de år som Sverige varit medlem i EU har samarbetet 

förändrats snabbt.244 Idag brukar genomförandet av EU-rätten delas in i tre kategorier, 

direkt, indirekt och delad förvaltning. Med direkt förvaltning menas genomförandet av 

EU-organen själva och med indirekt förvaltning avses EU-rättens genomförande av 

medlemsstaterna.245 Delad förvaltning innebär däremot att både medlemsstaterna och 

EU-organen deltar i genomförandet och är även den form som på senare år har kommit 

att bli alltmer vanlig.246 Den delade förvaltningen är svåröverskådlig och komplex, vilket 

har ställt upp nya utmaningar för medlemsstaterna i sitt EU-arbete.247 EU-arbetet ser med 

andra ord inte ut på samma sätt som det gjorde vid tillträdet år 1995 och det är lätt att 

tänka sig att regeringen anpassat sitt arbetssätt allt eftersom förändringar skett, istället för 

att anpassa den svenska förvaltningsmodellen. 

 

En annan faktor som med största sannolikhet har påverkat arbetet i EU-frågor är det 

faktum att ministerstyre är den vanligaste förvaltningsmodellen bland EU:s resterande 

medlemsstater. Sveriges förvaltningsmodell med förbud mot ministerstyre kan därför 

medföra problem i det europeiska samarbetet.248 De länder som har ministerstyre som 

modell behöver inte göra några ändringar i sitt arbetssätt då det för dem är tillåtet att 

enskilda ministrar fattar beslut och styr sina underliggande myndigheter. För Sveriges del 

måste arbetet däremot anpassas på något sätt för att skapa ungefär samma möjligheter 

som resten av EU:s medlemsländer.  

 

Sverige är, precis som alla andra medlemsstater i EU, bundna av den så kallade 

lojalitetsprincipen som finns stadgad i artikel 4(3) st. 2 i Fördraget om Europeiska 

Unionen (FEU). Den innebär att medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder som 

                                                
244 Reichel, Den svenska förvaltningsmodellen i det europeiska samarbetsprojektet s 57. 
245 Reichel, Den svenska förvaltningsmodellen i det europeiska samarbetsprojektet s 62. 
246 Reichel, Ansvarsutkrävande – svensk förvaltning i EU s 37. 
247 Reichel, Den svenska förvaltningsmodellen i det europeiska samarbetsprojektet s 73–74. 
248 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar s 175. 
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krävs för att på bästa sätt genomföra gemenskapsrätten. För att Sverige ska kunna göra 

det krävs att regeringen kan tillgodogöra sig kompetens från myndigheterna i form av 

personal och kunskap. I Sverige ligger nämligen den största kompetensen i EU-frågor 

inom myndigheterna vilket gör regeringen beroende av ett tätt samarbete dem emellan.  

Arbetet måste även kunna ske effektivt och smidigt genom att beslut kan tas snabbt. Om 

det inte är möjligt kan EU-arbetet inte fortskrida på det sätt som behövs för att Sverige 

ska kunna fullfölja sina förpliktelser till EU.  

 

Mot bakgrund av detta är det förståeligt att regeringens EU-arbete har utformats på ett 

sådant sätt som idag liknar ministerstyre. Genom att undanta EU-arbetet från den vanliga 

ordningen för regeringens arbete har regeringen givits samma förutsättningar att fatta 

beslut och styra sina myndigheter som resten av EU:s medlemsländer har. Det föreligger 

således ett starkt behov av att anpassa sitt arbete till EU för att få arbetet att fungera på 

ett ändamålsenligt sätt.   

 

7.2.4 Tillkomst och fortbestånd 

Mot bakgrund av den ovanstående diskussionen skulle EU-arbetets tillkomst kunna 

förklaras på följande sätt. Inför det svenska tillträdet till EU var EU-rätten och det 

europeiska samarbetet inte i närheten av så omfattande som det är idag. Vidare gav 

situationen vid tillfället inte upphov till misstankar om att regeringens kommande EU-

arbete inte skulle gå att förena med den svenska förvaltningsmodellen. Med tiden kom 

EU-arbetet att utvecklas och regeringen har varit tvungen att anpassa sig därefter genom 

att likna sitt arbetssätt med övriga medlemsländers ordning med ministerstyre. 

 

Idag finns det möjlighet till god och tät kontakt med myndigheterna vilket ger Sverige 

möjligheten att genomföra EU-rätten enligt sina förpliktelser till EU. Att EU-arbetet 

fortgår trots sin oförenlighet med den svenska förvaltningsmodellen är sannolikt på grund 

av det faktum att det faktiskt fungerar. Med andra ord kan EU-arbetets fortbestånd 

förklaras grunda sig i rent pragmatiska skäl. Trots att EU-arbetet fungerar och Sverige 

har möjlighet att delta i EU-samarbetet på ett tillfredsställande sätt går det dock inte att 

förneka att arbetet strider mot den svenska förvaltningsmodellen. Oförenligheten mellan 

EU-arbetet och förvaltningsmodellen ger således upphov till en mängd oönskade 

konsekvenser och problem. I följande avsnitt diskuteras några av dessa konsekvenser 

närmare. 
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7.3 Konsekvenser  

Problematiken kring den omfattande användningen av informella kontakter har lyfts 

tidigare men förtjänas att kommenteras ytterligare. Ett för långtgående användande av 

informella kontakter har visat sig skapa en otydlig rollfördelning mellan regeringen och 

myndigheterna vilket i sin tur försämrar möjligheterna att veta vem som har fattat det 

slutgiltiga beslutet i vissa frågor. När det inte går att veta exakt vem eller vilka som har 

varit delaktiga i arbetet med en fråga går det inte heller att ställa dem till svars ifall fel 

skulle begås i arbetet. Möjligheterna till ansvarsutkrävande blir med andra ord 

försämrade.  

 

Med ett allt för omfattande användande av informella kontakter minskar även 

möjligheterna till offentlighet och insyn. Eftersom statsförvaltningen är tudelad mellan 

regeringen och myndigheterna omfattas de dokument, e-mail och andra upprättade 

handlingar som sänds dem emellan av offentlighetsprincipen.249 Alla upprättade 

handlingar är därmed att betrakta som allmänna handlingar och ska diarieföras och på 

begäran kunna lämnas ut till enskilda enligt den ordning som gäller i 

Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap.250 Problemet med de informella kontakter är just 

deras informella karaktär, varför dokumentation över förda samtal, möten och kontakter 

inte sällan saknas. Finns ingen dokumentation finns det inte heller något för en enskild 

att få tillgång till. Avsaknaden av formella förfaranden leder därmed till minskad insyn 

och offentlighet.  

 

Vad gäller minskad insyn finns det ytterligare en aspekt i sammanhanget. Den största 

bristen i regeringens EU-arbete är att det inte finns något egentligt författningsstöd för 

det arbete som utförs. Genom att reglera arbetet i interna cirkulär och riktlinjer istället för 

genom författning blir det komplicerat för de svenska medborgarna att ta reda på hur EU-

arbetet går till och veta vem som bestämmer vad.251 Att medborgarna kan begära ut dessa 

interna cirkulär och riktlinjer räcker inte för att skapa sig en helhetsbild och förståelse 

kring EU-arbetet, då det saknas en laglig grund som gör det möjligt att följa den kedja 

från författning till maktutövning som legalitetsprincipen förutsätter. Den bristande 

öppenheten gentemot medborgarna är enligt min mening inte acceptabel mot bakgrund 

av EU-arbetets betydelse och omfattning. 

                                                
249 SOU 2008:118 s 87. 
250 SOU 2008:118 s 86–87.  
251 SOU 2008:118 s 88. 
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Det är uppenbart att det föreligger klara brister i regeringens EU-arbete så som det är 

utformat idag. EU-arbetet fungerar men sker på bekostnad av minskade möjligheter till 

ansvarsutkrävande och en inskränkt öppenhet gentemot de svenska medborgarna. På 

senare år har denna problematik uppmärksammats allt mer och idag finns det föreslagna 

lösningar på hur EU-arbetet skulle kunna legitimeras. I de följande avsnitten diskuteras 

några av dessa lösningar närmare. 

7.4 Lösningar 

7.4.1 Den stora låsningen 

En av de tankar som säkerligen dykt upp i läsarens huvud är att allt vore enklare om 

Sverige, likt majoriteten av resterande medlemsländer i EU, hade en förvaltningsmodell 

med ministerstyre. Exempelvis skulle de legitimitetsproblem som nu föreligger sannolikt 

inte uppstått på samma sätt. Lösningen att ta bort förbudet mot ministerstyre är teoretiskt 

möjligt, men förutsättningarna för en sådan lösning föreligger inte i praktiken. Den 

svenska förvaltningsmodellen är så pass djupt förankrad i den svenska samhällsstrukturen 

att det skulle bli en enorm apparat att bryta ut den. Hela rättsordningen skulle behövas 

göras om och strukturer förändras.  

 

Det är dock inte enbart det faktum att det skulle vara mödosamt att ta bort förbudet mot 

ministerstyre som gör att förslaget inte är motiverat. Det råder även en ovilja att byta 

förvaltningsmodell.252 Det senaste förslaget till en omarbetning av den svenska 

förvaltningsmodellen lades fram år 1912 och avfärdades med rungande enighet och några 

ytterligare förslag har inte lagts fram sen dess. Trots att förvaltningsmodellen försvårar 

regeringsarbetet i vissa hänseenden finns det därmed en vilja av att bevara den svenska 

rättstraditionen.253  

 

Det kan konstateras att det är här den stora problematiken med EU-arbetets förenlighet 

med den svenska förvaltningsmodellen ligger. Den stora låsningen är att det finns en 

önskan om att behålla förvaltningsmodellen precis som den är, samtidigt som det 

föreligger ett behov av att på bästa möjliga sätt anpassa arbetet till EU. Det som 

                                                
252 Beckman & Johansson, EU och statsförvaltningen s 117. 
253 Beckman & Johansson, EU och statsförvaltningen s 117, Nergelius, Om Oxenstiernas ständiga aktualitet 
s 92. 
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eftersträvas är därför en lösning som kan tillfredsställa önskan av att behålla den svenska 

förvaltningsmodellen men samtidigt uppfylla behovet av att kunna anpassa sig till EU. 

 

Eftersom ett byte till en modell med ministerstyre inte kan anses vara ett alternativ bör 

mindre ingripande åtgärder beaktas. Av flera idéer om olika lösningar som lagts fram 

finns det framförallt ett förslag som förenar nytänkande och framåtblick med respekt för 

att bevara den svenska förvaltningsmodellen.254 Förslaget förtjänar en översiktlig 

genomgång för att se om det eventuellt skulle kunna vara nyckeln till lösningen på 

problemet.  

 

7.4.2 Reglering som lösning  

Det senaste förslaget som lagts fram för en omarbetning av regeringens EU-arbete 

kommer från 2006 års förvaltningskommitté som år 2008 presenterade sin utredning 

Styra och ställa. Kommitténs förslag innebär i korthet att EU-arbetet bör regleras i lagar 

och förordningar för att stärka effektivitet, öppenhet och rättssäkerhet.255 Vidare anges 

det att EU-ärenden bör behandlas som vanliga regeringsärenden och därmed omfattas av 

kravet på kollektivt beslutsfattande.256 Frågan är om en reglering av EU-arbetet skulle 

kunna behålla arbetssättet intakt men samtidigt göra det förenligt med den svenska 

förvaltningsmodellen. Det går att undersöka genom att se om reglering skulle kunna göra 

att arbetet uppfyller kraven på legalitet, kollektivt beslutsfattande och rätt mottagare. 

7.4.2.1 Kravet på legalitet  

Den främsta faktorn till att EU-arbetet inte uppfyller kravet på legalitet är att det saknas 

ett tydligt författningsstöd för undantaget från reglerna i RF 7 kap. om berednings- och 

beslutsprocessen i regeringsarbetet. Istället har det reglerats genom interna cirkulär och 

riktlinjer inom regeringskansliet. Enligt kommitténs förslag måste alla dessa riktlinjer 

kunna kopplas till en relevant grund i författningstext. Avsikten är inte att reglera EU-

arbetet i detalj utan syftet är endast att det ska finnas en formellt godtagbar grund för 

arbetet.257 Med andra ord behövs det ett ordentligt författningsstöd. Kommittén föreslår 

därför att de centrala delarna av cirkulären som används ska flyttas till författningar. De 

                                                
254 Nergelius, Om Oxenstiernas ständiga aktualitet s 92. 
255 SOU 2008:118 s 88. 
256 SOU 2008:118 s 89. 
257 SOU 2008:118 s 89. 
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anser att grundläggande besluts- och ansvarsregler för regeringen och regeringskansliet 

bör fästas i lag och tillämpningen i förordningsform, lämpligtvis i RKI.258  

 

Kommitténs förslag är enligt min mening en bra lösning. Genom att knyta EU-arbetet till 

författningar uppstår en formell grund för arbetets utförande och skulle därmed kunna 

läka bristen på legalitet. Att de redan befintliga cirkulären endast förflyttas till författning 

är även en smart och smidig lösning. Det innebär dels att omarbetningen inte bli lika 

omfattande men framför allt att regeringen inte behöver överge de nuvarande 

arbetsrutinerna som synes vara djupt rotade inom regeringskansliet. Genom att endast 

byta form på cirkulären samtidigt som innehållet i dem består, bör förändringen inte 

föranleda betydande praktiska svårigheter. 

 

Ytterligare en faktor till att EU-arbetet inte uppfyller legalitetskravet är att det ofta saknas 

förordnanden för tjänstemän från myndigheterna att företräda regeringen. Kommitténs 

förslag på denna punkt är helt enkelt att alla tjänstemän från myndigheterna måste ha ett 

förordnande för att kunna företräda regeringen.259 Lösningen är konkret och skulle 

sannolikt kunna läka bristen på legalitet då ett förordnande tydligt kan visa om 

tjänstemannen representerar regeringen eller sin egen myndighet och därmed vilket stöd 

hen har för sitt arbete. Genom att införa ett krav på förordnande kan tydliga rutiner för 

utfärdandet av dem skapas så att de också följs i praktiken. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att en reglering av EU-arbetet i dessa delar skulle kunna göra att arbetet 

uppfyller den svenska förvaltningsmodellens krav på legalitet.  

7.4.2.2 Kravet på kollektivt beslutsfattande 

Skälet till att EU-arbetet idag inte uppfyller kravet på kollektivt beslutsfattande är att det 

är departementen och ansvariga statsråd ensamma som står för beslutsfattandet när det 

egentligen är regeringen som ska göra det kollektivt. EU-ärendena är som konstaterat  att 

anse som vanliga regeringsärenden varför de också ska omfattas av kravet på kollektivt 

beslutsfattande. Kommittén instämmer i denna tolkning då de i sitt förslag anger att EU-

ärenden i princip bör beaktas som regeringsärenden.260 
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259 SOU 2008:118 s 83. 
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Som konstaterades ovan har dock den rådande ordningen, med möjlighet för departement 

och statsråd att fatta beslut, tjänat regeringen väl i arbetet med EU-frågor. Det möjliggör 

en snabb och effektiv hantering av EU-ärenden och underlättar samarbetet med övriga 

EU-länder som till skillnad från Sverige har ministerstyre. Kommittén har tagit hänsyn 

till detta i sitt förslag genom att öppna upp för en möjlighet att genom bemyndiganden 

överlåta en viss mån av beslutsfattande till ansvarigt statsråd. Förslaget innebär att 

regeringen kollektivt bör fatta beslut om övergripande och grundläggande 

ställningstaganden men att det i besluten kan ges bemyndiganden för enskilda statsråd att 

genomföra den fortsatta förhandlingen.261 Regeringen skulle därmed fatta ett 

övergripande, grundläggande beslut med möjlighet för enskilda statsråd att fatta egna, 

mindre beslut inom den angivna ramen.  

 

Förslaget är bra i det hänseendet att en legitim grund skulle kunna skapas för enskilda 

statsråd att fatta beslut trots att det är fråga om ett regeringsärende. För detta förslag måste 

dock riktlinjerna i förarbeten följas där det stadgas att undantag från principen endast får 

ske i ett fåtal speciella fall och i så fall genom särskild författning. Om enskilda statsråd 

ska ges beslutanderätten enligt kommitténs förslag måste det således vara välmotiverat 

och regleras i just författning. Rimligtvis bör det regleras på samma sätt som 

kommandomålen reglerats idag, nämligen som ett undantag som framgår av RF. På så 

sätt blir regleringen lättillgänglig samtidigt som normhierarkin respekteras genom att en 

verklig grundlagsändring görs. Försiktighet bör dock iakttas i utformningen av 

motiveringen så att den inte riskerar att öppna upp för en ordning där beslutsfattande 

lättvindigt kan förläggas på enskilda statsråd. Det skulle riskera att urholka den kollektiva 

principen och förbudet mot ministerstyre. Med det i åtanke skulle en reglering av EU-

arbetet i denna del kunna göra att arbetet uppfyller kravet på kollektivt beslutsfattande. 

7.4.2.3 Kravet på rätt mottagare 

Anledningen till att regeringens EU-arbetet inte kan anses vara förenligt med kravet på 

rätt mottagare är att det förekommer fall då regeringen lämnar direktiv och instruktioner 

som styr enskildas beteenden utan att gå via myndighetens ledning. Kommittén anser att 

denna problematik kan lösas genom att det införs ett krav på att tjänstemännens agerande 

endast kan styras utifrån ett förordnande som regeringens företrädare, inte såsom anställd 

vid en myndighet.262 
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Denna lösning skulle kunna fungera då eventuella instruktioner och direktiv som efter 

förordnandet utfärdas till tjänstemannen ges till hen som företrädare för regeringen istället 

för myndigheten. Det innebär att de direktiv som ges hamnar inom regeringen vilket 

betyder att de krav som gäller för kontakter mellan regeringen och myndigheterna inte 

längre skulle gälla. Det går i det läget inte att ge direktivet till fel mottagare eftersom 

mottagaren är regeringen själv. 

 

Vad gäller användningen av informella kontakter har det konstaterats att det är legitimerat 

i den utsträckning de används för kunskapsutbyte och informationsutväxling. Det är när 

kontakterna inriktas på styrning som samtliga krav måste respekteras. De informella 

kontakterna är emellertid nödvändiga för att samarbetet mellan regeringen och 

myndigheterna ska fungera. Kommittén instämmer i den delen att informell styrning är 

ett oundvikligt inslag i EU-arbetet.263 Anledningen till den omfattande, och ibland 

inkorrekta användningen av kontakterna i EU-arbetet, anser kommittén vara att det 

formella styrunderlaget inte är tillräckligt. Normalt sett utgår den informella styrningen 

från ett befintligt regelverk eller befintliga regeringsbeslut och kompletterar på så sätt den 

formella styrningen.264 

 

Kommitténs analys av användandet av de informella kontakterna stämmer i det 

hänseendet att informella kontakter är tillåtna som styrmedel om de företas inom ramen 

för ett befintligt regeringsbeslut, är lagenliga och riktas till rätt mottagare. Själva syftet är 

även precis som kommittén anger att komplettera den formella styrningen. Om det inte 

finns något formellt styrunderlag att utgå ifrån finns det heller ingen tydlig ram för de 

informella kontakterna, vilket gör att de kan användas på ett mer nonchalant sätt. För att 

få bukt med användandet av de informella kontakterna skulle en lösning således kunna 

vara att tillse ett bredare formellt styrunderlag. Ett sådant underlag skulle kunna 

tillgodoses genom en reglering av EU-arbetet. Sammanfattningsvis skulle en reglering i 

denna del kunna resultera i att arbetet uppfyller även det sista kravet på rätt mottagare. 

7.4.2.4 Slutsats 

Genom att anlägga kommitténs lösningsförslag på de brister i EU-arbetet som föranlett 

att det inte uppfyller alla krav som den svenska förvaltningsmodellen ställer upp, har det 
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visat sig att det finns goda möjligheter till att förena arbetet med förvaltningsmodellen 

trots allt. Genom att säkerställa att det alltid finns en legitim, formell grund för det arbete 

som utförs kan det legitimeras och göras synligt för de svenska medborgarna. Det kan 

uppnås genom att reglera arbetet i författningsform, säkerställa att formella förordnanden 

utfärdas och genom att skapa en brett och tydligt styrunderlag. Med en sådan ordning kan 

den svenska förvaltningsmodellen behållas samtidigt som regeringens EU-arbete kan 

utföras på ett ändamålsenligt och legitimt sätt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att 

en för omfattande reglering kan riskera att låsa regeringens arbete för mycket. Det bör 

fortfarande finnas utrymme för flexibilitet och ett snabbt arbetssätt för att arbetet ska 

kunna ske på ett ändamålsenligt vis i förhållandet till EU. 

7.5 Slutord 

Arbetet i denna uppsats inleddes med ett citat som uttryckts av en statssekreterare under 

ett seminarium om erfarenheterna av EU-medlemskapet och förhållandet mellan 

regeringen och myndigheterna. Hen sa att de varje vecka begick brott mot konstitutionen. 

I detta citat tog arbetet i uppsatsen sitt avstamp för att utreda om regeringens EU-arbete 

kunde anses vara förenligt med den svenska förvaltningsmodellen eller inte. 

 

Genom att ingående studera förvaltningsmodellen kunde de olika beståndsdelarna 

sammanställas i en mall där fyra grundläggande krav för modellens existens växte fram. 

Efter det studerades regeringens EU-arbete och det visade sig att ett betydande avsteg 

från den svenska förvaltningsmodellen har gjorts. Hur betydande avsteget faktiskt var 

kunde fastställas genom att testa EU-arbetet mot kraven som förvaltningsmodellen ställer 

upp. Det visade sig att regeringens EU-arbete idag endast uppfyller ett av fyra krav och 

det kunde därmed konstateras att EU-arbetet inte kan anses vara förenligt med den 

svenska förvaltningsmodellen. Statssekreterarens ord om brott mot konstitutionen kan 

därmed bekräftas.  

 

Det är anmärkningsvärt att ett så stort avsteg från den svenska förvaltningsmodellen har 

gjorts utan en ordentlig reglering och utan en tydlig motivering om varför. Det är inte 

syftet med avsteget som är anmärkningsvärt, det går att förstå och förefaller till och med 

rimligt med tanke på regeringens behov av att anpassa sitt arbete till EU. Det som däremot 

kan ifrågasättas är sättet avsteget är gjort på och att det fortlöper trots att det strider mot 

Sveriges konstitutionella tradition av en tudelad förvaltning, med en kollektiv regering på 

ena sidan och självständiga myndigheter på den andra.   
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Låsningen ligger i behovet av att anpassa regeringens arbete till EU med den parallella 

viljan av att behålla den svenska förvaltningsmodellen intakt. Lösningen kan vara att 

anpassa EU-arbetet till den svenska förvaltningsmodellen genom att säkerställa att det 

uppfyller samtliga av de krav som modellen ställer upp. Det kan uppnås genom att reglera 

arbetet och skapa en formell grund för regeringen att stå på. Det återstår att i framtiden 

se vilka ytterligare diskussioner som lyfts fram inom detta ämne och om de presenterade 

förslagen till en lösning så småningom även kan komma att genomföras. 
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