
Uppföljning av studiebesöket i riksdagen 
Tema riksdagens arbete med EU-frågor

Fo
to

: A
nd

er
s 

Lö
w

di
n



2 Lärarhandledning Uppföljning riksdagens arbete med EU-frågor

Tema riksdagens arbete med EU-frågor
Under studiebesöket i Riksdagshuset fick eleverna lära sig mer om riksdagens arbete 
med EU-frågor och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan riksdagen, regeringen och EU. 
Eleverna fick också i ett rollspel pröva på hur arbetet fungerar i EU-nämnden.

Uppgifter i klassrummet
Övningarna för efterarbete i klassrummet följer upp studiebesöket i riksdagen. De ger 
eleverna möjlighet att repetera och fördjupa sina kunskaper om riksdagens arbete med 
EU-frågor. Eleverna får möjlighet till reflektion, enskilt och tillsammans med sina klass-
kamrater. Materialet i sin helhet beräknas fylla två 60-minuterslektioner.  

I bilaga 1 Elevblad riksdagens arbete med EU-frågor finns elevuppgifterna i utskrifts-
vänligt format.

1. Vad minns du bäst från besöket i riksdagen?
Låt eleverna enskilt besvara uppgift 1a.

Dela in klassen i par och ge eleverna uppgift 1b. Låt dem berätta för varandra vad de 
minns från studiebesöket. 

Låt därefter några elever berätta i helklass vad de kommer ihåg från studiebesöket.  
Är det många elever som har samma eller liknande minnen? Fråga eleverna vad det  
kan bero på.

2. Vem bestämmer? 
EU:s medlemsländer ska följa de regler som EU-länderna beslutar om tillsammans i EU.  
Ett land som inte gör det kan ställas inför rätta i EU-domstolen. Som medlem i EU måste  
Sverige anpassa sin lagstiftning till EU-rätten och inte ha lagar som strider mot EU:s 
regler. Om en svensk lag och en EU-lag står mot varandra är det EU-lagen som gäller.

Under studiebesöket i riksdagen fick eleverna ta ställning till ett antal lagar och diskutera 
om de utgår från nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning. I elevbladet finns en liknande 
övning med tre nya exempel på lagar. Dela ut korten med exemplen till eleverna och låt 
dem bedöma om dessa lagar utgår från svensk lagstiftning eller EU-lagstiftning. Därefter 
finns frågor om EU:s makt och befogenheter som kan användas för enskilt arbete eller 
för diskussion i helklass. Korten finns i bilaga 2a.

Facit för vilka lagar som utgår från nationell befogenhet eller EU:s befogenhet finns 
också i bilaga 2a.
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Var kan man bäst lösa frågan – på EU-nivå eller i medlemsländerna? Den frågan ställer 
sig den svenska riksdagen och de andra EU-ländernas nationella parlament när EU 
presenterar nya lagförslag inom områden där det råder delad befogenhet. Läs mer om 
exklu siva och delade befogenheter i bilaga 3 Exklusiva och delade befogenheter.

I riksdagen prövas alla lagförslag från EU. Det kallas för subsidiaritetsprövning. Riks-
dagens arbete med subsidiaritetsprövningar sker i det utskott som ansvarar för det 
ämnes område som frågan hör till. 

Om en tredjedel av medlemsländerna protesterar och tycker att lagstiftningen ska ske  
på nationell nivå ska kommissionen ompröva förslaget (behålla, ändra eller dra tillbaka 
förslaget). Kommissionen måste alltid motivera sitt beslut. 

3. Ett konkret exempel – Varningstexter på tobak
I uppgiften Ett konkret exempel – Varningstexter på tobak får eleverna läsa om hur 
lagstiftningen gick till när varningstexter på tobaksprodukter infördes. Till uppgiften 
finns diskussionsfrågor om varför lagstiftning kan ta tid och vad som skulle hända om 
processen kortades ned.

4. Överstatlighet eller inte?
Uppgifterna handlar om EU:s överstatlighet. I bilaga 3 Exklusiva och delade befogen-
heter finns en beskrivning av EU:s befogenheter.



Bilaga 1

Elevblad riksdagens arbete med EU-frågor

1. Vad minns du bäst från besöket i riksdagen?

a) Skriv ned det som du minns bäst från studiebesöket i riksdagen. Vad tror du det beror på att du 
minns just detta allra bäst?

b) Din lärare delar in er i par. Berätta för en klasskamrat vad du minns bäst och varför du minns 
just detta.

c) Lyssna sedan på din klasskamrat när hen berättar. Vad tror du det beror på att ni minns just 
dessa delar av besöket bäst?

2. Vem bestämmer?

a) Under studiebesöket fick ni ta ställning till ett antal lagar och bedöma om de utgick från  
svensk lagstiftning eller från EU-lagstiftning. Nu får du tre nya exempel på lagstiftning att  
bedöma. 

 Vilka exempel utgår från EU-lagstiftning? 
 Vilka exempel utgår från nationell, det vill säga svensk, lagstiftning?

 Exempel 1
 Regler för hur mycket kakao olika chokladprodukter ska innehålla.

 Exempel 2
 Vad som gäller vid beställning av varor från ett land utanför EU.

 Exempel 3
 Ekonomiskt stöd till ungdomsidrott.

b) I vilka frågor är det lämpligast att EU respektive de nationella parlamenten beslutar? 

c) Vad är mest demokratiskt? Att beslut fattas så nära dem som påverkas av besluten som möjligt 
eller att det är så många som möjligt inom EU som får vara med och påverka? 

d) Ge exempel på hur EU påverkar och påverkas av 

• individer 

• grupper

• samhällsstrukturer.



3. Ett konkret exempel – Varningstexter på tobak

a) Se filmen med EU på YouTube.

b) Läs därefter nedanstående beskrivning av lagstiftningsprocessen för varningstexter på  
tobaksprodukter. 

Varningstexter på tobak – Hur gick lagstiftningen till?

Kommissionen lade fram sitt lagförslag den 19 december 2012 till Europaparlamentet och  
ministerrådet.

Inom knappt en månad, i slutet av januari 2013, publicerade den svenska regeringen en 
faktapromemoria om lagförslaget. Den innehöll information om ärendets bakgrund och om den 
preliminära svenska ståndpunkten, både när det gäller sakfrågorna och subsidiaritetsprincipen – det  
vill säga om den här lagstiftningen borde ligga på EU-nivå eller nationell nivå.

Kommissionens lagförslag skickades också till riksdagen, där man bestämde att socialutskottet skulle 
behandla ärendet eftersom det tar hand om frågor om folkhälsa.

Tjänstemän från Socialdepartementet kom till socialutskottet för att informera och överlägga om 
lagförslaget. Utskottet gjorde också en subsidiaritetsprövning. 

Både Europaparlamentet och ministerrådet måste godkänna kommissionens lagförslag. Under tiden 
som frågan bereddes i de nationella parlamenten, inför förhandlingar i ministerrådet, hölls därför 
informella förhandlingar mellan Europaparlamentet och ministerrådet. Även kommissionen deltog för  
att bevaka att förslaget inte ändrades för mycket i förhållande till det ursprungliga förslaget. Det var 
alltså tre förhandlingsparter, och sådana möten kallas därför för triloger. Dessa informella samtal 
pågick under hösten 2013, och den 18 december godkände man en kompromiss.

Den 7 mars 2014 återrapporterade den svenska ministern till EU-nämnden att kompromissförslaget 
från trilogerna var klart och att Europaparlamentet hade röstat ja till förslaget. 

Eftersom parlamentet och rådet hade kommit överens gick det sedan snabbt att besluta på EU-nivå om 
förslaget. I och med att ministerrådet accepterade Europaparlamentets ståndpunkt kunde direktivet 
antas formellt den 3 april 2014.

Direktivet vann laga kraft den 29 april 2014 – nästan två och ett halvt år efter att kommissionen 
lämnade sitt lagförslag. Medlemsstaterna hade sedan två år på sig att införa direktivet i den nationella 
lagstiftningen. I Sverige röstade man ja till förslaget 2018. Läs om lagen mer i detalj på riksdagen.se.

c) Exemplet med varningstexter på tobak visar att lagstiftning tar tid. Diskutera nedanstående 
frågor i grupp eller helklass.

Lagstiftning kan upplevas ta lång tid. Många olika parter deltar i processen. Det lagförslag som 
läggs fram är oftast en kompromiss efter många synpunkter och yttranden. Vad skulle kunna 
hända om processen kortades ned? Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med en snabbare 
lagstiftningsprocess? 

https://www.youtube.com/watch?v=0XFG34PuSEE
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088


4. Överstatlighet eller inte?

Ett sätt att öka effektiviteten inom EU och snabba på lagstiftningsprocessen skulle vara att 
medlemsländerna överlämnar all rätt att fatta beslut till EU. Det skulle i så fall också innebära att 
Sverige måste följa gemensamt fattade beslut inom EU, även om det går emot vad Sverige vill. 

Det finns redan i dag områden där EU-beslut är överstatliga och tvingande.  
Läs mer på eu.riksdagen.se och Europeiska kommissionen.

• På vilka områden har EU ensamrätt att stifta lagar?

• Är det befogat att EU fattar beslut över nationella intressen? Vilka fördelar och nackdelar finns 
det med överstatlighet? Bedöm både ur ett individperspektiv och ur ett nationellt perspektiv. 
Väger fördelarna eller nackdelarna tyngst?

http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/#EUs-makt-beror-p%C3%A5-fr%C3%A5gan
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_sv
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Bilaga 2 

Facit nationell befogenhet eller EU:s befogenhet

Lagstiftning Nationell 
befogenhet eller 
EU:s befogenhet?

Vad innebär lagstiftningen?

Regler för hur 
mycket kakao olika 
chokladprodukter 
ska innehålla.

EU EU har fastställt regler för kakao- och chokladvaror. Dessa 
regler kompletterar den lagstiftning som gäller för livsmedel.
Reglerna fastställer bland annat lägsta procenthalt av 
kakaosmör och kakaopulver (kakaotorrsubstans) som vissa 
produkter ska innehålla. Reglerna anger också att tillsats av 
annat vegetabiliskt fett än kakaosmör i chokladvaror får uppgå 
till högst 5 procent.

Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG.

Ärendet avgjordes före Lissabonfördraget 2009 och har därför 
inte subsidiaritetsprövats i riksdagen. Dokument med liknande 
tema har gått till miljö- och jordbruksutskottet (MJU).

Vad som gäller 
vid beställning av 
varor från ett land 
utanför EU.

EU En privatperson som handlar via nätet och beställer en 
vara från ett land utanför EU behöver alltid betala moms. 
Om värdet överstiger 1 600 kronor ska även tullavgift och 
eventuella andra skatter och avgifter betalas. Efter brexit 
räknas Storbritannien som ett land utanför EU när det gäller 
tullfrågor.

Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
952/2013 om EU:s tullkodex.

Frågan subsidiaritetsprövades av skatteutskottet (SkU) i 
riksdagen.

Ekonomiskt stöd 
till ungdomsidrott.

Nationell I de flesta kommuner kan man söka bidrag till sin ideella 
förening. Det är olika från kommun till kommun – men ofta 
fokuserar kommunerna på att ge bidrag till speciella grupper, 
vilket kan vara barn och ungdomar, idrottsföreningar eller 
föreningar som har något specifikt syfte som kommunen vill 
vara med och lyfta fram.

Barn- och ungdomsorganisationer kan också söka statsbidrag 
via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32000L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0952&qid=1618224653787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0952&qid=1618224653787


Bilaga 3 

Exklusiva och delade befogenheter

På vissa områden har EU ensamrätt att stifta lagar. Medlemsländerna kan då bara tillämpa 
lagstiftningen. Det kallas ”exklusiva befogenheter” och finns inom följande områden:

• tullunionen
• konkurrensregler för den inre marknaden
• penningpolitiken för euroländerna
• handel och internationella avtal (under vissa omständigheter)
• marina växter och djur som regleras av den gemensamma fiskeripolitiken.

Inom andra områden kan lagar stiftas av EU eller medlemsländerna. EU har så kallade ”delade 
befogenheter”. Medlemsländerna kan dock bara anta egna lagar om EU inte har föreslagit någon 
lagstiftning eller har beslutat att inte föreslå fler lagar på området. Detta gäller till exempel inom 
följande områden:

• sysselsättning och socialpolitik
• jordbruk och fiske
• miljö
• konsumentskydd
• energi.

Medlemsländerna stiftar lagar och EU hjälper till. Inom vissa områden kan EU bara stödja, samordna 
eller komplettera medlemsländernas åtgärder. EU har ingen befogenhet att stifta lagar och får inte 
hindra medlemsländerna från att göra det. Detta kallas att EU har ”stödjande befogenheter” på följande 
områden:

• näringsliv
• kultur
• turism
• utbildning, ungdomsfrågor och idrott
• civilskydd.

Källa: Europeiska kommissionen.

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/law/areas-eu-action_sv

