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Gränsen för vår undfallenhet  
 
Riksdagen har fattat beslut om att ändra regeringsformen. Men partierna har inte begagnat 
tillfället att göra klart hur svensk grundlag förhåller sig till unionsrättens anspråk på 
principiellt företräde. Av grundlagsöversynen att döma ser de svenska politiska partierna 
inget behov att klargöra var gränsen går för svensk medgörlighet. Det är förbryllande skriver 
Sverker Gustavsson och ställer frågan varför samtliga partier – även de rödgröna – anser det 
vara så viktigt att bereda marken för unionsrätten. 
 
Den 2 juni beslöt riksdagen ändra regeringsformen. Beslutet var enhälligt och bekräftade en 
tidigare träffad överenskommelse mellan de sju riksdagspartierna. Denna uppnåddes inom 
ramen för en parlamentarisk utredning, som arbetade från 2004 till 2008 med först Lars 
Engqvist och sedan Per Unckel som ordförande. 
 
Ändring av grundlag kräver två likalydande beslut med riksdagsval emellan. Enigheten 
innebär att höstens val kommer att sakna betydelse. Oavsett valutgången kommer ett andra 
beslut att kunna fattas omedelbart därefter. 
 
Efter dessa båda beslut kommer 1974 års regeringsform att vara språkligt uppfräschad. Den 
kommer även att vara sakligt förändrad på en viktig punkt. Det blir obligatoriskt att rösta om 
statsminister inom två veckor efter ett val. 
 
Härigenom ökar risken för att landet blir utan regering så länge läget är oklart och det inte 
finns något alternativ. Men partierna har ansett det viktigare, att sittande regering inte gynnas 
av sitt regeringsinnehav. Alla partier bör vara lika ställda, när de förhandlar om vilken 
regering som går att bilda. 
 
Ett nytt statsskick växer fram  
 
Vad som däremot kvarstår som ett större problem är den oklarhet, som unionsmedlemskapet 
har medfört. Partierna har inte begagnat tillfället att göra klart hur svensk grundlag förhåller 
sig till unionsrättens anspråk på principiellt företräde. 
 
Problemet känns igen från genombrottsåren. Enligt 1809 års regeringsform valde kungen sin 
egen regering. Från 1917 kom praxis att förskjutas. Regeringen måste stödja sig på riksdagen. 
Inte förrän 1974 blev det som reellt praktiserades också den formella föreskriften. 
 
Inom ramen för unionen skiljer sig återigen det statsskick som praktiseras från grundlagen. 
Inte ens rätten att inom landet bestämma arbetsmarknadens organisation ansågs efter Laval-
domen för två år sedan kunna motivera en vägran att falla undan. 



När måste myndigheter vägra?  
 
Inom ramen för sin översyn av regeringsformen kunde partierna ha ställt frågan utifrån vad 
som nu står att läsa i elfte kapitlet, fjortonde paragrafen. Myndigheter och domstolar förutsätts 
lyda grundlag. Bara när en lag är ”uppenbart” grundlagsstridig får de vägra. 
 
Tanken bakom kravet på respekt för demokratin är att ”all offentlig makt i Sverige utgår från 
folket”. Folkets valda företrädare skall ha sista ordet och det skall vara förutsägbart vad som 
gäller. Den offentliga makten utövas ”under lagarna”. 
 
”Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast 
om felet är uppenbart”. Myndigheter och domstolar skulle exempelvis inte behöva lyda en lag 
om dödsstraff. Ty en sådan lag skulle strida mot andra kapitlet, fjärde paragrafen. ”Dödsstraff 
får icke förekomma”. 
 
Vad som är ”uppenbart” oförenligt med svensk grundlag är glasklart i fråga om en lag som 
föreskriver dödsstraff. Det kan man däremot inte säga om de många fall, där unionsrätten om 
fri rörlighet kan tolkas som att den underkänner lagar och praxis på arbetsmarknaden och 
inom det sociala området. 
 
Påtvingad enighet  
 
Att partierna inte ville ta upp frågan om hur unionsrättens anspråk på företräde förhåller sig 
till grundlagen är lätt att förklara. Det beror på den aldrig tillämpade – men ändå politiskt 
verksamma – femtonde paragrafen i det åttonde kapitlet av regeringsformen. 
 
Av den framgår att en tredjedel av riksdagens ledamöter kan framtvinga folkomröstning om 
ett förslag till grundlagsändring. Det betyder i praktiken att partierna bara kan ändra 
grundlagen på sådana punkter där de är helt överens. 
 
Som följd av detta starka minoritetsskydd och det damoklessvärd, som därmed vilar över 
svensk författningspolitik har varken monarkin eller valsystemet kunnat öppet diskuteras 
inom ramen för den just avslutade översynen. 
 
Frågan om unionsrättens ställning i förhållande till grundlagen är minst lika laddad som 
någonsin monarkin och valsystemet. Ändå har partierna lyckats bli eniga om att ta bort 
formuleringen om att myndigheter och domstolar bara kan vägra tillämpa en lag när denna är 
”uppenbart” grundlagsstridig. 
 
Den borttagna formuleringen har ersatts med en mening, som säger att vid normprövning ”ska 
det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag”. 
  



Svagheten med denna nya mening är att den – lika litet som den gamla – säger något om 
unionsrätten. Påminnelsen om ”folkets främsta företrädare” blir ett slag i luften, så länge 
paragrafen kan tolkas som att den friskriver unionsrätten. 
 
”… grundlag går före lag och rättsanspråk som följer av medlemskapet i Europeiska 
Unionen”. Så borde meningen avslutas för att inte friskriva unionsrätten. 
 
Avkonstitutionalisering  
 
Kravet på bred enighet har gjort det omöjligt att uttryckligen klargöra vilka nationella 
intressen som myndigheter och domstolar måste försvara. Regeringsformen förlorar 
därigenom sin bindande kraft och en ny ordning växer fram vid sidan av den formella. 
 
Den italienske statsvetaren Stefano Bartolini sammanfattar i ”Taking ’constitutionalism’ and 
’legitimacy’ seriously” (Florence: European Governance Papers, 2008) utvecklingen inom 
unionen. Vad vi nu bevittnar, hävdar han, är en europeisk avkonstitutionalisering.  
 
Genom att överstatens rättmätiga anspråk inte preciseras i medlemsländernas grundlagar är 
unionsrätten varken förutsebar eller möjlig att ställa till ansvar. Avgörande blir den grad av 
undfallenhet, som kommissionen och domstolen kan påräkna. 
 
Att politiker, myndigheter och domstolar faller undan utan grundlagsstöd stämmer inte med 
idén om att land skall med lag byggas. En strävan att utplåna alla former av godtycke är vad 
nyckelbegreppen demokrati och rättsstat innefattar. Minsta gemensamma nämnaren för en 
demokratisk grundinställning är en strävan att vilja minimera alla former av godtycke. 
 
Cirkelbevis  
 
På vägnar av samtliga sju riksdagspartier motiverar den svenska regeringen i proposition 
2009/10: 80, s. 146, att unionsrätten är friskriven från nationell normprövning med att vi är 
bundna av unionsrätten. Detta är ett cirkelbevis. Bundenheten av unionsrätten antas följa av 
dess egna anspråk på att vara överordnad. 
 
Inom unionsrättens tillämpningsområde, vilket enligt domstolens egen uppfattning inte har 
någon gräns, gäller ingen svensk normprövning, förutsätter partierna. Inom inget område, där 
det går att hänvisa till fri rörlighet, går unionsrätten att ifrågasätta. Inom inget område kan 
därmed en föreskrift vara oförenlig med svensk grundlag. 
 
Unionsdomstolen är toppen på den rättsliga pyramiden. Den hävdar ”EU-rättens företräde 
framför den nationella rätten”, skriver regeringen. Av detta anser den följa, att domstolar och 
myndigheter är förpliktade att ge unionsrätten ”företräde framför svenska bestämmelser även 
om (sic!) motstridigheten inte är uppenbar.” 
 



Domstolens egna anspråk föranleder alltså partierna att inte vilja låta unionsrätten prövas mot 
svensk grundlag. Intressantare vore att få veta vad partierna själva anser om dessa anspråk. 
 
Företrädet är inte självklart  
 
Unionsrätten har inte principiellt företräde bara därför att unionsdomstolen hävdar detta. 
Praktiskt avgörande är i vad mån och av vilka skäl partierna accepterar. Någon skyldighet att 
ovillkorligen falla undan har aldrig blivit grundlagsfäst och blir det inte nu heller. 
 
Vid en europeisk jämförelse är partierna påfallande okritiskt undfallande inför unionsrättens 
anspråk på företräde. När de gör en grundlagsöversyn tar de inte chansen att klargöra sin 
inställning. Det verkar som om de vill vara ”bäst i klassen” på att avkonstitutionalisera. 
Två indicier tyder på att ”bäst i klassen” är grundmotivet: 
 
Det ena är att de borgerliga partiernas tidigare önskan om en svensk författningsdomstol helt 
plötsligt är som bortblåst. Kravet frånträddes när det stod klart att en sådan domstol – såsom 
ibland den tyska – kan drista sig till att vilja ifrågasätta EG-domstolens överhöghet. De 
borgerliga verkar med tiden ha insett, att en nationell författningsdomstol inte alltid faller 
undan för unionsdomstolen på det från marknadsliberal synpunkt önskvärda sättet. 
 
Det andra tecknet på ”bäst i klassen” är något som helt saknas i propositionen. Regeringen 
säger inget om att en förpliktande grundlag gör det lättare att förhandla. Det är som om 
partierna aldrig hade tänkt tanken att grundlagen kan stödja den egna positionen. 
 
Frågor som kan komma upp under de närmaste åren är tillåtandet av bruksvärdeshyror och 
allmännyttiga bostadsföretag. Det kan också tänkas är att Sveriges Radio liksom våra sjukhus, 
skolor och universitet kan behöva skyddas mot att köpas upp av starka kapitalintressen. 
 
När våra nationella ”särlösningar” på dessa områden ifrågasätts under hänvisning till den fria 
rörligheten, kan det vara en betydande förhandlingsfördel att kunna stödja sig på vad våra 
grundlagar förutsätter i fråga om nationellt självbestämmande. 
 
Grundlagen som illusion  
 
Regeringens motivering för att unionsrätten inte kan prövas mot nationell grundlag är skriven 
som om partierna vore okunniga om de båda grundidéer som står mot varandra i den 
europeiska debatten – att grundlagar är illusoriska respektive att de kan vara styrkebälten. 
 
Enligt idén om grundlagen som illusion saknar en nationell författning praktisk betydelse. 
Den har bara karaktär av from förhoppning. Det är bara domstolens prejudicerande tolkningar 
av fördragets generalklausul om fri rörlighet som skapar gällande rätt. 
  



Att medlemsländerna inte har någon bindande grundlag är från den synpunkten en fördel. Det 
kan då aldrig ställas på sin spets var gränsen går för undfallenheten. Räckvidden för den fria 
rörligheten kan på det sättet lättare utsträckas utöver varor och kapital till att även avse 
tjänster och arbete. 
 
Att även låta unionsrätten normprövas mot svensk grundlag går med andra ord stick i stäv 
mot teorin om grundlagen som illusion. Själva poängen med en grundlag, vill jag i polemik 
mot den uppfattningen hävda, är att vi svårföränderligt binder oss för vad vi själva anser.  
 
Grundlagen som styrkebälte  
 
Enligt den alternativa idén är grundlagen förpliktande. Dess uppgift är att klargöra ett lands 
anspråk på att självt få bestämma. Förhandlingar med överstaten gäller vad som är en rimlig 
tolkning av generalklausulen om fri rörlighet. Avgörande blir därmed i praktiken den egna 
förmågan att hävda en annan tolkning och en annan lösning på det problem det gäller. 
 
För att en grundlag skall ha något värde i sådana förhandlingar bör unionsrätten inte vara 
friskriven från normprövning. Tvärtom är det bra om politiker, myndigheter och domstolar 
när de förhandlar kan antyda hur en sådan prövning kan tänkas utfalla. 
 
Samma samhällsorganisation?  
 
Av grundlagsöversynen att döma ser de svenska politiska partierna inget behov att klargöra 
var gränsen går för svensk medgörlighet. Det är förbryllande. Varför anser samtliga partier – 
även de rödgröna – det vara så viktigt att bereda marken för unionsrätten? 
 
Av europeiska bedömare tolkas vår programmatiska undfallenhet som att vi tar ställning på 
ett för omvärlden oväntat sätt i valet mellan två motstående grundidéer. 
 
Enligt den ena grundidén bör länderna gemensamt söka förenhetliga inte bara varu- och 
kapitalmarknaderna utan även arbetsmarknader och socialpolitik. Grundlagar bör inte få lägga 
hinder i vägen. Ty avsikten är att tvinga bort kvardröjande social- och kristdemokratiska 
inslag ur de välfärdsstater och blandekonomier, som växte fram på kontinenten och i de 
nordiska länderna efter andra världskriget. 
 
Enligt den andra grundidén bör överstaten nöja sig med att vilja förenhetliga marknaderna för 
varor och kapital. Vad regleringen av tjänster och arbetskraft beträffar måste länderna få välja 
olika lösningar med stöd av principen om nationellt självbestämmande. 
 
Från svenskt håll borde vi rimligen hävda den senare uppfattningen. Vårt intresse är egna 
regler beträffande kollektivavtal, socialförsäkringar, familjepolitik, etermedia, bostäder, 
sjukvård och utbildning. Skälet är vår omsorg om medborgarskapets innehåll och att vi vill 
verka för minsta möjliga klasskillnader. 
 



Med tanke på strävan till klasslöshet är det viktigt att sjukhus, skolor och universitet är öppna 
för alla medborgare oavsett inkomst och förmögenhet. Unionsrätten skall inte kunna kräva att 
för välfärden centrala inrättningar privatiseras och genom börsintroduktion förpassas utom 
räckhåll för demokratiskt ansvar. 
 
Stöpas i samma form?  
 
Den tyske statsvetaren Fritz Scharpf sammanfattar i sin bok ”Community and autonomy” 
(Frankfurt: Campus Verlag, 2010) den europeiska debatten. Sist och slutligen är frågan, 
menar han, huruvida unionen långsiktigt kan tillåtas bestå av medlemsländer med 
organisatoriskt skilda lösningar eller om alla länder måste stöpas i samma form. 
 
Räcker det att varu- och kapitalmarknaderna förenhetligas? Eller måste även arbetsrätten och 
socialpolitiken vara desamma för att kravet på icke-diskriminering skall vara uppfyllt och 
varor och kapital fritt kunna flyta över nationsgränserna? 
 
De som vill förenhetliga även arbetsrätten och socialpolitiken vidgar undan för undan 
unionsrättens anspråk på företräde. Avsikten är att förtroendevalda, myndigheter och 
domstolar skall falla undan, trots att de saknar grundlagsstöd för att göra detta. 
 
Inget skenproblem  
 
Huruvida unionsrätten står över grundlagen är med andra ord inget skenproblem. Om vi 
svenskar har för avsikt att ansluta oss till den andra huvudlinjen i den europeiska debatten, 
behöver vi klargöra vad vi svårföränderligt önskar försvara. Annars kan vi inte effektivt 
bemöta strävan att förenhetliga även arbetsrätten och socialpolitiken. 
 
Skillnaden mellan samma och olika samhällsorganisation fångar det väsentliga. Med tanke på 
vilka krafter som vill förenhetliga är det viktigt att hävda kravet på att unionsrätten skall 
kunna prövas mot svensk grundlag. 
 
Lojalitet med unionen förutsätter att unionsrätten tvingas respektera självbestämmande och 
förutsebarhet i medlemsländerna. Strävan till sammanhållning å ena sidan och strävan till 
självbestämmande å den andra måste befinna sig i balans med varandra. Det folkliga 
förtroendet för unionen kommer annars med tiden att helt och hållet förflyktigas. 
 
Sverker Gustavsson 


