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Normprövning av unionsrätten

Sverker Gustavsson

Så som lydelsen av 1974 års regeringsform först fastställdes var rätten och
skyldigheten för domstolar och myndigheter att normpröva inte formali-
serad. Den togs för given. ”Bäst hade nog också varit om det hade förblivit
så”, sammanfattar en tidigare hovrättspresident och ledamot av 2004 års
grundlagsutredning (Hirschfeldt 2007 s. 146). Jag delar den uppfatt-
ningen. Här handlar det emellertid inte om den ändring som gjordes 1980
utan om varför unionsrätten 1993 kom att särbehandlas och om detta var
en långsiktigt bra lösning.

Bakgrunden var att möjligheten och önskvärdheten av normkontroll
årtionde efter årtionde hade intensivt diskuterats (Algotsson 1987 s. 21–
238, Nergelius 1996 s. 601–739, SOU 2007:85 s. 13–57, Åhman 2011 s. 13–
67). Inom ramen för denna äldre diskussion ansågs frågan uteslutande
gälla huruvida svenskproducerade normer var förenliga med regeringsfor-
men. När det officiella Sverige 1993 tog ställning till den nytillkomna uni-
onsrätten, blev resultatet en påfallande inkonsekvens. Formell normpröv-
ning kom att anses nödvändig för inhemsk men inte för europeisk norm-
givning. Hur kunde den senare anses mindre utmanande än inhemskt
tillkomna lagar och föreskrifter? Hade det inte snarare funnits skäl att
normpröva den notoriskt svårtolkade unionsrätten? Det är vad jag frågar
mig.

Vad som förbryllar är med andra ord att unionsrätten är friskriven. Uni-
onens domstol förutsätts ensam kunna avgöra huruvida något unions-
organ har gått över gränsen för vad den ursprungliga överlåtelsen av befo-
genheter tillåter. Läroboksmässigt bedöms en sådan ensamrätt följa av uni-
onsrättens anspråk på principiellt företräde. Hur denna ensamrätt utnytt-
jas antas enligt en ur det politiska händelseförloppet härledd ”svensk
hållning” bara kunna stävjas genom fördragsändring (Melin & Nergelius
2012 s. 167–181).

För en mer verklighetsnära syn på saken är det svårt att föreställa sig, att
gällande rätt inte även formas av hur medlemsländerna faktiskt uppträder.
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Detta gäller så mycket mera som unionsrätten väsentligen utgörs av en
generalklausul om fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och arbete. En
spänning mellan medgörlighet och motspänstighet som uttryck för en
kamp mellan enhetlig marknad och medlemsstatligt självbestämmande
kan inte uteslutas. Ty medlemsländerna är mycket olika med avseende på
ekonomisk styrka, social organisation och politisk förhistoria. Vad som
krävs för att motivera överhögheten varierar rimligen från land till land.
Att nöja sig med att postulera unionsrättens företräde är därför otillfreds-
ställande. Den verklighetssinnade vill även undersöka enligt vilka princi-
per och med stöd av vilka institutioner europeisk normgivning faktiskt
prövas och bör prövas (Sejersted 2009 s. 547–552, Heckscher 2011 s. 235–
237, Gustavsson 2011 s. 364–372 och Østerud 2012 s. 431–440).

Påfallande är hur det officiella Sverige låtsas inte förstå innebörden av
ett mer realistiskt betraktelsesätt på denna fråga. Så sent som när rege-
ringsformen reviderades 2010 uteslöt riksdagspartierna att kunna kontrol-
lera hur unionsrätten tillämpas. Lakoniskt hette det i den proposition,
som alla ställde sig bakom, att regeringsformen inte får tas till utgångs-
punkt för normprövning. ”Detta följer av principen om EU-rättens före-
träde framför den nationella rätten” (prop. 2009/10:80 s. 146). Partierna
upprepade därmed vad de hade hävdat inte bara vid antagandet av Lissa-
bonfördraget 2007 utan också när regeringsformen 2002 justerades för att
möjliggöra det då aktuella europeiska konstitutionsförslaget – liksom inför
anslutningen på 1990-talet (Gustavsson 2011 s. 357).

Varför har det officiella Sverige valt att skilja mellan inhemskt och euro-
peiskt tillkommen normgivning och bygger denna åtskillnad på en hållbar
analys? För att besvara dessa båda frågor börjar jag med att erinra om mini-
malismen som författningspolitisk doktrin och dess bristande benägenhet
att formalisera annat än beslutsregler. Sedan redogör jag för 1979 och
1993 års ställningstaganden samt frågar till sist om det finns skäl att ändra
uppfattning.

Svensk konstitutionell doktrin

Fundamentalt utmärkande för svensk konstitutionell doktrin har under
de senaste hundra åren varit en minimalistisk syn på grundlagsproblemet.
Enbart procedurreglerna för allmänna val, regeringsbildning, förenings-
frihet, yttrandefrihet och elementära fri- och rättigheter bör vara svåra att



sverker gustavsson

399

ändra. Vad gäller politikens innehåll, däremot, bör beslutsordningen vara
öppen för alternativ. Legitim opposition är det för minimalismen centrala
grundvärdet. Någon viss ekonomisk och social politik får inte grundlags-
fästas. Medborgarna skall inte bara i teorin utan också i praktiken kunna
ifrågasätta den förda politiken. De skall kunna rösta fram inte bara andra
företrädare utan också en annan politik (Tingsten 1945, Ross 1946, Jans-
son 1952). 

Spetsen är med andra ord riktad mot såväl höger som vänster. Minima-
lismen vänder sig inte bara mot en önskan att grundlagsskydda ekono-
miska rättigheter. Den riktar sig också mot en motsvarande önskan att kon-
stitutionalisera sociala rättigheter. Resultatet av denna historiskt givna
kraftmätning har blivit en samlevnadsformel, som betonar vikten av minsta
möjliga grundlagsreglering. Båda sidor har gjort en dygd av att inte kunna
komma överens om politikens innehåll. Desto viktigare har det blivit att ha
samma syn på proceduren. Så litet som möjligt skall det gå att rikta upp-
märksamheten mot grundlagen. Upptagenhet av den formella konstitutio-
nen skall inte kunna tjäna som förevändning för politisk passivitet. Om
ansvaret så mycket som möjligt ligger hos dagens snarare än gårdagens
folkflertal, blir det lättare att reproducera demokratiprincipen. Att grund-
lagsfästa även politikens innehåll gör folkstyret mindre självförstärkande
(Gustavsson 2008 s. 143 ff.).

Samlevnadsformeln är inte bara juridisk utan även politisk. Parlamen-
tariska majoriteter tar bättre ansvar för spelreglerna, om de avstår från att
grundlagsfästa sina egna sakpolitiska övertygelser. Inom ramen för en
sådan grundsyn blir normprövning inte bara en fråga för domstolar, myn-
digheter och andra offentliga organ. Lika viktigt är att partier, organisatio-
ner och media drar försorg om statsskicket. 

Den övertygelsen stöder sig på närliggande samtidshistoriska iakttagel-
ser. Inom ramen för de fascistiskt och kommunistiskt styrda länderna för-
mådde inte domstolar och myndigheter ensamma hävda demokratiska
och rättsstatliga principer. Utan samhälleligt stöd från partier, organisatio-
ner och media kom deras statsapparater att begagnas för att kränka mänsk-
liga rättigheter och omöjliggöra legitim opposition. Också andra än
domare och alla slags utövare av offentlig myndighet behöver slå vakt om
grundvärdena. Annars uppstår ingen långsiktigt självförstärkande godtyck-
esminimering (Bellamy 2007 s. 145 ff.).
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Formaliserad normkontroll

Mot denna bakgrund var det något anmärkningsvärt som inträffade 1979,
när partierna bestämde sig för att formalisera idén om normprövning som
konstitutionellt grundvärde (Algotsson 1987 s. 253–271). Visserligen hade
tillskyndarna länge uppehållit sig vid frågan om det alls förelåg någon rätt
och skyldighet för domstolar och myndigheter att normpröva samt velat
formalisera. I ett längre perspektiv är det ändå förvånade, att frågan aldrig
ställdes huruvida en formalisering tvärtom kunde tänkas motverka sitt
syfte. 

För en minimalistisk och mer verklighetsnära syn på saken borde det ha
varit självklart att inte bara domstolar och myndigheter utan även partier,
organisationer och media har rätt och skyldighet att normpröva. Hur kan
vi annars – givet 1900-talets erfarenheter av totalitära regimer – undvika att
en formalisering leder till att domstolar och myndigheter lämnas en-
samma att försvara statsskicket när det verkligen gäller? Denna synpunkt
förekom alltför sällan i det meningsutbyte som föregick 1979 års beslut.

Ännu när 1974 års regeringsform beslutades var partierna överens om
att frågan borde bedömas minimalistiskt. Underförstått ansågs det klarlagt
och självklart, att demokratiskt beslutade lagar kunde ifrågasättas. En for-
mell reglering skulle, föreställde sig skeptikerna, alltför mycket befria par-
tier, organisationer, företag och media från att ta eget ansvar för att rätts-
statliga och demokratiska grundvärden värnades och främjades.

Efter majoritetsskiftet 1976 ändrade partierna uppfattning. Från 1980
infördes en paragraf i regeringsformen, enligt vilken lagar och föreskrifter
inte fick sättas åt sidan med mindre ”felet” var ”uppenbart”. Detta så kal-
lade uppenbarhetsrekvisit överlevde 2010 års översyn av regeringsformen.
Från 2011 återkom skyldigheten för domstolarna (11:14 RF) liksom för
övriga myndigheter och allmänna organ (12:10 RF) i grundlagstexten.
Formuleringen om att ”felet” måste vara ”uppenbart” hade visserligen
strukits och ersatts med en mening om att ”det ska särskilt beaktas att riks-
dagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före vanlig lag”.
Men tanken förblev densamma. Också den nya formuleringen ger intryck
av att bara domstolar och myndigheter har rätt och skyldighet att norm-
pröva. 

Desto mer frapperar i ett författningshistoriskt perspektiv denna åter-
kommande friskrivning av unionsrätten. Hur kunde denna vidmakthållas,
om vi betänker all den uppmärksamhet som alltsedan 1950-talet hade
ägnats frågan om formaliserad normkontroll?
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Alexanderhugget

Svaret finner vi om vi går tillbaka till den politiska situationen 1993, det vill
säga året före folkomröstningen om unionsmedlemskapet. Bland de för-
beredelser som då gjordes ingick en översyn av våra grundlagar. Under
ledning av professor Olof Ruin kom en parlamentarisk utredning fram till
att det behövdes en inledande ”plattläggningsparagraf” i regeringsfor-
men. Den föreslogs få följande lydelse:

Har överenskommelse träffats om Sveriges anledning till [Europeiska gemenskaperna]

och riksdagen beslutat överlåta beslutsbefogenhet till [gemenskaperna] gäller de för-

pliktelser som följer av anslutningen utan hinder av vad som föreskrivs i grundlag eller

annan lag. (SOU 1993:14, s. 27) 

Statsrådsberedningen uppfattade omedelbart risken för att de tre orden
”utan hinder av” skulle kunna äventyra ett ”ja” i folkomröstningen och
beställde från justitiedepartementet alternativa skrivningar att remissbe-
handla tillsammans med utredningsbestänkandet. Följden blev att det
under våren och sommaren 1993 rasade en förhållandevis livlig debatt om
olika alternativ (Algotsson 2000 s. 34–68). Normkontroll förutsattes i
debatten och remissopinionen kunna förekomma såväl utifrån antagan-
det om unionsrättens företräde som utifrån idén om att regeringsformen
skulle tjäna som utgångspunkt för normprövning.

Poängen från dagens synpunkt betraktat är vad som fick debatten att
avstanna. Det var ett överraskande alexanderhugg. Den dåvarande rege-
ringen – med den dåvarande oppositionens benägna medverkan – valde
helt sonika att underkänna premisserna för såväl utredningens som justi-
tiedepartementets ansträngningar. Generalklausulens praktiska konse-
kvenser behövde enligt propositionen vare sig framgå av regeringsformen
eller underkastas någon formaliserad normprövning. Det var det nya och
principiellt intressanta.

Denna idé kom partierna att praktisera under 2000-talets fördrags-
debatter och nu senast vid 2010 års grundlagsöversyn. Det vägledande
antagandet blev – och har fortsatt att vara – att unionsrätten verkar i sin
egen rätt och vid sidan av regeringsformen. Följande formulering i konsti-
tutionsutskottets utlåtande hösten 1993 sammanfattar alexanderhuggets
grundtanke:

Om en regel i en förordning eller ett direktiv från svensk sida framstår som konstitutio-

nellt oacceptabel, bör enligt utskottet den svenska hållningen inte vara att tala om en

konflikt mellan EG-rätt och nationell rätt. Vad frågan i stället bör gälla är om EG-organet
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haft rätt att med verkan för Sverige fatta ett sådant beslut som det fattat. Ligger med

andra ord den beslutade rättsakten inom det område där beslutanderätten överlåtits?

Blir svaret att den ligger utanför detta område, är den inte giltig EG-rätt i Sverige. (KU

1993/94:21, s. 29)

Hur generalklausulen tillämpas antas enligt denna teori bara kunna gran-
skas från synpunkten huruvida unionens ställningstagande i ett enskilt fall
kan anses falla inom det ursprungligen överlåtna området. Som regel
råder ingen principiell tvekan på den punkten. Problemet är i normalfal-
let uteslutande praktiskt och pragmatiskt. Det handlar om hur långt det är
rimligt att driva kravet på fri rörlighet för produktionsfaktorer. Kan detta
inte prövas genom någon form av normkontroll från nationella domstolar
och myndigheters sida blir det unionens domstolar och myndigheter, som
bestämmer hur principen skall tillämpas.

Sammanfattningsvis förelåg 1993 – och föreligger fortfarande – tre
alternativ i fråga om formell normprövning av unionsrätten. Enligt min
tolkning (Gustavsson 2011 s. 360) kan normkontroll förekomma enligt tre
grundmodeller:

1. Normprövning utifrån en klargörande bestämmelse i 11:14 RF och
12:10 RF om att unionsrätten är överordnad (förslagen i det ruinska utred-
ningsbetänkandet SOU 1993:14 och departementspromemorian Ds 1993:36).

2. Normprövning utifrån en klargörande bestämmelse i 11:14 RF och
12:10 RF om att även rättsanspråk som följer av unionsmedlemskapet
kan sättas åt sidan (förslag i debatten och remissbehandlingen av sagda betän-
kande och promemoria).

3. Normprövning är en icke formaliserad angelägenhet, som enbart möj-
liggörs av det informella statsskick som faktiskt utvecklas. Av regerings-
formen bör inte framgå vad som gäller (alexanderhugget i proposition
1993/94: 114, s. 27).

Fram till och med sommaren 1993 antog partierna, debattörerna och
remissinstanserna, att valet stod mellan den första och den andra av dessa
alternativ. Alexanderhugget på hösten det året innebar, att en bred parla-
mentarisk majoritet valde det tredje alternativet.

Att majoriteten blev bred berodde på att de tidigare anhängarna av
linje 1 och linje 2 kunde enas om att det var bättre att inte alls normpröva
än att normpröva i enlighet med motsidans uppfattning. Partierna enades
om att kontrollen av hur unionsorganen förvaltar överlåtna befogenheter
skulle hanteras pragmatiskt, det vill säga utan formell normprövning. Den
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teorin har partierna därefter hållit fast vid och den vägledde även 2010 års
grundlagsöversyn. 

Det behövs inte mycket fantasi för att förstå, att det var den förestående
folkomröstningen som gjorde att partierna inte önskade formalisera en
normprövning av unionsrätten. Ty då skulle det ha ställts på sin spets, om
detta borde ske med utgångspunkt från regeringsformen eller med de
ingångna fördragen som utgångspunkt. Vad som avgjorde saken förefaller
ha varit vad som i efterhand framstår som en stämning av att ”nu gäller det
att kunna skilja huvudsak från bisak och inte se alltför formellt på saken”.
Huvudsaken var medlemskapet.

Nittiotalskrisen

Till skillnad från vad som hade varit fallet 1974 och vad som blev fallet 2010
var 1993 års ställningstagande inramat av en föreställning om djupgående
samhällskris, sammanfattar Björn von Sydow i en uppsats om de senaste
tvåhundra årens svenska författningshistoria. Det rörde sig den aktuella
hösten om en ”författningsrevision under yttre självpåtagen press”. Det var
”inte en säkerhetspolitisk kris som 1809, 1864–65, 1905, 1918 eller 1938–
1944” utan ”en annan form av kris, en ekonomisk-politisk” (von Sydow
2009 s. 505–515, cit. s. 505 och 508).

Unionsmedlemskap var vad som krävdes, ansåg de ledande politikerna
inom båda blocken, ”för att stabilisera och befrämja den ekonomiska och
sociala utvecklingen, kanske i viss mening också den politiska” (von Sydow
2009 s. 508). Svensk samhällsorganisation kunde inte ensam säkerställa en
positiv utveckling. Den höga inflationen och arbetslösheten, de alltför
höga lönerna, obalansen i statsfinanserna och sammanbrottet för Sovjet-
unionen tolkades dramatiskt. Unionsmedlemskap framstod i det ljuset
som viktigare än de konstitutionella invändningar, som författningspoli-
tiska teoretiker till äventyrs kunde uppbringa. Den förmodade större sam-
hällsekonomiska effektiviteten förutsattes kunna uppväga mer eller min-
dre befogade demokratiska och rättsstatliga betänkligheter.

Detta är också min bedömning av de specifikt svenska omständighe-
terna under första hälften av 1990-talet. Men det räcker inte, menar jag,
att betrakta den bristfälliga konstitutionella analysen i ett förlåtande histo-
riskt perspektiv. Med tanke på vad medlemsstaterna sedan dess har upplevt
– inte minst sedan finanskrisen accelererade efter 2008 – finns det skäl
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betänka möjligheten av nya konstitutionella kriser rörande gränserna för
tillämpligheten av principen om unionsrättens principiella företräde. 

Sådana kriser verkade kunna undvikas på grund av det ”frigörande”
alexanderhugg, varmed regeringen och den dåvarande oppositionen
beslöt skära av den gordiska knuten hösten 1993. För att slippa diskutera
frågan vidare överlämnade partierna befogenheter till en union, vars
löpande maktutövning inte går att utsätta för någon i regeringsformen
grundad normkontroll. Utifrån senare gjorda erfarenheter finns det skäl
att återkomma till frågan.

Restauration

Hur unionen är konstruerad måste begripas historiskt. Sekel efter sekel av
blodiga krig skulle ersättas av fred och demokrati. Efter första världskriget
hade detta skändligen misslyckats. Versaillesfreden och ryska revolutionen
hade medfört raka motsatsen. Nationernas förbund hade inte fungerat
och betydelsen av nationella och sociala motsättningar underblåsta av
arbetslöshet och inflation hade grovt underskattats.

Det var mot denna bakgrund som ansträngningarna inriktades på att
åstadkomma en unionsrättsligt sammanhållen förvaltningsunion med
minsta möjliga parlamentariskt inflytande. Detta ”tämjande” sätt att arran-
gera samgåendet avsåg att stärka demokratins förmåga att lösa problem.
Genom delegation till sakkunniga och självförsvar gentemot populistiska
inslag troddes folkstyret effektivare kunna immuniseras mot det slags ned-
brytande tendenser, som hade präglat mellankrigstidens demokratier. 

Här finns inte utrymme att närmare karaktärisera denna tämjande res-
taurationspolitik (Milward 1992, Mazower 1999, Judt 2005, Gauchet 2010,
Lindseth 2010, Müller 2011, Bickerton 2012). Vad jag önskar framhålla är
bara att formeln ”nu eller aldrig” är och förblir grundläggande. Efterkrigs-
tiden har i det avseendet aldrig avslutats.

De första sextio åren efter andra världskriget kom att präglas av det
kalla kriget jämte en avsevärd höjning av levnadsstandarden. Det gjorde
att det underliggande konstitutionella problemet om det yttersta ansvaret
aldrig behövde ställas på sin spets. Den frågan har först på 2010-talet på all-
var återkommit. Den politiska kris, som inleddes 2008 till följd av behovet
att lösa in alltför risktagande finansinstitutioner, har tydliggjort innebör-
den av 1945 års politiska problemformulering. Beständig är rädslan för
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populistiska och auktoritära stämningar, som präglar debatten om fram-
tiden för det europeiska statssystemet.

Det slags pragmatiskt och historiskt förtröstansfulla förhållningssätt,
som 1993 års svenska författningspolitiker trodde sig kunna räkna med,
inger mot denna bakgrund starka farhågor. Betydligt mera intensivt än
före 2008 diskuterar i dag europeiska jurister och statsvetare (Bast & Rödl
2013, Hartmann & de Witte 2013) förutsättningarna för legitim opposi-
tion och legitim protektionism. Hur dynamiskt och flexibelt kan unions-
rätten tillämpas utan att därigenom äventyra legitimiteten för den valda
konstruktionen? Hur mycket kan medlemsländerna slå vakt om sina egna
författningar och sin egen samhällsorganisation utan att äventyra sam-
manhållningen kring unionsprojektet?

En vertikal konflikt är mer svårbemästrad 
än en horisontell

Den påfallande hårdhänta och från strikt konstitutionell synpunkt oförut-
sebara hanteringen av eurokrisen kommer troligen att medföra ett väx-
ande behov att omförhandla den informella tillitspakten mellan union
och medlemsländer. Teorin är att lojalitet mot unionsorganen köps till pri-
set av den hänsyn dessa uppvisar gentemot medlemsländernas behov av att
inför sina egna befolkningar kunna uppvisa problemlösningsförmåga.
Om medborgarna misstror sina egna förtroendevalda, växer ur detta ett
starkt behov att vilja ompröva villkoren för den fredliga samlevnaden.

Inom varje medlemsland bygger acceptansen och samlevnaden på en
horisontell formel uppbyggd kring nyckelbegreppen minimalism och legi-
tim opposition. Minimalismen gör anspråk på att vara en nivåhöjande
samlevnadsformel. Inte bara folkstyret utan även ekonomin och kulturen
vitaliseras av den civiliserade striden mellan huvudalternativ. 

Poängen ligger i kombinationen av strid och samförstånd. Måttliga
motsättningar fördjupar tilltron till den som neutral tolkade proceduren.
Att ingen del av den faktiskt förda politiken konstitutionellt privilegieras
gör att medborgaren lättare accepterar att befinna sig på den förlorande
sidan. Ty han eller hon vet att det rör sig om lagar, som går att ändra om
majoritetsförhållandena ändras. Motsättningen mellan höger och vänster
kan vara hård och oförsonlig utan att för den skull skada demokratin tol-
kad som överideologi. Teorin om en sådan verkar självuppfyllande. Fredlig
samlevnad blir följden av att enbart proceduren privilegieras. Politikens
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innehåll går att ändra med enkel majoritet. Friheten att strida uppfattas
som säkerställd inom ramen för en av båda sidor erkänd procedur.

Unionsmedlemskapet utmanar den minimalistiska övertygelsen. Vad
som tillkommer är en vertikal konfliktdimension. Striden står inte längre
bara mellan höger och vänster. Den gäller också hur tillämplig general-
klausulen om fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och arbete skall anses
vara i olika fall och hur dess räckvidd skall få begränsas. Det som aktualise-
ras är en för medlemsländernas förtroendevalda, domare, myndighetsper-
soner och opinionsbildare mycket besvärande och svårbesvarad fråga. Var-
för skall människor, som bor i andra länder och vars lagstiftning det egna
landets medborgare inte kan påverka, tillåtas bestämma vad som är den
svenska rättsordningen?

Legitim protektionism

Som en vertikal motsvarighet till idén om legitim opposition inställer sig
kravet på att kunna enas kring vad som är legitim protektionism. Vad
måste medlemsländerna få skydda, för att den informella tillitspakten mel-
lan union och medlemsländer skall gå att reproducera? 

Erfarenheterna under 2000-talet gör det föga troligt, att de skrivna för-
dragen någonsin mera kommer att kunna ändras. Kravet att medlemslän-
derna skall vara helt eniga gör detta osannolikt. Bördan att gradvis om-
pröva praxis i fråga om berättigade undantag från principerna om fri rör-
lighet, budgetbalans och andra påbjudna rättesnören kommer mer och
mer att få bäras av ländernas domstolar, myndigheter och förtroendevalda
politiker i förhandlingar och avstämningar. Frågan kommer att gälla hur
olika medlemsländernas samhällsorganisation kan tillåtas vara utan att
den nödvändiga europeiska sammanhållningen går förlorad (Höpner &
Schäfer 2010, 2012).

Dels önskar det nationella folkflertalet en gemensam marknad. Dels är
samma majoritet angelägen om att särskild hänsyn tas till yttrandefrihet,
föreningsfrihet, en meningsfull inrikespolitik och sociala rättigheter. Ris-
ken är annars stor, att det folkliga stödet för unionsmedlemskapet går för-
lorat. Reellt betyder detta, att generalklausulen bara mycket begränsat går
att tillämpa för tjänster och arbetskraft. I den mån motsättningarna i den
vertikala dimensionen hårdnar, kommer domstolar och myndigheter att
behöva såväl politiskt stöd som grundlagsstöd. Annars kommer de inte till-
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räckligt effektivt kunna ifrågasätta unionsorganens tolkning av det all-
männa bästa. 

Alexanderhugget var inom ramen för detta längre perspektiv en alltför
hastigt tillkommen improvisation i ett politiskt trängt läge. Att formellt
kunna normpröva unionens anspråk är troligen vad som i fortsättningen
också kommer att behövas som styrkebälte i en alltmer intensiv maktkamp
mellan union och medlemsländer.
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