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Abstract 

Stater har inte idag, om de någonsin haft, monopol på regelbild-
ning. De är inbäddade i, begränsas av och deltar i andra regulativa 
aktiviteter än de enbart nationella tillsammans med andra aktörer 
på allt från regional till internationell nivå. Nationella myndigheter 
är dessutom involverade i ständiga förhandlingar med ideella orga-
nisationer, andra staters myndigheter, internationella organisatio-
ner, standardiseringsorgan, privata företag etc. Sammantaget med 
andra förändringar har detta skapat ett nytt landskap för rätten. 
Syftet med artikeln är att i förhållande till rättens nya landskap stu-
dera två fundamentala begrepp, nämligen ”lagstiftare” (law makers) 
och ”lojalitet”. Artikeln ansluter sig därmed till en tydlig internatio-
nell trend inom rättsteorin, att försöka ”översätta” fundamentala 
juridiska och rättsvetenskapliga begrepp som fått sin betydelse i en 
nationalstatlig kontext till transnationella kontexter. Av särskilt in-
tresse är ”handlande” av aktörer på den transnationell nivå. För att 
fånga in detta prövas om det i överförd mening går att använda be-
greppet performativt handlade för att beskriva vad som sker när 
exempelvis en internationell organisation agerar som ”law-maker”. 
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1 Inledning 
Vem är det som bestämmer idag? Så enkelt skulle man kunna for-
mulera ett bärande tema i denna artikel. Frågan ställs mot bakgrund 
av det alltmer delade ansvaret för ekonomiska, politiska m.fl. frågor 
som finns i dagens globaliserade, transnationella värld. 

Stater har inte idag, om de någonsin haft, monopol på regelbild-
ning, och nationsgränserna är inte längre naturliga gränser för sta-
ters regulativa verksamheter. De är inbäddade i, begränsas av och 
deltar i andra regulativa aktiviteter än de enbart nationella tillsam-
mans med andra aktörer på allt från regional till internationell nivå. 
De är medlemmar av internationella organisationer och genom 
fördrag bundna av dessa organisationers regelbildning. Nationella 
myndigheter är vidare idag involverade i ständiga förhandlingar 
med ideella organisationer, andra staters myndigheter, internatio-
nella organisationer, standardiseringsorgan, privata företag etc. 
Sammantaget är den form av regelbildning som sker idag, och som 
även får direkt genomslag för enskilda individer, komplicerad och 
av mångahanda slag. Med en metafor hämtad från Hanna Arendt 
skulle man lite tillspetsat kunna tala om dagens situation avseende 
regelbildning i en transnationell värld som ”ingens herravälde”.1 

Jurister har dock fortfarande en tendens att omfatta tanken på 
att exempelvis europeisk integration bäst sker genom lag, att rättsli-
ga problem får sin lösning inom ramen för en rättslig ordning (inte 
flera). Jurister är vidare sällan tilltalade av tanken på att inte alla 
rättsliga problem kan lösas rättsligt. Varför det förhåller sig på detta 
sätt kommer att vara ett annat centralt tema för denna artikel. Jag 
kommer att söka förklaringen till dessa och liknande fenomen i det 
jag benämner som ”rättens nya landskap”. 

Med rättens nya landskap menar jag två saker. Dels interna för-
ändringar inom nationalstaterna genom välfärdsregleringar, makt-
förskjutningar, privatiseringar, avregleringar etc. som försvagat sta-
ten och centralmakten. Dels externt för de suveräna staterna ge-
nom uppkomsten av nya rättsliga ordningar, exempelvis regionalt 
och globalt. Tillsammans skapar detta ett nytt landskap för rätten 
där de flesta grundläggande begrepp behöver anpassas till den nya 
ordningen. 

 
1 Se nedan vid not 73. 
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Rättens nya landskap 

I två tidigare artiklar har jag berört dessa frågor. Vad gäller den 
interna förändringen har jag delvis analyserat den i förhållande till 
rättskälleläran och behovet av att anpassa denna till nya förhållan-
den för rätten.2 De externa förändringarna har jag delvis berört i en 
annan artikel i förhållande till exempelvis frågor om suveränitet och 
governance.3 

I denna artikel kommer jag att fortsätta att granska rättens nya 
landskap i relation till externa förändringar. Syftet med artikeln är 
att i förhållande till rättens nya landskap studera två fundamentala 
begrepp, nämligen ”lagstiftare” (law makers) och ”lojalitet”. När jag 
gör så ansluter jag mig till en tydlig internationell trend idag inom 
rättsteorin, nämligen att försöka ”översätta” fundamentala juridiska 
och rättsvetenskapliga begrepp som fått sin betydelse i en national-
statlig kontext till de transnationella kontexter som ”rättens nya 
landskap” skapat. Vidare ska jag i avslutningen till artikeln ange yt-
terligare uppgifter för forskningen på detta område. 

2 Problemet 
Globaliseringen har fått en rad följder bl.a. avseende konstitutionell 
pluralism i EU-kontext. Försöker vi förstå detta närmare kan det 
vara på sin plats att här kort fördjupa oss i frågor om statssuveräni-
teten. Som nämndes ovan har jag i en tidigare artikel diskuterat 
dess förändring. Jag ska här kort redogöra för mina slutsatser avse-
ende detta för att på så vis också närmare kunna formulera pro-
blemen som ska behandlas nedan utifrån begreppen ”lagstiftaren” 
och ”lojalitet”. I allt väsentligt bygger jag således i detta avsnitt på 
det som sägs i artikeln EU-rätt, osäkerhet och rättens nya landskap 
och för en utförligare beskrivning av exempelvis suveränitet hänvi-
sas dit.4 

Till att börja med är det av vikt att förstå vad som här menas 
med globalisering. Främst åsyftas här sådant som internationell rör-
lighet för kapital, tjänster och varor; framväxten och tillväxten av 
globala, regionala och transnationella politiska institutioner; nya ty-

 
2 Wennström B. Behovet av en ny juridisk metodlära – en uppgörelse med funktionalis-
tiskt tänkande inom rättsvetenskapen i Rätten, välfärden och marknaden Rapporter och 
texter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr 4 2008 red. Mannelqvist R. och 
Enarsson T s. 121–145. 
3 Wennström B. EU-rätt, osäkerhet och rättens nya landskap under publicering 2009. 
4 Ibid. 
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per av sociala nätverk skapade av informationstekniken och slutli-
gen närvaron, tillgängligheten och assimilationen av andra kultu-
rer.5 Följder av denna globalisering är bl.a. att nya gränsdragnings-
problem uppstått.6 Neil Walker talar om ”the global disorder” och 
knyter den till den osäkerhet som idag råder angående staters suve-
ränitet.7 Tidigare, säger han, kunde de flesta rättsliga frågor besva-
ras inom ramen för suveräna stater eller i relationen mellan dem. 

 

Hur nämnda gränsdragningsproblem yttrar sig börjar bli common 
knowledge idag. Det finns ett stort antal internationella fora som 
präglar den internationella miljön runt staterna, med allt från orga-
nisationer med ett brett uppdrag som FN, WTO, OECD till organ 
som har mer specifika tekniska uppgifter som ICAO (International 
Civil Aviation Organization) och The Codex Alimentarius Com-
mission, vidare konventionsbaserade konferenser som Kyotopro-
tokollet och slutligen informella samarbetsstrukturer som G-8 och 
Baselkommittén. Även om de reglerande aktiviteter som dessa oli-
ka former av organ sysslar med skiljer sig stort åt i form och inne-
håll har de alla en inverkan direkt eller indirekt på världens stater. 
Vissa av dessa organisationer kan som vi vet ta mer eller mindre 
bindande beslut i förhållande till sina medlemsstater, däribland EU, 
men även Europarådet, FN, WHO, OECD och IMF.8 Internatio-
nella organisationer har skapat en internationell institutionell struk-
tur som påverkar stater i mycket hög grad. Alvarez talar om inter-
nationella organisationer som ”law-makers”.9 Påverkan sker dock 
inte bara horisontellt via den centrala statsmakten, påpekar han, 
utan också genom direkt påverkan av nationella myndigheter på 
olika nivåer. Tillsammans skapar detta en mångfald av interaktioner 
mellan ”rättsliga ordningar” eller, annorlunda uttryckt, rättsliga re-

5 För en fördjupning av begreppet globalisering i förhållande till de frågor vi diskuterar 
här, se Freidman L. M Frontiers: National and Transnational Order i Public Governance in 
the Age of Globalization Ladeur K-H. ed. Ashgate Aldershot 2004 s. 25–50 
6 Cohen E. Globalization and the Boundaries of the State: A Framework for Analyzing 
the Changing Practice of Sovereignty i Governance vol. 14:1 2001 s. 75. Se också Dittgen 
H. World without Borders? Reflections on the Future of the Nation-State i Policymakin 
and Democracy ed. Nagel S. Lexington Books Lanham 2003 s. 221–241. 
7 Walker N. Beyond boundary disputes and basic grids: Mapping the global disorder of 
normative orders International Journal of Constitutional Law 2008 vol. 6 nr 3–4 s. 373–396. 
8 Se för en överblick Alvarez J. International Organizations as Law-makers Oxford Univer-
sity Press Oxford 2006 s. 1–45. Wouters J., Wessel R., Føllesdal A. Multilevel Regula-
tion and the EU: A Brief Introduction i Multilevel Regulation and the EU (red. Føllesdal, 
Wessel och Wouters) Martinus Nijhoff pub. Leiden 2008 s. 1–6. 
9 Alvarez a.a. s. 645 ff. För en sammanfattning av Alvarez ståndpunkter. 
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gimer. Interaktion, samverkan mellan dessa har vidare i mycket er-
satt en ordning enbart byggd på hierarki och underordning. 

Man kan tala om en uppluckring av statsbegreppet.10 Den gamla 
ordningen mellan stater byggde, påpekar exempelvis Walker, på de 
s.k. westfaliska principerna angående statsstatus, utifrån vilka det 
etablerades en rad principer för hur man löser konflikter och kon-
kurrens mellan olika rättsliga ordningar. 

Fördjupar vi oss kort något i de westfaliska principerna kan vi 
säga att de är organiserade utifrån ett dubbelt perspektiv, extern 
likställighet mellan stater och intern full bestämmanderätt över alla 
inre angelägenheter utan inblandning från externa aktörer. Vidare 
principen om erkännande, d.v.s. att internationell rätt blir gällande 
genom att den erkänns av nationell rätt. Utifrån de westfaliska 
principerna är det tydligt var den yttersta beslutsmakten ligger, vil-
ket format det moderna synsättet på suveränitet. Låt oss kort för-
djupa oss i det. 

Hobbes är då en god utgångspunkt. För denne var det uteslutet 
att det skulle kunna finnas två suveräner och att suveräniteten skul-
le kunna delas.11 Hobbes idealbild av samhällsorganisationen var 
denna ordnad som en pyramid.12 Suverän och suveränitet var mo-
nistiska begrepp. 

En klart monistisk syn på rätten representerar också Kelsens 
rättslära, vilket bl.a. återspeglas i dennes syn på relationen mellan 
internationell och nationell rätt.13 Han såg internationell rätt som en 
form av inkomplett rätt vars normer måste implementeras i natio-
nell rätt. Kelsen avvisade uttryckligen tanken på en pluralistisk syn 
på förhållandet mellan nationell och internationell rätt. 

The most important consequence of the theory which assumes the 
primacy of national law is that the national legal order which is the 
starting point of the whole construction can be considered as the su-

 
10 Walker 2008 s. 373–379. 
11 Hobbes T. Leviathan www.forgottenbooks.org s. 129f. Jfr. Brown G. W. State Sover-
eignty, Federation and Kantian Cosmopolitanism European Journal of International Rela-
tions 2005 11 s. 496 och MacCormick N. 1999 s. 123. 
12 von Bogdandy Pluralism, direct effect, and the ultimate say: On the relationship be-
tween international and domestic constitutional law International Journal of Constitutional 
Law 2008 vol. 6 nr 3–4 s. 397 
13 Kelsen H. Principles of International Law Holt, Rinehart and Winston New York 1966 2 
uppl. s. 553 ff. För en koncentrerad framställning av Kelsens synsätt på suveränitet se 
Suganami H. Understanding sovereignty through Kelsen/Schmitt Review of International 
Studies 2007 33 s. 518 ff.  
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preme authority and hence as sovereign in the original sense of the 
term ”sovereignty”.14 

Det moderna suveränitetsbegreppet är således, om vi utgår från 
exempelvis Kelsen, monistiskt, hierarkiskt och i opposition till alla 
former av dualism och även därmed till pluralism.15 Men som vi såg 
ovan är den rättsliga miljö som dagens stater lever i präglad av 
konkurrens och konflikt mellan rättsliga ordningar, vilket lett fram 
till att interaktion och samverkan många gånger ersatt hierarki och 
underordning.  

Vi kan för att exemplifiera ta EU:s rättsliga ordning, närmare be-
stämt frågan om konstitutionell pluralism. Vi kan därvid följa Ma-
duro när denne beskriver denna pluralism i förhållande till EG-
domstolen.16 Maduro menar att man för att förstå denna då först 
måste göra en skillnad mellan intern och extern pluralism. Till in-
tern pluralism finner han fyra orsaker: Först och främst är det en 
pluralism avseende konstitutionella källor, både europeiska och na-
tionella. För det andra har inte accepterandet av EU-reglernas före-
träde varit förbehållslöst, utan EG-domstolens auktoritet har vid 
olika tillfällen utmanats av nationella domstolar, vilket gör att dess 
kompetens ifrågasätts och dess auktoritet kan bli ”förhandlings-
bar”.17 För det tredje har framväxten av nya maktstrukturer, vilka 
ifrågasätter bl.a. den traditionella distinktionen mellan privat och 
offentligt, fått konsekvensen att andra ansvarsskyldigheter än de 
traditionella uppstått. För det fjärde har det växt fram en form av 
politisk pluralism i EU som tagit sig uttryck i radikala krav på andra 

 
14 Ibid s. 581. 
15 Relationen är dock inte så enkel i Kelsens hela system som kanske framgår ovan. Den 
högsta normen anser Kelsen nämligen vara den folkrättsliga pacta sund servanda-regeln 
vilket får konsekvenser för förståelsen av förhållandet mellan nationella normers ställ-
ning. Se Rosenfeld M. Rethinking, Constitutional Ordering in an Era of Legal and Ideo-
logical Pluralism. International Journal of Constitutional Law Vol. 6 no 3–4 2008 s. 418, för 
en kort formulering av detta hierarkiska system.  
16 Maduro M. P Contrapuntal Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action i Sover-
eignty in Transition ed. Neil Walker Hart Oxford 2003 s. 501–537, Interpreting European 
Law: Judicial Adjudication in a Context of Constitutional Pluralism European Journal of 
Legal Studies Vol.1 No. 2 http://www.ejls.eu/2/25UK.pdf, Four Visions of Constitu-
tional Pluralism – Symposium Transcript European Journal of Legal Studies vol. 2. no. 1 s. 
325–370 eds. Avbelj M. Komárek J. Se också Bull T. Nationella domstolar och europe-
isk konstitutionalism i Europarättslig tidskrift nr. 4 1999 s. 678–701. 
17 Jfr. de Búrca G. Sovereignty and the Supremacy Doctrine of the European Court of 
Justice i Sovereignty in Transition ed. Walker Hart Oxford 2003 s. 449–460. 
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styrelseformer än de rådande för uppbackning av de egna politiska 
kraven. 

Vad gäller den externa pluralismen och EU:s rättsliga ordning 
speglas den, som Maduro uttrycker saken, av att den ”derives from 
the increased communication and interdependence of the Europe-
an Union legal order with international and foreign legal orders”. 
De här relationerna kan ta sig många olika uttryck, exempelvis 
rättslig integration, d.v.s. att EU är en del av en annan rättslig ord-
ning, tolkningskonkurrens, d.v.s. de fall när EU inte är en del av en 
annan rättslig ordning men där normer och jurisdiktion sammanfal-
ler med en annan rättslig ordning och vad Maduro kallar för legal 
externalities, d.v.s. där beslut tagna inom en annan jurisdiktion får 
sådana sociala och ekonomiska konsekvenser att de trots att de inte 
har några juridiska direkta konsekvenser ändå påverkar juridiken. 

Kommunikation och beroende mellan en rättslig ordning är nå-
got som är typiskt för allt som berör konstitutionell pluralism. De 
två begreppen ”lagstiftare” och ”lojalitet” har valts för att genom 
en studie av dessa skapa en ökad förståelse för ett rättsligt landskap 
där just kommunikation och beroende mellan rättsliga ordningar 
fått allt större betydelse. Svårigheten är bara, som exempelvis Tuori 
påpekat, att begrepp som de nämnda fått sin betydelse i en natio-
nalstatlig kontext.18 Vad som nu krävs, säger Tuori, är en form av 
”översättning” av begreppen från den gamla kontexten till den nya. 
Besson går ett steg längre och säger att det inte bara är fråga om en 
”översättning” utan om en radikal omtolkning av nationella rättsli-
ga begrepp som är nödvändig.19 Nedan kommer såväl ”översätt-
ning” som radikal omtolkning att begagnas för att bättre förstå rät-

 
18 Tuori K. The Failure of the EU’s Constitutional Project NoFo 3 Juni 2007 s. 37–48 
http://www.helsinki.fi/nofo/. Exempelvis säger han angående konstitutionella be-
grepp: Constitutional concepts share modern legal doctrine’s dependence on the law 
the nation-state. The central concepts employed in the debates on EU constitutionalism 
have received their present established meanings in the context of modern nation-
states, although they may originally date from the pre-modern period; ‘state’, ‘sover-
eignty’, ‘constitution’, ‘democracy’ and ‘demos’ ‘separation of powers’, ‘citizenship’, 
‘civil society’ and ‘public sphere’ all suggest the nation-state as governing structure. Jfr. 
Också Djelic och Sahlin-Andersson, A world of governance: The rise of transnational 
regulation i Transnational Governance eds. Djelic och Sahlin-Andersson Cambridge univ. 
Press 2005 s 3, som säger: “We propose that a contemporary frontier for social scien-
tific research is to extend and reinvent our analytical tools in order to approach regula-
tion as a complex compound of activities bridging the global and the local and taking 
place at the same time within, between and across national boundaries”. 
19 Se exempelvis Besson S. How international is the European legal order? Nofo 5 2008 
s. 50–70 http://www.helsinki.fi/nofo/ 
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tens nya landskap. Egentligen står valet inte mellan antingen ”över-
sättning” eller radikal omtolkning utan vissa begrepp har drivit iväg 
långt från sitt ursprung i den nationalstatliga kontexten till nya be-
tydelser och meningar i rättens nya landskap. Där kan en radikal 
omtolkning vara på sin plats, andra står sig med vissa modifikatio-
ner relativt väl och i dessa fall kan mer moderata ”översättningar” 
bli aktuella. 

3 Fördjupad syftes- och metoddiskus-
sion 

Jag ska alltså nedan diskutera nödvändiga omtolkningar etc. av två 
begrepp som fått sin nuvarande betydelse i en till största delen na-
tionalstatlig kontext. Den här formen av ”översättning” anbefalls 
som vi har sett bl.a. av Tuori och Besson. I detta avsnitt ska vi vad 
gäller frågan om ”översättningar” också nedan uppmärksamma vad 
Walker kallar för behovet av ett nytt metaspråk och Koskenniemis 
”återskapande”. 

Vi kommer här att röra oss på en institutionell nivå Det som ska 
studeras är förhållandet mellan stater, organisationer, samarbetsor-
gan etc. Av särskilt intresse är ”handlande” av dessa aktörer på en 
mestadels transnationell nivå. För att fånga in detta kommer jag att 
pröva om det i överförd mening går att använda begreppet per-
formativt handlade för att beskriva vad som sker när exempelvis en 
internationell organisation agerar som ”law-maker”. 

Jag väljer nedan fyra teoretiker för att diskuterat de två nämnda 
frågorna, d.v.s. ”översättningar” och ”performativt institutionellt 
handlande”, redan nämnda Koskenniemi och Walker och utöver 
dessa Neil MacCormick och Judith Butler. 

Koskenniemi har diskuterat internationell rätt i förhållande till 
”fragmentering” på internationell nivå och till följd av bl.a. detta 
uppkomsten av en mängd funktionella regimer – handelsrätt, 
mänskliga rättigheter, miljörätt – vilket lett till vad han benämner 
som ”de-formalisation” och expertvälde.20 Han uppskattar inte ut-
vecklingen, d.v.s. att ersätta internationell rätt med governance och att 
använda sig av samordningstekniker och en vokabulär hämtad från 
”empirical political science” för att hantera transnationella problem. Re-

 
20 Koskenniemi M. The Fate of Public International Law: Between Technique and Poli-
tics Modern Law Review 2007 vol. 70:1 s. 1–30. 

9 
 



Rättens nya landskap 

sultatet har blivit, menar han, att internationell rätt omformats till 
en form av politiskt projekt, och det som gått förlorat med en så-
dan utveckling är rätten ”as a carrier of what is perhaps best desc-
ribed as the regulative idea of universal community, independent of 
particular interests or desires”.21 Vad han önskar göra är att åter-
skapa internationell rätt genom att formulera det han kallar för ”the 
politics of critical universalism”. Han sätter internationella jurister i 
centrum och förespråkar en form av narrativt angreppssätt. Han 
talar om både ”funktionella regimer” och ”stater” som ”the stories 
we tell about them”. Jag ska inte här gå i någon direkt polemik mot 
narrativa angreppssätt utan istället plocka ut det för denna fram-
ställning produktiva. Det jag då väljer är Koskenniemis önskan att 
”återskapa” internationell rätt. Han talar om internationell rätt som 
”a placeholder” för en vokabulär om exempelvis ”rättvisa”. 

Låt oss också i detta sammanhang uppmärksamma Walkers dis-
kussion angående behovet av ett nytt metaspråk. Han resonerar, 
som vi sett ovan, så här: Vad som skett genom de nya förhållanden 
som bl.a. globaliseringen skapat är en uppluckring av statsbegrep-
pet.22 Den gamla ordningen byggde, påpekar han, på de westfaliska 
principerna angående statsstatus. Utifrån det tänkesätt som etable-
rats ur detta har det också, påpekar Walker vidare, utvecklats en hel 
rad med principer för hur man löser problem mellan olika rättsliga 
ordningar. Det är denna ordning, order of orders, menar Walker, som 
har eroderat genom senare tids utveckling Han för ett resonemang 
angående yta och djup. Att attackera problemet på ytan är, för 
Walker, att vara helt koncentrerad på gränsdragningsproblemen i 
sig och inte ifrågasätta de gamla principernas värde idag utan istäl-
let, som Walker säger, ”view and interpret the new configurations 
of global law through an old lens”. Ett sådant förhållningssätt le-
der, säger Walker vidare, till att man bara förstärker problemen.23 
Vill man däremot attackera problemen på djupet måste man, som 
han uttrycker saken, ha en ”different juristic agenda” och angripa 
de underliggande problemen, oordningens orsaker, istället för att 
vara koncentrerad på symtomen.24 Walker efterlyser ett nytt sätt att 

 
21 Ibid s. 30. 
22 Walker 2008. s. 373–379. 
23 Ibid .s. 375. 
24 Ibid Walkers metafor för detta är titeln på hans artikel ”Beyond boundary disputes 
and basic grids”. Jfr. Negri A. Philosophy of Law against Sovereignty: New Excess, old 
Fragmentations Law Critique 2008 vol. 19 s. 335–343. 
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tänka avseende global rätt. De westfaliska principerna gav en form 
av metaspråk, d.v.s. ett språk som man använde för att ”tala” om 
företeelser inom för ramen för den westfaliska kontexten.25 Vad 
som behövs idag är ett nytt sådant språk, säger Walker. Vägen dit 
går över att inta ett kommunikativt förhållningssätt där inte en ak-
tör, varken politiken, domarna eller rättsvetenskapsmännen, kan 
sitta inne med lösningen och få tillstånd en ny ”order of order” och 
ett nytt metaspråk. Han tror inte att vi någonsin kommer att kunna 
etablera ett så dominerade metaspråk igen. Istället tror han på vad 
han kallar för ”accommodations” mellan olika konkurrerande mo-
deller, mellan aktörer. Som vi ser finns det likheter och skillnader 
mellan Walkers och Koskenniemis sätt att resonera. Likheterna be-
står i att båda ser behovet av en anpassning av begrepp etc. till den 
nya situationen i världen. Skillnaden består kanske mest i att Kos-
kenniemi mer är inriktad på innehållet, kvaliteten, värdena medan 
Walker önskar finna ett sätt att hantera dagens situation. 

Låt oss ta fasta på delar av vad Walker säger. Då kan vi resonera 
så här: Beståndsdelar i det gamla metaspråket var begrepp som 
”lagstiftare” och ”lojalitet”. Genom de förändringar som skett är 
det svårt att använda detta metaspråk för att tala om dagens situa-
tion. Jag kommer att inspireras av detta synsätt på de begrepp vi 
ska behandla här, att de också, förutom att vara juridiska begrepp, 
är del av ett metaspråk och inte enbart tidlösa beskrivningar. Mitt 
intresse är dessa begrepp som metabegrepp, vilka behöver ”över-
sättningar” och omtolkningar för att fungera idag när vi vill ”tala” 
om exempelvis internationell rätt. Frågan om ”metabegrepp” 
kommer att uppmärksammas vidare nedan. 

Nu över till frågan om ett institutionellt förhållningssätt: Neil 
MacCormick var en av de första som reagerade på de förändringar 
som det innebar med konkurrerande rättsliga ordningar. Man kan 
beskriva den utveckling han själv genomgick såsom att han först 
anslöt sig till en form av radikal pluralism vilket sedan utvecklades 

 
25 Jfr. Günther, K. Legal Pluralism or uniform concept of law? Globalisation as a pro-
blem of legal theory NoFo 5 2008 http://www.helsinki.fi/nofo/ s. 16 ff., menar att det 
redan existerar ett sådant metaspråk som han kallar för “The universal code of legality”. 
Han säger vidare: ”This code of legality has a certain factual validity, independent of 
nation state legislators, national judicial systems and national governments. The code of 
legality is also disengaged from political democratic legislation and still far away from a 
coherent interpretation of its elements”. Han menar att detta metaspråk består av rätts-
liga grundbegrepp och regler, exempelvis rätten till en rättvis rättegång. 
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till vad han benämnde som ”pluralism under international law”.26 
För MacCormick och andra var det s.k. tyska Brunnerfallet av av-
görande betydelse för förståelsen av detta. Domen kom från den 
tyska federala författningsdomstolen 1993. I domen deklarerade 
författningsdomstolen att varken EG-domstolen eller något annat 
europeiskt organ kan ha kompetens över sin egen kompetens.27 
MacCormick konstaterar utifrån bl.a. detta att vad vi ser i Europa 
idag är parallella system. EU-systemet utgår från de tolkningar som 
exempelvis EG-domstolen gjort utifrån grundfördragen om att 
EG-rättens normer har sådant som direkt effekt och företräde i 
varje nationell rätt i gemenskapen. Vidare uppfattningen att EG-
rätten är en ny rättsordning inom folkrätten. De nationella domsto-
larna å andra sidan återför sin kompetens till sina konstitutioner, 
vilka är demokratiska uttryck för folkvilja, uttryckt rakt på sak av 
tyska författningsdomstolen i Brunnerfallet som att de, men inget 
EU-organ, kan ha kompetens över sin egen kompetens. MacCor-
mick talar om olika men sammankopplade rättssystem: 

This interlocking of legal systems, with mutual recognition of each 
other’s validity, but with different grounds for that recognition, poses 
a profound challenge to our understanding of law and legal system.28 

Här har vi själva knutpunkten och problemet, ömsesidigt erkän-
nande mellan systemen med olika grunder för dessa erkännanden. 
Vad han därmed också kritiserar är exempelvis den Kelsenianska 
idén att startpunkten är nationell rätt eller som Kelsen uttrycker 
saken: ”the starting point of the whole construction”.29 Grunderna 
för EG-rätten är en annan, att den är en ny rättsordning inom folk-
rätten som hämtar sin auktoritet från grundfördragen. Det hela le-
der till en form av självrefererande system. 

MacCormicks sätt att hantera situationen, för att inte segla bort 
på ett hav av osäker radikal pluralism, är att återvända till hans egen 
form av institutionell teori. Argumentationen börjar härvid med en 
förståelse av rätten som en ”institutional normative order”.30 Ge-
nom att ha fokus på rätten just som en institutionell normativ ord-

 
26 MacCormick N. Questioning Sovereignty Oxford University Press Oxford 1999 s. 97–
121. 
27 BvR 89/155. 
28 MacCormick a.a. s. 102. 
29 Jfr. ovan vid not 14. 
30 MacCormick a.a. s. 1–16. 
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ning menar MacCormick att man ”negates the existence of any 
analytically necessary nexus between law and state. Law is institu-
tional normative order, and state-law is simply one form of law. 
Conversely, the state is a form of territorial political order with 
some internal power-structure and power-relations, and; law-state 
is simply one form of state”. 

Vidare poängterar han att effekten av att det rör sig om ett insti-
tutionellt system är att det har en, med tydligt lån från en idé från 
Luhmann och Teubner, självrefererande kvalitet i sig.31 Och då är 
vi tillbaka till det som sades ovan om sammankopplingen av olika 
rättssystem som bygger på ömsesidigt erkännande men olika grun-
der för dessa erkännanden. 

Vad jag kommer att ta med mig i analysen av begreppen ”lagstif-
tare” och ”lojalitet” från MacCormick är det institutionella synsät-
tet, att det inte finns något nödvändigt samband mellan rätt och 
stat och den form av självreferens som de olika systemen besitter.32 

Institutioner ”gör” och möjliggör saker. I namn av stater kan de 
exempelvis bilda arméer, bedriva sjukvård, bygga infrastrukturer, 
bygga upp system för sjukvårdsersättningar, jordbruksstöd etc. 
Handlingarna utförs visserligen av människor, men om vi lånar en 
definition av institutioner från North kan vi säga att institutioner är 
”de restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna 
för mänsklig samverkan”.33 Vidare: 

Den struktur vi ålägger våra liv för att minska tillvarons osäkerhet är 
en uppsättning föreskrifter och förbud i förening med de artefakter 
som utvecklats som en del av denna samling. Resultatet är en kom-
plex blandning av formella och informella restriktioner. Dessa restrik-

 
31 Ibid s. 7. Se också Luhmannn N. The Autopoiesis of Social Systems i Essays on Self-
Reference Columbia University Press New York 1990 s. 1–17 och Das Recht der Gesell-
schaft Suhrkamp Frankfurt am Main 1995 s. 42–123. EG-domstolen har vidare formu-
lerat en egen tes om ”självreferens” på detta klassiska vis: ”Giltigheten av de rättsakter 
som utfärdas av gemenskapens institutioner kan endast bedömas i förhållande till ge-
menskapsrätten” Internationale Handelsgesellschaft mål 11/70. 
32 Det jag inte kommer att omfatta av MacCormicks resonemang är hans utgångspunkt 
i uppdelningen mellan ”vara” och ”böra” och uppfattningen att institutionella fakta 
ontologiskt skulle utgöra det han kallar för ”thought objects”. Jag har tidigare kritiserat 
denna uppfattning och lämnar detta därhän här. Se Wennström B. The lawyer and 
language Iustus 1996 s. 52 ff. Men denna kritik är inte på något sätt avgörande mot att 
anlägga ett institutionellt perspektiv. Den blir först aktuell i en filosofisk diskussion. 
33 North D. Institutionerna tillväxten och välståndet SNS Förlag Stockholm 1993 s. 16 och 
The Process of Economic Change UNU/WIDER Working papers No. 128 Helsingfors 1997 
s. 2.  
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tioner ligger inbäddade i de språk, de fysiska artefakter och de tros-
uppfattningar som tillsammans bestämmer det mänskliga samspelets 
olika mönster.34 

Det institutionella betraktelsesättet har sina fördelar men är inte 
helt optimalt här. Vad vi behöver här är att sätta fokus på det som 
möjliggör handlingar och handlingssätt. Vi vill exempelvis förstå 
hur det ömsesidiga erkännandet mellan olika konkurrerande ord-
ningar är beskaffat. Låt oss därför prova en cross-over. Begreppen 
institution och diskurs ligger mycket närmare varandra än vad man 
många gånger tror.35 Vad det handlar om är ett bruk av två olika 
former av ”optiker” som man använder sig av för att förstå samhäl-
leliga strukturer, socialt handlande m.m. En intressant cross-over i 
dessa sammanhang utgör Butlers bruk av performativitet som vi 
ska fördjupa oss i nu.36 Hon gör bruk av J. L. Austins talaktsteori i 
dennes välkända verk How to do things with words.37 Butler tar exem-
pelvis fasta på Austins berömda exempel med prästen, eller doma-
ren, som uttalar ”Härmed förklarar jag er för man och hustru”. Det 
är talakten enligt Austin och Butler som får ”det hela att bli till”. 
Performativer är illokutionära handlingar, d.v.s. de utförs i och med 
att de yttras. De olika rättsliga regimer eller ordningar som ska stu-
deras här skapar en rad sådana handlingar. Performativitet är vik-
tigt, ska det visa sig nedan, när det gäller att förstå kommunikatio-
nen och beroendet mellan rättsliga ordningar. För precis som But-
ler påpekar skiljer sig en performativ akt från ren ”performance”. 
Den performativa akten får sin auktoritet från den diskurs som den 
är en del av.38 Framgången av handlingen styrs därmed inte av in-
tentionen eller den exakta upprepningen.39 Jag kommer att pröva 
att se exempelvis EG-domstolens domar och Säkerhetsrådets reso-
lutioner som ”institutionellt performativt handlande”.40 Vad de gör, 

 
34 North D. Att förstå ekonomi i förändring SNS-förlag Stockholm 2006 s. 12 f. 
35Se Wennström B. När summan blir mer än delarna i Festskrift till Anders Fogelklou Ius-
tus 2008 s. 313–333 ang. hur samtidiga trender i olika vetenskapliga discipliner oftare är 
mer besläktade med varandra än står i opposition till varandra. 
36 Se Butler J. Subversiv performativitet, s. 87–93, och Queerkritik, s. 95—126, i Könet 
brinner! Texter i urval av Rosenberg T. Natur och Kultur Stockholm 2005. 
37 Se Austin J.L. How to do things with words Oxford University Press Oxford 1986. 
38 Butler a.a. s. 99 ff.  
39 Ibid. s. 102. 
40 Jfr. diskussionen om domaraktivism. Se exempelvis Graver H. P Juss, politikk og 
dommeraktivisme i en flytende europeisk rettsorden Festskrift til Carl August Fleischer – 
dog Fred er ej det Bedste ... Universitetsforlaget Oslo 2006 s. 203–215. Denne säger: ”I den 
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likt performativa akter, är att de låter en ny ”situation” bli till. Väl 
medveten om att det är mycket som haltar i jämförelsen med en 
talhandling och exempelvis en Säkerhetsrådsresolution ska jag prö-
va att använda mig av jämförelsen för att komma närmare dessa 
handlingars nyttjande idag. Detta kommer att utvecklas mer nedan. 

Sammanfattar vi det sagda utifrån de fyra teoretiker som an-
vänds här kan vi säga att vad som ska göras här nedan är det Kos-
kenniemi kallar för att ”återskapa”, om än i mer begränsad omfatt-
ning än vad Koskenniemis projekt går ut på. Vad som ska återska-
pas är en del i vad Walker kallar för ett metaspråk med metabe-
grepp och det ska ske genom ”översättningar”, om- och nytolk-
ningar. Angreppssättet kommer därvid att vara institutionellt och 
utgående från begreppet performativ i överförd bemärkelse, det vill 
säga aktörernas behov av att kommunicera sina ”budskap” inom 
ramen för ett transnationellt fragmenterat system. 

4 Lagstiftare 
Begreppet ”lagstiftare” är ett exempel på ett begrepp som hade en 
klar och tydlig förankring i en nationalstatlig kontext. Här ska vi 
koncentrera oss främst på detta begrepp som metabegrepp. I rät-
tens nya landskap är det inte lika lätt, ska vi se nedan, att använda 
begreppet på det sätt som gjordes inom modern rätt med national-
staten i centrum. Som Tuori säger, modern rätt har varit beroende 
av nationalstaten.41 Frågan är vad som händer med ett begrepp som 
”lagstiftare” om detta beroende försvagas? 

Anlägger vi ett institutionellt perspektiv på frågan om begreppet 
”lagstiftare” kan följande inledningsvis sägas: Gränserna mellan in-
tern och extern rätt har blivit, som vi såg ovan, allt svårare att dra. 
Interaktion och överlappning mellan rättsliga ordningar har därmed 
också blivit fler. Inom statskunskap har man under många år stude-
rat fenomenet multilevel governance. Marks var den som myntade be-
greppet multi-level governance i början av 1990-talet för att beskriva 
EU:s beslutsformer. Den första definitionen var: ”a system of con-
tinuous negotiation among nested governments at several, territo-

                                                        
 
flytende moderniteten blir både lovgivning og rettsavgörelser en av flere hendelser som 
i likhet med steiner kastet i et vann, påvirker rettsordenen til forandrig og tilpasning – til 
neste gang de utsettes for påvirkning.” 
41 Tuori a.a. s. 40. 

15 
 



Rättens nya landskap 

rial tiers”.42 Till den första definitionen har fogats ytterligare ett 
skikt ,”tier”, ”the subnational level”, för att fånga in den växande 
roll som icke-statliga aktörer har i beslutsfattande idag.43 För den 
här framställningen kan det vara två fenomen som utgår från reso-
nemanget om multitlevel governance som är intressanta.44 Den första 
berör förvaltning – governance – utan myndighet vilket indikerar att 
många förvaltande uppgifter sköts av andra än förvaltande myn-
digheter inom en stat. Den andra dimensionen är det som berörts 
här redan, nämligen förvaltning utöver staterna på olika nivåer in-
ternationellt. Multilevel i dessa sammanhang reser en rad frågor som 
också blir intressanta i förhållande till ”lagstiftare”, exempelvis 
maktfrågor. Marks och Hooghe använder sig av begreppet maktdif-
fusion.45 Beslutsfattande, policyskapande, styrning, reglerande verk-
samhet förekommer spritt över flera nivåer idag och kan även vara 
en delad angelägenhet. Føllesdal m.fl. talar om multilevel regulations.46 
De gör en skillnad mellan ”regulation” och ”legislation” där det 
förra är ett bredare begrepp och det senare kopplat till det traditio-
nella nationalstatliga lagstiftandet.47 Men själva syftet i denna fram-
ställning är inte att strikt upprätthålla denna gräns som en förutfat-
tad mening om reglerande verksamhet utan att istället se hur dessa 
två fenomen idag överlappar och är beroende av varandra. Alvarez 
exempelvis påpekar att jurister just på grund av att de är skolade i 
en tradition där staters rättsbildning sätts i centrum har svårare än 
andra att se likheterna mellan de olika nya former av regulativa ak-
tiviteter och de äldre.48 

Nu till frågan om ”lagstiftare” som metabegrepp: Begreppet 
”lagstiftare” kan användas på två här intressanta sätt i en juridisk 
diskurs. Dels som en beskrivning av dem/det som uppbär en viss 

 
42 Marks G. Structural Policy and Multilevel Governance in the EC i The State of the 
European Community vol 2. eds Cafruny A. och Rosenthal G. Lynne Rienner Boulder s. 
391–411 
43 Bache I. och Flinders M. a.a. s. 3. 
44 Jfr. Wessel R. och Wouters J. The Phenomenon of Multilevel Regulation: Interac-
tions between Global, EU and National Regulatory Spheres i Multilevel Regulation and the 
EU red. Føllesdal, Wessel och Wouters Martinus Nijhoff pub. Leiden 2008 s. 11. 
45 Hooghe L och Marks G Unravelling the Central State, but How? Types of Multi-Level Gov-
ernance http://www.ihs.ac.at/publications/pol/pw_87.pdf. 
46 Se ovan not x. 
47 Wessel R. och Wouters J. a.a. s. 12. 
48 Alvarez a.a. s. 45 ff. Men Alvarez påpekar att det är skillnad på synsätt beroende på 
vilken form av jurist det rör sig om, exempelvis tenderar jurister som studerar interna-
tionella organisationer att ha en annan syn än de som studerar inhemsk rätt. 
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aktivitet, exempelvis nationell lagstiftning, på det sätt som detta 
görs i modern rätt, dels fungerar det som just ett metabegrepp. 
Den senare funktionen blir tydlig om man betraktar exempelvis föl-
jande uttalande om historiska förhållanden: 

Det romerska konkubinatet företer ingen entydig bild vare sig ur so-
ciologisk eller rättslig synvinkel. Lagstiftarens hållning gentemot detta 
utomäktenskapliga fenomen varierade alltifrån fördömande, likgiltig 
tolerans, välvillig neutralitet, till rättsligt erkännande… [Min kursive-
ring]49 

I citatet ovan är det tydligt att det som kallas för ”lagstiftaren” är 
ett metabegrepp. Michalsen har diskuterat användningen av meta-
begrepp vid rättshistoriska studier50. Vad begrepp som ”lagstiftare” 
i citatet på ytan tycks göra är att det upprättas en förbindelse ”be-
tween the past legal texts (as e.g. a legislative act, court decisions or 
the sentences of legal science) and the past reality (posed as e.g. the 
legislator’s aims and intentions or the court’s or the legal sciences 
view on law)”.51 Man kan inte säga att författaren till citatet gör nå-
got ”fel” genom att använda sig av ett metabegrepp så länge denne 
är medveten om det och tar med detta i beräkningen vid sina analy-
ser. Som Michalsen säger vidare: ”in transforming the material of 
the legal past to a present interpretative account of the past, the use 
of meta-concepts of different kind is unavoidable”. Han nämner 
vidare begreppet ”lagstiftare” som ett exempel på ett sådant meta-
begrepp. Vad användandet av metabegrepp dock kan ge är en falsk 
bild av kontinuitet, om man inte ser upp, eftersom också begrepp 
som dessa har en dubbel användning. Dels är de rättsvetenskapliga 
begrepp som del av dagens rättsvetenskapliga och juridiska voka-
bulär, dels just metabegrepp vid historiska undersökningar. Det 
man då får passa sig för är bl.a. den anakronism som kan uppstå 
om man är omedveten om i vilken funktion begreppet används för 
tillfället. 

Även i en samtida kontext är dessa iakttagelser av stort intresse, 
d.v.s. att göra skillnad på juridiskttekniska begrepp och metabe-
grepp. Utgår vi från att de regulativa aktiviteterna är av många slag 
idag och att de tas i anspråk utifrån många olika positioner är det 
 
49 Lind G. Common Law Marriages avh. Uppsala universitet 2006. 
50 Michalsen D., The Nominalistic Argument i Interpreting Past Legal Texts i Reading 
Past Legal Texts Unipax Oslo 2006 s. 134–157. 
51 Ibid s. 137. 
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inte längre så upplysande att bara exempelvis göra indelningen mel-
lan ”legislation” och ”regulation”. Frågan är då varför den skillnaden 
blivit mindre upplysande? Som vi såg ovan sade MacCormick att 
det inte finns något nödvändigt samband mellan ”rätt” och ”stat”. 
Indelningen mellan ”legislation” och ”regulation” bygger i mycket på 
att det sambandet upprätthålls. Använder vi oss däremot av be-
greppet ”law-maker”, som Alvarez gör, försvagas skillnaden om vi 
utgår från att det är fråga om olika former av rättsbildning utifrån 
olika positioner som tillsammans är med och skapar rättens nya 
landskap och där ingen av aktörerna har monopol på rättsbildning. 

Låt oss försöka beskriva tre sådana fall där begreppet ”lagstifta-
re” måste analyseras närmare utifrån exempelvis ett perspektiv av 
multilevel regulation. 

Vi börjar med förstainstansrättens dom i mål T-306/01. Bak-
grunden till tvisten var att 15 oktober 1999 antog FN:s säkerhets-
råd resolution 1267 där man fördömde att terrorister togs emot 
och tränades inom afghanskt territorium. För att säkerställa efter-
levnaden av de skyldigheter som angavs i resolutionen föreskrevs i 
punkt 4b i resolutionen att alla stater bland annat skulle: 

Freeze funds and other financial resources, including funds derived or 
generated from property owned or controlled directly or indirectly by 
the Taliban, or by any undertaking owned or controlled by the Tali-
ban, as designated by the Committee established by paragraph 6 be-
low, and ensure that neither they nor any other funds or financial re-
sources so designated are made available, by their nationals or by any 
persons within their territory, to or for the benefit of the Taliban or 
any undertaking owned or controlled, directly or indirectly, by the 
Taliban, except as may be authorized by the Committee on a case-by-
case basis on the grounds of humanitarian need 

Man inrättade vidare en kommitté vid säkerhetsrådet som om-
nämns ovan där man bl.a. prövade vilka penningmedel etc. som 
skulle omfattas. 52 Proceduren gick till så att vilken medlemsstat 
som helst eller en internationell eller regional organisation kunde 
föreslå namn till sanktionslistan som kommittén administrerade. 

 
52 För en sammanfattning av händelseförloppet se exempelvis Rosand E. Security 
Council Resolution 1373, The Counter-Terrorism Committee, and the Fight against 
Terrorism American Journal of International Law 97 2003 s. 333–341, Rostow N. Before 
and After the Changed UN Response to Terrorism Since September 11th  Cornell In-
ternational Law Journal 35 2002 s. 475–490. 
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En så kallad ”non-objection procedure” infördes som innebar att om 
ingen protesterade mot uppförande av en person eller organisation 
på listan inom ursprungligen 48-timmar och slutligen fem dagar så 
skulle alla stater frysa de uppfördas tillgångar och förbjuda deras 
res

.a. organisationen och personernas tillgångar och 
me

ma sätt som ge-
me

rna för att medlemsstaterna skall kunna fullgöra dessa skyl-
digheter. 

 

or.53 
EU:s ministerråd antog 15 november 1999 den ståndpunkten att 

det var nödvändigt för gemenskapen att genomföra Säkerhetsrå-
dets resolution 1267. Rådet stödde sig på artiklar i EG-fördraget 
och diverse förordningar. Under åren som följde antog FN:s säker-
hetsråd fler resolutioner som gick på samma linje som den första 
resolutionen och EU:s ministerråd bedömde att det var nödvändigt 
för gemenskapen att genomföra även dessa. Ovannämna sank-
tionskommitté vid säkerhetsrådet upprättade således och revidera-
de förteckningar över enheter och personer vars penningmedel 
skulle frysas. EU följde upp dessa förteckningar genom olika för-
ordningar där tillgångar och medel för personer och organisationer 
spärrades. Vid en revidering 9 november 2001 av nämnda sank-
tionskommitté uppfördes en organisation och tre personer hem-
mahörande i Sverige på kommitténs lista. EU följde upp med en ny 
förordning där bl

del spärrades. 
Tvisten gällde bl.a. följande: frågan om folkrättsligt sett FN:s 

stadga och säkerhetsrådets beslut är bindande för europeiska ge-
menskapen. Domstolen svarade jakande på detta. Man uttalade 
bl.a. att även om gemenskapen inte är medlem av FN är gemen-
skapen genom grundfördraget angående gemenskapens upprättan-
de bunden av skyldigheterna i FN:s stadga på sam

nskapens medlemsstater är det. Man uttalade: 

Gemenskapen får varken åsidosätta de skyldigheter som åligger med-
lemsstaterna enligt denna stadga eller hindrandet av dessa. Gemen-
skapen är dessutom enligt det fördrag varigenom den upprättades 
skyldig att med utövande av sin behörighet anta de nödvändiga be-
stämmelse

53 Se ang. ”kriget mot terrorismen” och dess inverkan på mänskliga rättigheter. Fitz-
patrick J. Speaking Law to Power: The War against Terrorism and Human Rights The 
European Journal of International Law vol. 14 2003 s. 241–264. Se ang. samma 
åtgärders effektivitet Bianchi A. Assessing the Effectiveness of the UN Security 
Council’s Anti-terrorism Measures The European Journal of International Law vol. 
17 no. 5 2007 s. 881–919. 
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Med andra ord såg man bl.a. antagande av förordningar baserade 
på sanktionskommitténs listor som ”nödvändiga” för att fullgöra 
sina skyldigheter. 

Frågan uppkom också om domstolen kunde genomföra någon 
legalitetskontroll av säkerhetsrådets resolutioner. Svaret blev att 
man varken direkt genom en prövning av resolutionerna eller indi-
rekt, genom prövning av det materiella innehållet i EU:s förord-
ningar som byggde på resolutionerna, kunde göra en sådan kon-
troll. 

Det intressanta med det här fallet i vår diskussion här är att se 
hur regleringar på en internationell nivå når den nationella nivån via 
en väg genom andra internationella organ. Vidare hur under denna 
”transport” tveksamheter, genom exempelvis en dom som första-
instansrättens dom i detta fall, försvinner som exempelvis vilken 
regulativ kraft ett beslut av FN:s säkerhetsråd verkligen har.54 

I fallet ansågs det dock finnas en möjlighet för förstainstansrät-
ten att göra en bedömning av resolutionerna och det var utifrån jus 
cogens och därmed frågan om grundläggande rättigheter i förhållan-
de till universellt skydd för mänskliga rättigheter. I detta fall skulle 
frågan vara om frysningen av penningmedel syftade eller ledde till 
omänsklig och förnedrande behandling av de berörda personerna. 
Så ansåg förstainstansrätten inte vara fallet.55 

Detta kan sägas vara rond ett i detta fall vilket fördes upp till 
EG-domstolen som kom med sitt domslut 2008, det s.k. Kadi/Al-
Barakaat-fallet 56. I korthet kan man säga att man gick på en delvis 
annan linje och sade att rättsakter antagna av gemenskapen måste 
stå i överenskommelse med grundläggande rättigheter som garante-
ras av EU-rätten även om dessa rättsakter är antagna för att im-
plementera Säkerhetsrådets resolutioner vilka i sig är bindande för 
medlemsstaterna utifrån internationell rätt. Man sade: 

 
54 Jfr. exempelvis Johnston I. Legislation and Adjudication in the UN Security Council 
American Journal of International Law 102 2008 s. 283 angånde Säkerhetsrådet som kvasi-
lagstiftare. Se också De Sena P och Vitucci M. C. The European Courts and the Secu-
rity Council: Between Dédoublement Fonctionnel and Balancing Values The European 
Journal of International Law vol. 20 no. 1 2009 s. 193 f. som menar att det funnits en ten-
dens att i olika rättsliga fora ge företräde för FN:s rättsliga ordning. 
55 Jfr. Cameron I. The European Convention on Human Rights, Due Process and United Nations 
Security Council Counter-Terrorism Sanctions Rapport Council of Europe Strasbourg 2006 s. 
7  
56 Förening av två mål C-402/05 och C-415/02. 
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De skyldigheter som följer av ett internationellt avtal kan inte få en 
sådan verkan att EG-fördragets konstitutionella principer undergrävs, 
bland vilka principen att samtliga gemenskapsrättsakter måste iaktta 
de grundläggande rättigheterna ingår. Iakttagandet av de grundläggan-
de rättigheterna utgör ett villkor för gemenskapsrättsakternas lagen-
lighet, vilket det åligger domstolen att kontrollera inom ramen för det 
fullständiga system med talemöjligheter som upprättas genom EG-
fördraget. 

Vad som särskilt brast i förhållande till de grundläggande rättighe-
terna var: rätten till försvar, tillgången till effektiva rättsmedel och 
rätten att få sin egendom respekterad.57 Även om denna invändning 
kom i detta fall visar fallet tydligt på hur ett beslut taget av en in-
ternationell organisation via en annan regional organisation kan få 
effekt för medborgarna i enskilda länder. 

Nästa fall visar på liknande komplikationer när det gäller förhål-
landet mellan EG-rätt och WTO.58 Målet gällde en ansökan från 
Portugal att EG-domstolen skulle ogiltigförklara ett rådsbeslut an-
gående slutande av avtal mellan EG och Pakistan, tillika ett liknan-
de avtal med Indien, angående marknadstillträde för textilvaror. 
Talan ogillades. Den för oss här intressanta frågan var i fallet om 
åsidosättande av grundläggande regler och principer i WTO-
avtalen, vilket Portugal menade att överenskommelserna innebar, 
ska innebära att ett ministerrådsbeslut kan åsidosättas. Närmast om 
WTO-reglerna då skulle ha en liknande ”direkt effekt” som exem-
pelvis ovan nämnda resolutioner från FN. EG-domstolen svarade 
nej på denna fråga och ansåg sig därmed inte ha rätt att pröva lag-
enligheten på det sätt Portugal önskade. Men man menade att det 
åvilade domstolen att ifråga om en särskild förpliktelse från gemen-
skapens sida inom ramen för WTO göra en laglighetsprövning av 
en gemenskapsrättsakt. Portugal hade i detta fall inte någon fram-
gång med att ifrågasätta rådsbeslutet utifrån WTO-avtalen i sig. 
Vad man kunde ha ifrågasatt var lagligheten av förpliktelserna ut-
ifrån de särskilda avtalen mellan EG och Pakistan respektive Indi-
en. Men det hela är en helt annan fråga än den Portugal ville ha be-

 
57 För en utförlig kommentar till domen se exempelvis Payandeh M. och Sauer H. Eu-
ropean Union: UN sanctions and EU fundamental rights International Journal of Constitu-
tional Law vol. 7 no. 2 2009 s. 306–315, Cameron I. Sökandet efter en rättvis lösning på 
FN:s riktade sanktioner: ett sisyfosarbete SvJT 2009 s. 64–83. 
58 Mål C-149/96. 
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handlad. På så vis kan man också säga att i fall som dessa WTO:s 
regler kan komma in på nationell nivå via en särskild väg, nämligen 
här via åtaganden från EG:s sida om dessa förpliktelser är lagenliga. 
För stater och individer kan det i sig få konsekvenser som är nog så 
dramatiska.59 

Ett tredje intressant exempel på hur regleringar på internationell 
nivå påverkar nationell rätt är frågan om förbud mot tobaksrökning 
på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Från och med första janua-
ri 2005 infördes genom ändringar i tobakslagen rökförbud i restau-
ranger och andra serviceställen, 2 § p.5. Strikt formellt kan man 
säga att lagstiftaren är Sveriges riksdag, att det är en svensk lag och 
där borde ingen tveksamhet kunna finnas ifråga om vem lagstifta-
ren är. Men börjar vi granska frågan ser vi att ”rökfrihet” inte ex-
klusivt är en nationell angelägenhet utan ett exempel på en delad 
sådan där det finns en rad aktörer på många nivåer som samverkar. 

Processen startade kan man säga med WHO:s ramkonvention 
om tobakskontroll (FCTC) 2003. Bakgrunden till konventionen var 
att i takt med att tobaksindustrin har blivit mer globalt orienterad, 
bl.a. en koncentration av ägande till ett fåtal aktörer, och att kun-
skapen om de tobaksrelaterade hälsoproblemen har ökat har det 
blivit alltmer uppenbart att det krävs globala regleringar för att 
komma till rätta med tobakens skadeverkningar. Vidare, vilket 
framgår av artikel 5 i konventionen, krävs samarbete mellan de för-
dragsslutande parterna och med ”competent international and regi-
onal intergovemental organizations and other bodies”. Tobakskon-
troll har på så vis blivit ett exempel på ”shared sovereignty”.60 Med la-
ger, ”tiers”, av ”governance” från den globala nivån ner till den lokala 
och där detta nät av administration på olika nivåer inte ensamt på 
någon nivå har full kontroll över frågorna. Vad som bl.a. skapats 
utifrån konventionen, och utifrån EU:s ansträngningar, är vertikala, 
horisontella och subnationella nivåer i samverkan kring tobakskon-
troll. 

På EU-nivå har frågor om rökfrihet framför allt tagits upp i 
icke-bindande rekommendationer och resolutioner. Men tobaksrök 
nämns också bl.a. i ramdirektivet om arbetstagares hälsa på arbets-
platsen (89/391/EEG). Vidare har en Grönbok tagits fram av 
Kommissionen 2007 i vilken olika strategier diskuteras. 

 
59 Jfr. von Bogdandy a.a. s. 404 ff. 
60 Jfr.Wennström 2009 EU, osäkerhet och rättens nya landskap. 
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På den subnationella nivån kan man se hur NGO:s fått inflytan-
de på EU:s beslutsprocess avseende tobakskontroll. 1996 beslutade 
EU att stödja två nätverk, bl.a. ENSP, The European Network for 
Smoking Prevention. ENSP har varit en aktör i EU:s tobakskon-
trollprocess sedan dess och också varit med genom andra organisa-
tioner i förhandlingarna inför FCTC. Dessutom har ENSP hjälpt 
EU att vara en motvikt inom den icke-statliga sektorn mot tobaks-
industrin. 

Vad detta exempel på regleringar på internationell nivå visar är 
hur frågor, p.g.a. globalisering m.m., idag av nödvändighet görs till 
en gemensam angelägenhet för många. Andra områden kan vara 
klimatfrågor, pandemier, informationsteknologi, finansiell ekonomi 
m.fl. På områden som dessa blir dock inte de regulativa processer-
na synliga om man har en alltför formell syn på vem som är ”lag-
stiftaren” utifrån en monistisk modell med nationalstatens parla-
ment i centrum. 

Återknyter vi till resonemanget ovan angående ”metabegrepp” 
blir det tydligare och tydligare att begreppet lagstiftare taget ur sin 
användning i en monistisk kontext och placerad i dagens situation 
blir alltmer problematiskt att använda. Om vi tar det första fallet 
med Säkerhetsrådets resolution angående frysning av medel är det 
inte helt lätt att svara på vem som är ”lagstiftaren”. Tre enkla tum-
regler för lagstiftning brukar vara att för att något ska kunna vara 
en ”lag” krävs åtminstone 1) att regeln är artikulerad i skriftlig 
form, 2) att den är antagen och promulgerad av en ”myndighet” 
som i förväg har den kompetensen att utfärda regeln i enlighet med 
praxis eller fastställda regler och 3) att den är formulerad i generella 
termer och är tänkt att kunna tillämpas i ett obestämt antal framti-
da fall.61  

I stort sett alla dessa tre tumregler kan man ifrågasätta här ut-
ifrån denna enkla modell. Visserligen är Säkerhetsrådets resolution, 
som var startskottet, skriftlig. Men den gav inte uttryck för en tydlig 
skriftlig ”regel” utifrån vilken vare sig ett underordnat organ eller 
en enskild individ kunde utläsa innehållet, rättsföljderna etc. Inte 
heller den särskilda kommitté som säkerhetsrådet tillsatte skapade 
någon sådan regel. Vad den gjorde, som framgått ovan, var i prin-

 
61 Jfr. en precisering av lagbegreppet Whalgren P. Lagstiftning Norstedts Stockholm 2008 
s. 61 ff. 
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cip att administrera en lista med namn över personer som förts upp 
på den av stater eller organisationer. 

Det kan som vi sett ovan även ifrågasättas var gränserna går för 
Säkerhetsrådets mandat att fatta bindande beslut för FN:s med-
lemsländer.62 Under kalla kriget hade Säkerhetsrådet få tillfällen att 
utöva sin möjlighet som regelskapare på grund av de fem ständiga 
medlemmarnas oenighet. På papperet hade Säkerhetsrådet även då 
betydande möjligheter att agera.  

Utvecklingen efter kalla kriget har gått från att Säkerhetsrådet 
har utövat sin makt genom att fatta beslut som varit snarlika hur en 
domstol arbetar, exempelvis förklara Irak ekonomiskt ersättnings-
skyldig för invasionen av Kuwait, till riktade sanktioner av den 
sorts resolution 1267 orsakat mot enskilda individer genom att fry-
sa deras tillgångar. Johnston kallar det senare för ”the 1267 regime”.63 
Det märkliga med den är att den är preventiv till sin funktion, och 
den inför inte sanktioner för vad någon gjort i det förgångna utan 
för vad denne kan komma att göra i framtiden. 

Den första ”lag lika”-produkten i kedjan är EU:s förordningar 
som utfärdades utifrån Säkerhetsrådets sanktionskommittés lista. 
Men frågan återstår, vem är egentligen ”lagstiftaren”? Vad EU 
gjorde var att de implementerade, som de såg det, vad gemenska-
pen var skyldig att göra. 

Synonymt med frågan vem ”lagstiftaren” är skulle man kunna 
ställa frågan vem är det som bestämmer? Denna maktfråga ska vi 
inte gå in på här. Slutsatsen blir i alla fall att i detta fall måste frågan 
om vem lagstiftaren är behandlas som om begreppet lagstiftaren är 
ett metabegrepp, d.v.s. bortkopplat från den deskriptiva använd-
ningen som juridiskttekniskt begrepp. I den kontext det rör sig om 
finns lite plats för analyser utifrån det gamla monistiska paradigmet. 

I det andra fallet med WTO sker något intressant genom att det 
inte är WTO-reglerna i sig som skapar förpliktelser utan överens-
kommelser mellan EG och två stater utifrån WTO-avtalen. WTO-
reglerna har ingen direkt effekt som FN:s regler, konstaterades i det 
ovan refererade fallet, men de letar sig ändå in via andra vägar, 
denna gång EG, och får direkta konsekvenser för berörda. 

I det tredje och sista fallet blir frågan om ”lagstiftaren” kompli-
cerad utifrån att det visserligen är en svensk lag om rökfrihet, men 

 
62 Jfr. Alvarez a.a. s. 184 ff. 
63 Johnstone a.a. s. 295. 
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rökfrihetsstrategin är en delad angelägenhet mellan vertikala, hori-
sontella och subnationella nivåer i samverkan kring tobakskontroll. 
Det vi inte beskrev ovan men som hade komplicerat bilden ytterli-
gare är samarbetet mellan myndigheter från olika stater före och 
efter det att viktiga beslut tas.64 

På grund av uppluckringen av statsbegreppet är det inte lika tyd-
ligt längre vad som menas med ”lagstiftaren”, något som även kan 
ses i förarbetena till lagstiftningen där utredningar i olika rättsfrågor 
ofta kan handla om exempelvis hur en implementering av eller an-
passning till extern rätt ska ske där det egentliga förarbetet skett 
genom internationellt samarbete och förhandlingar där svenska po-
litiker och tjänstemän varit delaktiga. 

En första fråga blir hur vi ska se på den nya form av regulativ 
verksamhet som beskrivits ovan. Anlägger vi ett institutionellt per-
spektiv och först konstaterar att de olika ovan beskrivna rättsliga 
ordningarna FN, EU och WTO just uppvisar det MacCormick be-
nämnde som självreferens och att systemet bygger på igenkänning 
och inte på strikt hierarki blir nästa fråga hur vi ska karaktärisera 
den form av ”law-making” som dessa ordningar står för. De har till 
att börja med inte samma direkta koppling till exekutiva organ som 
finns i en stat. Vägen till ”exekution” är krånglig och komplicerad 
och går oftast över staters maktapparater. Här är en förklaring till 
varför det är mer belysande att i överförd mening tala om talhand-
lingar som illokutionära, d.v.s. att de är utförda genom ”yttrandet”, 
men vidare också genom det Austin kallade för det prelokutionära, 
d.v.s. att för yttrandenas framgång krävs att de ska åstadkomma en 
viss verkan hos mottagaren. I det internationella system som nu 
råder krävs just en sådan ”verkan” för att något ska hända. I Aus-
tins fall talade han om prelokutionär verkan i form av att exempel-
vis bli rädd. I internationella sammanhang är det mer fråga om så-
dant som ”respekt”, välvilja etc. Svagheten i att använda sig av en 
teori grundad i och beskrivande mänsklig kommunikation och rela-
tioner på institutionella aktörer är att ett sådant ”förmänskligande” 
av dessa aktörer kan skapa en mängd filosofiska och teoretiska 
problem om metaforen tas alltför bokstavligt. Vidare lider teorin av 
att den speglar en mycket enkel ”sändar/mottagar-modell” vilket är 
en begränsning i detta fall när interaktion är mycket viktigt för att 
 
64 Se angående s.k. transgovernmental networks Hamann A och Ruiz Fabri A. Transna-
tional networks and constitutionalism International Journal of Constitutional Law 2008 vol. 
6 no. 3&4 2008 s. 481–508. 
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förstå processerna. Men verkan av exempelvis Säkerhetsrådets 
sanktionskommittés ”svartlistningar”, uppförande av vissa perso-
ner och organisationer på en sanktionslista, kan, i överförd mening, 
med fördel beskrivas som en illokutionär talhandling som får en 
avsedd prelokutionär verkan på exempelvis EU och dess medlems-
stater. 

Frågan blir nu vad som händer med begreppet ”lagstiftare” när 
en anpassning, ett återskapande eller ”översättning” skett? Möjligen 
är det så att begreppet tillhör de begrepp som kommer att få en 
mindre framträdande roll inom ramen för ett nytt metaspråk när 
dess gamla roll inom rättsbildningen minskar. Det kan vara svårt att 
tala om ”lagstiftare”, ”lagstiftaren” etc. i situationer som de som 
beskrivits ovan. Här kommer kanske Nietzsches klassiska observa-
tion angående begrepp än en gång väl till pass, nämligen att det re-
dan existerande alltid tas i bruk för nya ändamål och bruk och att 
de är föremål för ständiga tolkningar och omtolkningar.65 Lagstift-
ning hade sin höjdpunkt under ett fåtal år under den moderna eran, 
och både före och efter det kommer begrepp som ”lagstiftare”, 
”lagstiftning” etc. kanske att minska i betydelse. 

5 Lojalitet 
En fråga som diskuterats i modern rättsfilosofi i decennier är om 
det finns en skyldighet att följa lagen.66 Frågan har bl.a. diskuterats 
ur moralisk synvinkel i relation till enskilda. Den formen av lojalitet 
ska vi inte uppmärksamma här utan vad som är av intresse i denna 
framställning är frågor om hur lojala exempelvis staterna måste 
vara i förhållande till internationella organisationer som de genom 
folkrättsliga avtal har överlåtit beslutanderätt till. Ska EG-direktiv 
till varje pris genomdrivas? Vad gäller för Säkerhetsrådets resolu-
tioner, som redan uppmärksammats ovan, måste de också genom-
drivas till varje pris? Hur är det med mänskliga rättigheter, finns det 
en skyldighet att tillämpa vissa principer, exempelvis jus cogens? 

För att kunna besvara dessa frågor tänkte jag först kort göra en 
idéhistorisk fördjupning angående lojalitet och lydnad. 

 
65 Nietzsche F. Om moralens härstamning Rabén Prisma Stockholm 1994 s. 84 f. 
66 Frågan formuleras på en mängd sätt, se exempelvis som Raz J. The obligation to 
obey: Revision and Tradition i Ethics in the public domain Oxford University Press Oxford 
s. 341–354 för en ingång till debatten. 
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Principer om lojalitet i rättsliga sammanhang har både moderna 
och förmoderna rötter. Ett belysande exempel på det senare är en 
princip som inom den kristna traditionen finns uttryckt i berättel-
sen om Jesus och tempelskatten.67 Låt oss kort påminna oss om 
den eftersom den är central inom den kristna tankesfären. Farisé-
erna, med hjälp av herodianer, försökte snärja Jesus med att fråga 
om det var rätt att betala skatt till kejsaren. Svaret blir det klassiska 
från Jesus, som kan tolkas och har tolkats på många sätt: Ge kejsa-
ren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Ytligt sett tycks 
svaret vara att man kan, ja ska lyda två herrar. Men just tanken på 
en uppdelning av lydnad kan man också se hos exempelvis Thomas 
Aquinas utifrån delvis andra utgångspunkter vilka kan vara av värde 
att uppmärksamma. Finnis får bli vår ciceron, han beskriver Aqui-
nas sätt att resonera angående lydnad utifrån barns lydnadsplikt i 
förhållande till sina föräldrar.68 Lydnaden menar Aquinas är inte 
total utan den relaterar mest till sådant som uppfostran. Ett barn 
har samma rätt som alla andra att inte bli dödad, våldtagen eller lju-
gen för, enligt Aquinas. Det är bara inom en väldigt smal sfär, för-
klarar Aquinas, som en person som är ett barn står i ett absolut 
lydnadsförhållande till den som är dess förälder, främst när det 
handlar om familjen, utbildning etc. Utanför det området har bar-
net lika stor rätt som någon annan till olydnad.69 Relationen mellan 
lydnad och olydnad är viktig här. Resonemanget innehåller två vik-
tiga komponenter som är typiska för det förmoderna synsättet på 
lydnad respektive olydnad. För det första att det finns olika ”sfärer 
av lydnad”, för det andra att det utifrån detta går att dra gränser för 
både lydnaden, lojaliteten och makten. Vad gäller det senare skulle 
man kunna formulera saken så att skyldigheten att lyda sträcker sig 
bara så långt som rätten att styra, regera gör.70 

 

Det moderna sättet att förhålla sig till lydnad karaktäriseras, om 
vi får tro Foucault, av disciplinering.71 Det behövs därför inte sam-
ma form av lydnad i förhållande till en eller flera herrar som för-

67 Matteus 22:16–22. 
68 Finnis J. Aquinas: moral, political, and legal theory Oxford University Press Oxford 1998 
s. 171. 
69 Lydnad är ingen dygd, säger Aquinas. Aquinas T. Summa Theologiae IIaIIae 104 i 
Aquinas Political writings Cambridge University Press Cambridge 2002 s. 59. 
70 Se ibid. s. 72 angående orsaker till när en kristen ej behöver lyda världsliga makter. 
71 Foucault M Övervakning och straff Arkiv förlag Lund 1998 s. 159 ff. 
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modernt tänkande stod för.72 Frågeställningarna om lydnad och lo-
jalitet blir också därmed andra exempelvis i förhållande till ”styrel-
seformer”. Arendt har en mycket träffande formulering för att be-
skriva detta moderna sätt att styra. Hon talar om ”ingens herraväl-
de”.73 Det finns i det moderna inte längre en person, en despot, 
utan ”ingen” härskar och styr. Men säger hon, denna ingens herra-
välde styr inte mindre despotiskt vilket, påpekar hon, vi känner till 
från ”det ekonomiska totalintressets hypotetiska enhetlighet såväl 
som de gängse åsikternas hypotetiska samstämmighet i societetens 
salonger”. Och vidare: 

Vi känner blott alltför väl fenomenet med denne ingens herravälde 
från den ”socialaste” av alla statsformer, nämligen byråkratin, som 
kommer till makten under det sista stadiet av den nationalstatliga ut-
vecklingen … Ingens herravälde är i så ringa grad icke-herravälde att 
det under vissa omständigheter kan visa sig vara en av de grymmaste 
och mest tyranniska herraväldesformerna.74 

Vem ska man lyda i en sådan värld? Valet står inte så enkelt som 
det mellan Gud eller kejsaren. Borta är sfärer av lydnad. Rätten att 
styra har i princip inga gränser när ”rättens herravälde” genom na-
tionalstaternas maktmonopol inte heller den längre har några grän-
ser.75. Om det förmoderna organisationssättet också innehöll hie-
rarkisering är det tydligt att det moderna utifrån dess monistiska 
synsätt, vilket beskrivits ovan, talar om en hierarki, inte konkurre-
rande hierarkier. Frågan vem man ska lyda blir därmed nedtonad – 
den blir självklar. 

Går vi utifrån det sagda snabbt vidare och försöker formulera 
något för dagens situation och för global, eller transnationell rätt, 
avseende lojalitet gäller det att först finna begreppets användning i 
den nya kontexten. Om vi idag åter kan tala om en pluralitet av 
ordningar, sfärer, finns därmed också flera hierarkier. För enskilda 
individer får detta inte så stora konsekvenser mer än indirekt. Men 
är det staters lojalitet som vi har i fokus i denna framställning måste 

 
72Jfr. Inglehart R. Modernization and Postmodernization Princeton University Press 
Princeton 1997 s. 72 ff. 
73 Arendt H. Människans villkor Daidalos Göteborg 1998 s. 71.  
74 Ibid. 
75 Jfr. Dworkins berömda öppningsfras i Law’s Empire: ”We live in and by the law. It 
makes us what we are: citizens and employees and doctors and spouses and people who 
own things.” Dworkin R. Law’s Empire Fontana press London 1986 s. vii. 

28 
 



Bo Wennström 

vi först placera in dem där de hör hemma i det transnationella rätts-
liga sammanhanget och vidare se utifrån detta vad det är för en ny 
form av lydnadsplikt, lojalitet, som vi har att göra med. Se exem-
pelvis hur den skiljer sig från det nationalstatliga paradigmets lojali-
tet. Jag ska för att utreda detta ta tre exempel. 

Det första exemplet rör EU-rätten. Vi kan för ändamålet ta frå-
gan som formulerades ovan: Ska EU-rätt genomdrivas? Frågan blir 
således om exempelvis EG-rättens företräde. EG-domstolens syn-
sätt är tydligt: utifrån en rad rättsfall har den utmejslat principer om 
företräde, direkt effekt, fördragskonform tolkning etc.76 För att dis-
kutera frågor som dessa bör man till att börja med skilja på primär 
och sekundär rätt. Det är den senare som här ska tas som exempel 
och då utifrån exemplet med direktiv. Frågan kan till att börja med 
verka enkel att besvara: direktiv ska givetvis implementeras. Med-
lemsstaterna har en skyldighet att göra det utifrån fördragen och 
EG-domstolens domar. Men när man går från denna enkla nivå av 
analys utifrån att en stat är medlem av en internationell organisa-
tion till mer specifika frågor om gränser för detta genomdrivande 
visar sig snabbt den form av självreferens som MacCormick talade 
om angående rättsliga system tydligt. Grunden för den här självre-
ferensen framskymtar för Sveriges del bl.a. i RF 10:5. Utifrån detta 
kan också sägas att befogenheter som överlåtits till EU inte är obe-
gränsade. Dels sätter RF 10:5 i sig en gräns i form av att frågor som 
rör principerna för statsskicket undantas, dels sätter också innehål-
let i de gemenskapsfördrag genom vilka överlåtelse av befogenheter 
sker gränser. Det senare rör således bl.a. den redan berörda frågan 
om kompetens-kompetens som Brunnerfallet handlade om77. Till 
detta kommer frågan om skydd för fri- och rättigheter, som ska 
behandlas särskilt nedan. 

En slutsats om ”lojaliteten” mellan medlemsstaterna och EG 
kan bli den som uttrycktes i prop. 1993/94 när Sverige anslöt sig 
till EU. 

 
76 Se exempelvis Van Gend en Loos 26/62, Costa v. ENEL 6/64, Internationale Handelsge-
sellschaft 11/70 m.fl. Jfr. von Bogdandy A. a.a. s. 403. som menar att de doktriner som 
dessa fall uttrycker hittills har fått sin behandling som tekniska eller metodologiska frå-
gor. Han menar att de istället måste utvecklas och tolkas utifrån vägning mellan olika 
konstitutionella principer som står mot varandra, exempelvis internationellt samarbete å 
ena sidan och demokratisk förvaltning och subsidiaritet å andra sidan. 
77 Ovan vid not 27. 
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De nu angivna utgångspunkterna återspeglar det förhållandet att det 
är de suveräna medlemsstaterna som har den avgörande makten i 
samarbetet. En annan sak är att det på grundval av de fördrag som 
staterna slutit och genom den praxis som utbildats hos de institutio-
ner som staterna skapat har kommit att utvecklas principer för samar-
betets funktion som till en del ger samarbetet ett federalt drag. Bland 
de egenskaper hos EG-samarbetet som påminner om en förbunds-
statlig ordning kan nämnas det direktvalda parlamentet med deltagan-
de i lagstiftningsarbete, användningen av majoritetsbeslut i rådet, 
principerna om EG-rättens direkta tillämplighet och direkta effekt lik-
som principen om EG-rättens företräde framför nationell rätt. Men 
dessa egenskaper vilar alltså på medlemsländernas uttryckliga eller tys-
ta accept. Ur principiell synpunkt finns inget som hindrar medlems-
länderna att tillsammans modifiera eller återta sin accept av denna 
ordning.78 

Särskilt viktigt i sammanhanget, angående diskussionen om de olika 
systemens självreferens, är formuleringen ”medlemsländerna ut-
tryckliga eller tysta accept”. 

Det andra exemplet på en fråga som tydligt också visar gränser-
na för ”lojaliteten” är de redan delvis behandlade frågorna om 
grundläggande mänskliga rättigheter. Som vi såg ovan i Kadi/Al-
Barakaat-fallet menade EG-domstolen att EG:s ministerråd gjorde 
fel när man utfärdade en förordning grundad på Säkerhetsrådets 
resolution angående frysning av vissa penningmedel. Felet bestod i 
att genomförandet av resolutionen bröt mot grundläggande mänsk-
liga rättigheter, som exempelvis rätten till försvar. 

Frågan blir nu om frågan om skyddet för grundläggande mänsk-
liga rättigheter har förändrats vid utvecklingen mot en alltmer 
transnationell rätt? Garlicki tillhör dem som svarar ja på den frå-
gan.79 Följer vi hans argumentation säger han att visserligen har 
skyddet för grundläggande rättigheter funnits länge inom ramen för 
de flesta demokratiska stater utvecklat i en konstitution för varje 
land. Men vad som skett är en utveckling mot vad han benämner 
som ett fenomen av multidimensionellt konstitutionellt skydd be-
stående av en global nivå, FN, en regional nivå i Europa, EU, och 
utöver det i Europa också Europarådet med EKMR och Europeis-
 
78 Prop. 1993/94:114 s. 19f. 
79 Garlicki L. Cooperation of courts: The role of supranational jurisdiction in Europe 
International Journal of Constitutional Law 2008 vol. 6 nr 3–4 s. 509–530. 
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ka domstolen för mänskliga rättigheter. Det gör att det finns två 
europeiska system som innehåller skydd för individuella rättighe-
ter.80 I Europa talar han om en ”triangel” av samarbete kring 
mänskliga rättigheter, en triangel vars hörn består av de olika na-
tionella högsta konstitutionella domstolarna, EG-domstolen och 
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Svårigheten är att 
systemet bygger på samarbete som om det inte fungerar innebär att 
triangeln kommer att förvandlas till en, som han uttrycker saken, 
Bermudatriangel ”in which individual rights and liberties might 
simply disappear”.81 

Det multinationellt konstitutionella skyddet för mänskliga rättig-
heter gör därför att frågan om ”lojalitet” ytterligare försvåras. Å ena 
sidan har vi det nog så svåra problemet att lojalitet inte bara kan 
hänföras exempelvis mellan en medlemsstat i en internationell or-
ganisation i förhållande till denna organisation utan också å andra 
sidan i förhållande till en eller flera mänskligarättighetersregimer.82 I 
den s.k. Bosphorus-domen klargjorde exempelvis Europeiska dom-
stolen att de i princip anser sig ha jurisdiktion över att bedöma 
konventionsöverensstämmelsen mellan en stats implementering av 
EG-rätt och EKMR men att de inte tänker utöva den rätten annat 
än i undantagsfall.83  

Det tredje exemplet som jag ska ta här som berör ”lojalitet” är 
subsidiaritet. I EG-fördraget behandlas subsidiaritet och propor-
tionalitet i samma artikel i artikel 5.2 och 5.3. I protokoll 30 till för-
draget beskrivs vidare närmare hur de båda principerna ska tilläm-
pas. Kort om detta kan sägas att subsidiaritetsprincipen fastställer 
hur medlemsstaternas och EU:s ansvarsområden ska avgränsas. 
Har gemenskapen exklusiv behörighet på ett område tillämpas inte 
 
80 Jfr. von Bogdandy The European union as a Human Rights organisation? Human 
Rights and the Core of the European Union Common Market Law Review vol. 37 2000 s. 
1307–1338 och Douglas-Scott S. A tale of two courts: Luxembourg, Strasbourg and the 
growing European human rights acquis Common Market Law Review vol. 43 2006 s. 629–
665.  
81 Ibid. s. 512. Jfr. För en utförlig beskrivning av problematiken Harpaz G. The Euro-
pean Court of Justice and its relations with the European Court of Human Rights 
Common Market Law Review vol. 46 2009 s. 105–141. Denne verkar dock sätta alltför 
stort hopp till att frågorna kommer att kunna lösas konventionsvägen via exempelvis 
antagande av Lissabonfördraget.  
82 Jfr. Ahmed T. och de Jesús Butler I. The European Union and Human Rights: An 
international Law perspective The European Journal of International Law vol. 17 no 4 2006 
s. 771–801 som anammar ett mer hierarkiskt synsätt och försöker föra i bevis att EU i 
sig har en skyldighet och är bunden av FN:s fördrag om mänskliga rättigheter. 
83 Bosphorus Hava Yollari Turism v. Ireland No. 45036/98 2005. 
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subsidiaritetsprincipen. Men om gemenskapen och medlemsstater-
na har delad behörighet ska bara gemenskapen agera om medlems-
staterna inte kan uppnå målen i tillräcklig utsträckning, nödvändig-
hetskriteriet, och om målen bättre kan uppnås av gemenskapen.84 

I debatten om subsidiaritetsprincipen kan man skönja två tydliga 
ståndpunkter angående bakgrunden till införandet, den som jag vill 
kalla ”ädla” och den mer ”oädla” uppfattningen om bakgrunden.85 
Den senare tar fasta på principen som ett klart uttryck för med-
lemsstaternas önskan att begränsa gemenskapens makt.86 Den mer 
ädla uppfattningen tar sin utgångspunkt i förändringen av suveräni-
teten och den nya transnationella situationen. MacCormick exem-
pelvis kopplar samman subsidiariteten med det han benämner som 
situationen ”beyond the sovereign state”, vilket är en del i dennes 
argumentation för en icke-suverän konfederativ europisk union.87 
För MacCormick är demokratifrågorna viktiga när han diskuterar 
subsidiariteten.88 En annan sådan argumentation till stöd för subsi-
diariteten i sig står Pacheco Amaral för.89 Denne kopplar samman 

 
84 Jfr. också hur subsidiaritetsprincipen är uttryckt i tysk rätt angånde den Tyska för-
bundsrepubliken, se Taylor G. The subsidiarity principle International Journal of Constitu-
tional Law vol. 4 no. 1 2006 s. 115–130. Se också subsidiariteten sedd från ett kompara-
tivt amerikanskt perspektiv Bernmann G. A. National Parliaments an dSubsidiarity: An 
Outsider’s View European Constitutional Law Review 4 2008 s. 453–459. 
85 Jfr. van Kersbergen K. och Verbeek B. Competence Regime of the European Union 
The Politics of International Norms: Subsidiarity and the Imperfect Competence Re-
gime of the European Union European Journal of International Relations 2007 vol. 13 s 231 
ff. De menar att normer är antagna just för att de betyder olika saker för olika aktörer. 
De tar subsidiaritetsprincipen I EU som ett exempel på detta. 
86 Se exempelvis Estella A. The EU Principle of Subsidiary and its Critique Oxford Universi-
ty Press Oxford 2002 s. 1–7 för en överblick av den juridiska kritiken av principen. Han 
sammanfattar bl.a. uppfattningen från dem som starkt pläderar för en allt större integra-
tion genom lag så här: “…the Member States’ fundamental objective when they decided 
to incorporate subsidiarity into the ECT was … to place another obstacle in the path of 
the transfer of sovereignty from Member States to the EC”. Se också de Búrca G., Li-
miting EU Powes European Constitutional Law Review 1 2005 s. 92–98, angående 
begränsningen av EU:s makt och kompetens.  
87 MacCormick 1999 s. 131–136.  
88 Han diskuterar särskilt situationen för statslösa nationer som Wales och Skottland. Se 
exempelvis MacCormick N. The European Constitutional Convention and the Stateless 
Nations International Relations vol. 18 no. 3 2004 s. 331–344. Ett intressant och annor-
lunda synsätt på subnationella strukturer har Gardner J. A. In Search of Sub-National 
Constitutionalism European Constitutional Law Review 4 2008 s. 325–343. Denne menar 
att exempelvis skyddet för mänskliga rättigheter kan öka genom att sådana nivåer införs 
genom att det finns ännu en kontrollstation. 
89 Amaral C. E. P Autonomy and Subsidiarity in the Emergence of a New Paradigm: 
The European Regional State of the Autonomies i Policymaking and Democracy ed. Nagel 
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subsidiaritet och autonomi. Han menar att efter att ”the modern 
sovereign and unitary state paradigm” har kollapsat behövs ett nytt 
sätt för organisation.90 Autonomi står för detta nygamla sätt: 

Autonomy presents itself, from the start, as a principle of integration 
and of organization of a political community. It is a ”structural” prin-
ciple for the ”recasting” of the global community which adopts it, 
based upon the recognition of the differentiated existence of the plu-
rality of minor communities which are thus integrated.91 

Han visar hur autonomi har varit en strukturerande princip som 
använts på skiftande sätt under olika tider, från det tidiga Persien 
till muslimska statsbildningar som det ottomanska riket och som en 
del även i vissa kolonialmakters strategi för att handskas med poli-
tisk, religiös och kulturell pluralism. Men han ser därför inte ”auto-
nomi” som en relik från förr när autonomitanken nu utifrån subsi-
diaritetsprincipen åter dyker upp. I sin nya form associerar han inte 
autonomitanken med tidigare former av nationalism, separatism 
etc. utan att autonomi istället ”becomes a conjugation of self-
government with shared government… A ”being-with-others…”.92 Men, 
säger han, den nya formen av autonomin blir: 

Intelligible only as parcel of the state and against the backdrop of its 
integration in the state. Accordingly, while instruments for the articu-
lation of the state through the recognition of the real complexity of 
the society, or, better yet, of the societies, that lie at its foundation, far 
from representing a threat, autonomy and subsidiarity constitute 
mechanisms that assure the unity and the safeguard of the Western 
European.93 

Möjligen sätter Pacheco Amaral för stor tilltro till autonomiprinci-
pen och subsidiaritet som lösning på dagens problem. Oavsett det-
ta är det som är intressant med dennes tankegångar att de väl 
åskådliggör tänkesätt angående begreppen lojalitet, hierarki etc. 
som är i omlopp idag. 

                                                        
 
S. Lexington Books Lanham 2003 s. 133–165. Jfr. med Luhmann 1993 s. 62 ff och 
dennes autonomibegrepp utifrån ”rättssystemet”. 
90 Ibid. s. 133. 
91 Ibid. s. 134. 
92 Ibid s. 158. 
93 Ibid. 
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”Lojalitet” har omtolkats i den nya transnationella kontexten, 
kan vi konstatera av det ovan sagda med de tre givna exemplen. 
Frågor om ”lydnad” måste formuleras olika i en nationalstatlig 
kontext och i en transnationell kontext. Såväl institutionella föränd-
ringar som andra har bidragit till detta. Genom att inte nationalsta-
terna längre har den hegemoni de tidigare haft blir exempelvis den 
klassiska frågan om man kan ”lyda två herrar samtidigt” åter me-
ningsfull att ställa.94  

I en värld där igenkänning, samarbete och ömsesidighet är cen-
trala kommer frågor om lojalitet i ett nytt ljus. Vi såg exempelvis 
ovan att Europadomstolen visserligen ansågs sig ha jurisdiktion 
över att bedöma konventionsöverensstämmelser men att de inte 
tänkte utöva den rätten annat än i undantagsfall. Vidare att Sveriges 
regering vid anslutningen till EU talade om att de delar i gemen-
skapens samarbete som antar en mer förbundsstatlig karaktär en-
dast vilar på medlemsländernas uttryckliga eller tysta accept och att 
denna accept när som helst kan omprövas. Vad vi ser är därför inte 
en lojalitet som grundas utifrån en strikt hierarki. Intressant i sam-
manhanget är att än en gång det blir aktuellt som ovan sades om 
förmoderna uppfattningar om lojalitet, d.v.s. att det först och 
främst finns olika sfärer av lydnad, lojalitet, och sedan att denna 
lojalitet bara sträcker sig så långt som rätten att styra sträcker sig. I 
mycket kan dessa två påståenden starkt göra sig gällande idag. 

6 Avslutande diskussion 
Är det något som rättens nya landskap tycks vara beroende av så är 
det nya former för ”kommunikation” mellan rättsliga ordningar. 
För att komma detta närmare prövades idén ovan om att tala om 
institutionellt performativt handlande. Två begrepp diskuterades 
också som fått sin nuvarande mening och vikt inom den national-
statliga kontexten. Vi har talat om behovet av att återskapa interna-
tionell rätt – med utgångspunkt i exempelvis Koskenniemis syn på 
hur internationell rätt har teknifierats och förlorat sin ”juridiska 
själ” – och behovet av att översätta begrepp från en nationalstatlig 
till en transnationell kontext – utifrån exempelvis Tuoris påpekande 
angående hur dessa begrepp i sin moderna utformning är starkt be-
 
94 Jfr. Levy J. Federalism, Liberalism and the Separation of Loyalties American Political 
Science Review vol. 101 no. 3 2007 s. 459–477 ang. delad lojalitet, särskilt i förhållande till 
federalism. 
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roende av nationalstaten – och vidare behovet av en radikal om-
tolkning av begrepp i vissa fall. Allt detta har skett mot bakgrund 
av exempelvis Walkers efterlysning av ett nytt metaspråk för att er-
sätta det metaspråk som hade sin användning inom det westfaliska 
paradigmet. Men något val mellan dessa till synes olika uppgifter 
har inte skett. Förklaringen till detta kommer att framgå nedan. 

En viktig del i utifrån hur det nya transnationella rättsliga syste-
met fungerar är, som vi sett ovan, samarbete, igenkänning och ömsesidig-
het. Samarbetet kan ta sig uttryck på många olika sätt, exempelvis 
genom rättslig integration inom ramen för internationella eller regi-
onala organisationer. Samarbete, igenkänning och ömsesidighet le-
der till behov av just nyss nämnda kommunikation mellan rättsliga 
ordningar. 

Det vi nu ska göra är att på ett sammanhängande sätt diskutera 
vad det innebär för främst rättsvetenskapen att stå inför det som 
här kallas för rättens nya landskap. Det ska göras utifrån tre enkla 
frågor: vad, vem och hur? 

Vad som ska göras är att anpassa rättsvetenskapen till den nya 
situationen och därmed också delta i den allmänna vetenskapliga, 
politiska etc. debatten om regulativ verksamhet i en transnationell 
värld. Därvid inbegrips allt sådant som ett helhetssynsätt, som ex-
empelvis Koskenniemi fått representera, som mer specifika uppgif-
ter, som Tuori blivit representant för, även om det framgår att båda 
dessa två spänner över mer än så. Vad som ska göras kan också väl 
sammanfattas av Walkers sökande efter ett metaspråk, d.v.s. ett 
språk som gör att det är möjligt att ”tala” om den nya situationen. 
Men som denne påpekar är det inte fråga om en total revision utan 
om det han benämner som ”accommodations”. Som jag ser det är 
det det nya landskapet som bestämmer vad som ska göras och pro-
cessen måste mer vara driven utifrån en juridisk agenda än utifrån 
en vetenskaplig sådana,95 vilket leder över till nästa, vem som ska 
göra det som måste utföras. 

Om vi tar Arendts metafor ”ingens herravälde” och placerar den 
i det nya landskapet med transnationell rätt skulle metaforen kunna 
fungera på följande vis i en värld där förvaltning, governance, är de-
lad, där regulativ verksamhet spridd över många nivåer betyder 
”ingen” att det bl.a. inte går att finna en centralpunkt där ”herra-

 
95 Jfr. Wennström B. Bör den allmänna rättsläran omorienteras? Juridiska fakulteten vid 
Uppsala universitet 2003 s. 53–60. 
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väldet” så att säga har sitt centrum. En slutsats av det är att ”ingen” 
ensam vare sig har auktoritet eller legitimitet att föra fram nya lös-
ningar. Oavsett om vi vänder oss till politiken, lagstiftarna eller 
rättsvetenskapen innebär ”ingens nya herravälde” att svaret på frå-
gan vem som ska utföra det som ska utföras måste bli att ”projek-
tet” är en delad angelägenhet. Men utifrån de olika ”aktörernas” 
positioner och uppgifter kommer en viss arbetsdelning naturligt att 
ske. 

Den sista frågan, ”hur”, ger också svaret på det som sades inled-
ningsvis i denna avslutande diskussion angående att något egentligt 
val mellan de olika uppgifterna inte har gjorts här. Betraktar man 
den nya situationen går det inte att sätta upp en primär och sekun-
där agenda. Det är exempelvis inte troligt att någon kommer att 
kunna skapa en ”Grand theory” som omsluter allt detta som vi talat 
om ovan.96 Nej, svaret på frågan hur har Walker delvis fångat i föl-
jande fras: 

Indeed, only if an initiative is pursued in … more explicitly communi-
cative, jurisgenerative spirit can the agenda of global legal science ever 
hope to do more than simply reflect the progress and note the gather-
ing symptoms of the predicament of state-decentered legal authority.97 

Den kommunikativa sidan av detta ”projekt” lånar således sin form 
från det transnationella rättsliga systemet där samarbete, igenkän-
ning och ömsesidighet är som vi såg ovan centralt. Det gäller bara 
att ta steget från att ”simply reflect the progress” till att utföra det 
arbete som behöver göras. Kanske kan man då också ge ett bättre 
svar än som kan ges idag på den enkla fråga som inledde denna ar-
tikel: Vem är det som bestämmer? 

 
 

96 Det närmaste man kanske kan komma en sådan ambition är exempelvis den som 
uttrycks i konstitutionella termer angående behovet av exempelvis ”a constitutionalist 
framework”. Se exempelvis Kumm M. The Legitimacy of International Law: A Consti-
tutionalist Framework of Analysis The European Journal of International Law vol. 15 no.5 
2004 s. 907–931. Han lanserar en modell för viktiga angelägenheter för internationell 
rätt utifrån fyra principer: the formal principle of international legality, the jurisdictional 
principle of subsidiarity, the procedural principle of adequate participation and ac-
countability as well as the substantive principle of achieving outcomes that are not vio-
lative of fundamental rights and are reasonable. 
97 Walker 2008 s. 373. 
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