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”All our cognition starts from the senses, goes from there to the understanding, 
and ends with reason, beyond which there is nothing higher to be found in us to 
work on intuition and bring it under the highest unity of thinking.”1 

 

 

Immanuel Kant 

                                                
1 Kant 1998, s. 387. 
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 1949 genomfördes en rättegång2 i Tyskland som skulle få stor betydelse för 

den efterföljande rättsfilosofiska debatten.3 En kvinna hade 1944 angivit sin äkta 

make till Gestapo efter det att han under en permission från den tyska armén 

uttalat sig nedsättande om Hitler. Kvinnans motiv var emellertid inte att göra rätt 

för sig. Någon rättslig skyldighet för henne att ange mannen existerade nämligen 

inte, trots att uttalandena i sig var straffbara vid tillfället. I stället var kvinnans 

syfte helt enkelt att göra sig av med maken. Planen lyckades - mannen arresterades 

och dömdes till döden. Dödsstraffet verkställdes dock aldrig. Maken blev i stället 

skickad som soldat till den östra fronten, vilket troligen inte innebar någon större 

förbättring för honom i sammanhanget.  

Efter kriget blev kvinnan åtalad för olaga frihetsberövande av maken 

(rechtswidrige Freiheitsberaubung). Till sitt försvar anförde hon att inget brott hade be-

gåtts, eftersom maken dömts i enlighet med den då gällande tyska rätten. 

Domstolen lämnade emellertid invändningen utan avseende med motiveringen att 

den lagstiftning som hade lagts till grund för 1944 års dom var “contrary to the 

sound conscience and sense of justice of all decent human beings.”4 Regleringen, 

som varit i kraft sedan 1934 och sedan dess regelbundet tillämpats, förklarades 

därmed nu plötsligt utgöra en nullitet, eftersom den enligt domstolen stred mot 

grundläggande moraliska värden.5 

Den tyska domstolens domskäl leder oss rakt in i några av de allra mest 

omdebatterade rättsfilosofiska frågeställningarna. Hur ser egentligen sambandet 

mellan rätten och moral ut? Finns det över huvud taget något sådant samband? 

Och vad får detta i sådana fall för konsekvenser för den vardagliga juridiska ana-

lysen av gällande rätt? Hur man än väljer att besvara dessa frågor får en avgörande 

                                                
2 Oberlandesgericht Bamberg, Beschluß vom 27.7.1949, Ws 152/49. Jfr även det snarlika 
“Puttfarken-fallet” i Radbruch 2006, s. 2 f. 
3 Se bland annat den klassiska debatten mellan H. L. A. Hart och Lon Fuller i Hart 1958; Fuller 
1957. Se även Wacks 2012, s. 33 ff. 
4 Hart 1958, s. 619. 
5 Huruvida 1934 års lagstiftning i själva verket förklarades utgöra en nullitet eller endast vara ogiltig 
i 1949 års fall tycks vara något osäkert i litteraturen. I efterföljande snarlika rättsfall har emellertid 
de tyska domstolarna vid flera tillfällen tagit tydlig ställning i liknande situationer och då skapat en 
praxis som ofta medför nullitetsverkan. Se Alexy 2008b, s. 429 med exempel på flera relevanta 
rättsfall på s. 428-432. 
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betydelse för hur man i sin tur ser på rättens grundläggande natur. Grovt kan en 

indelning göras mellan de som anser att det i någon form finns ett nödvändigt 

samband mellan rätten och moral, och de som tvärtom förnekar en sådan kopp-

ling. I det förra fallet aktualiseras någon form av icke-positivism, medan det i det 

senare i stället handlar om varianter av rättspositivism. 

En av de mest betydelsefulla nutida icke-positivisterna är den tyske 

rättsfilosofen Robert Alexy. I sin inflytelserika bok “Rätten och rättvisan”6 lägger 

Alexy fram sin syn på hur rättens natur ska förstås. Närmare bestämt tänker han 

sig att det finns ett begreppsligt nödvändigt samband mellan rätten och moral och att 

detta i sin tur beror på att rätten med nödvändighet reser ett anspråk på riktighet. 

“Rätten och rättvisan” kan vid första anblick tyckas vara en lättillgänglig och tyd-

ligt skriven framställning. Vid närmare granskning visar boken sig emellertid vara 

en komplicerad text som i många delar ger stort utrymme för läsarens egen tolk-

ning. Ofta är det långt ifrån helt klart vad exakt Alexy egentligen säger. Och ibland 

är det även långt ifrån helt klart vad Alexy över huvud taget tänker sig säga. 

Behovet är därför stort att - som exempelvis Joseph Raz uttryckt saken - “try and 

clarify some of [Alexys] arguments which I found, at least initially, rather ob-

scure.”7 

 

 

1.2 Syfte 

Otydligheten i Alexys tankegångar utgör bakgrunden till detta arbete. Det övergri-

pande syftet med uppsatsen är därför att redogöra för Alexys argumentation i 

“Rätten och rättvisan”, tolka denna där så behövs samt analysera och diskutera de 

delar som utgör några av de, som jag ser det, mer problematiska passagerna i 

resonemanget.  

Uppsatsens utgångspunkt är att många av Alexys mer grundläggande filo-

sofiska antaganden och påståenden är sanna. Diskussionen uppehåller sig därför 

främst vid en intern analys av “Rätten och rättvisan”. Fokus ligger således på Alexys 

argumentations inre logiska konsistens och giltighet. Analysen är därtill genomgå-

ende konstruktiv. Målet är därmed att så långt som möjligt erbjuda lösningar till 

uppkomna svårigheter som kan passas in i Alexys teoribildning för att göra denna 

                                                
6 Alexy 2005. 
7 Raz 2007, s. 18. 
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än starkare, mer övertygande och mer motståndskraftig mot kritik. Sammanfatt-

ningsvis kan uppsatsens övergripande syfte sägas vara att redogöra för Alexys 

argumentation, tolka denna där så behövs samt undersöka huruvida den är eller kan göras rim-

lig, givet att vi accepterar de filosofiska grundantagandena i “Rätten och rättvisan”. 

För att uppnå detta mål behandlar uppsatsen ett antal mer avgränsade 

spörsmål. Bland annat diskuteras och besvaras följande frågeställningar: 

 

● Är Alexys slutsats att åtskillnadstesen är korrekt för rättssystem som hel-

het ur ett åskådarperspektiv rimlig? 

● Vilken funktion har analytiska respektive normativa argument hos Alexy 

och hur ser förhållandet ut dem emellan? 

● Hur bör man förstå Alexys “performativa motsägelser” och hans använd-

ning av dessa? 

● Är Alexys användning av distinktionen mellan rättens subjektiva och 

objektiva riktighetsanspråk den bästa för hans egen huvudteori? 

● Vilken riktighet är det Alexy tänker sig att rätten gör anspråk på? 

 

  

1.3 Avgränsningar 

Projektet i “Rätten och rättvisan” är omfattande och medför konsekvenser för en 

rad olika viktiga filosofiska frågeställningar. Många av dessa följdfrågor måste 

emellertid tyvärr lämnas oberörda i ett arbete av så pass begränsad omfattning 

som denna uppsats. Av samma anledning kan heller inte alla centrala delar i 

“Rätten och rättvisan” behandlas på ett lika ingående sätt. Störst utrymme i upp-

satsen ges därför åt Alexys riktighetsargument. Anledningen till detta val är att 

riktighetsargumentet utgör kärnan i Alexys teori - den utgångspunkt där all övrig 

argumentation för hans icke-positivism tar vid. Utan riktighetsargumentet, ingen 

icke-positivism - åtminstone inte i den form Alexy föreställer sig. 

 Enskilda delar av filosofiska teorier och system kan emellertid sällan 

fullständigt förstås, om de inte samtidigt passas in i och analyseras i förhållande till 

en helhet. Detta gäller inte minst Alexy, som i sin filosofiska gärning kännetecknas 

av att vara en utpräglad systembyggare.8 Följaktligen måste en hel del även sägas 

                                                
8 Se Klatt 2012, s. 1-26. 
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om de övriga delarna av argumentationen i “Rätten och rättvisan” för att riktig-

hetsargumentet ska komma till sin fullständiga rätt.  

 Som redan nämnts i föregående avsnitt berörs de mer filosofiskt 

kontroversiella grundantagandena och påståendena i “Rätten och rättvisan” endast 

övergripande i uppsatsen. Alexys tankegångar kring exempelvis möjligheten av en 

objektivt sann moral, möjliga metaetiska konsekvenser, om förekomsten av prin-

ciper och deras rättsliga funktion samt påståendet att riktighetsargumentet bygger 

på en självmotsägelse tas därför som givna. Denna avgränsning är - återigen - 

nödvändig på grund av detta arbetes begränsade utrymme. Var och en av dessa 

filosofiskt kontroversiella och problematiska frågor skulle nämligen med all san-

nolikhet, för att bli ordentligt genomlysta, kräva åtminstone lika mycket utrymme 

som denna uppsats har till sitt förfogande.  

 

 

1.4 Metod och material 

Den akademiska filosofin har ingen gemensam eller allmänt vedertagen 

metodologi. Metodfrågan är tvärtom - föga förvånande - en lika filosofiskt öppen 

fråga som vilken annan. Så länge vetenskapliga ideal i form av exempelvis logisk 

stringens, tydlighet och intellektuell hederlighet är tillfredsställda, har det närmare 

tillvägagångssättet mindre betydelse. Med detta sagt kan man ändå urskilja två 

huvudströmningar inom den moderna forskningen: den så kallade analytiska 

respektive kontinentala filosofin. Skillnaden mellan dessa inriktningar är i stora drag 

den att analytisk filosofi fäster större vikt vid begreppsanalys och undersökningar 

av språket, medan den kontinentala motsvarigheten innehåller mer humanveten-

skapliga influenser.9 I så måtto är huvudmetoden i denna uppsats analytisk-

filosofisk. I centrum för diskussionen står Alexys påståenden, deras språkliga in-

nebörd och funktion samt den logik som underbygger dem. 

 Det material uppsatsen i första hand bygger på är naturligtvis boken 

“Rätten och rättvisan”. Alexy har emellertid vidareutvecklat och preciserat sina 

tankegångar i en rad arbeten sedan bokens ursprungliga tyska publicering 1992. 

Dessa texter - i huvudsak vetenskapliga artiklar - har i det följande främst använts 

vid redogörelsen och tolkningen av Alexys ursprungliga tankegångar i “Rätten och 

                                                
9 Jfr Fieser & Dowden, “Continental Philosophy”; Preston, “Analytic Philosophy”; Blackburn 
2008, “Analytic philosophy” och “Continental philosophy”. 
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rättvisan”. Alexys rättsfilosofi har även stötts och blötts av ett stort antal andra 

författare. Vissa av dessa har valt att tolka och bygga vidare på Alexys resonemang 

- andra har i stället framfört mer eller mindre omfattande kritik. Ett urval av dessa 

texter används i uppsatsen för att belysa, tolka eller problematisera vissa delar av 

Alexys argumentation. 

På grund av otillräckliga språkkunskaper kommer jag inte ta del av den 

tyskspråkiga diskussion som förts kring Alexys rättsfilosofi. Denna begränsning i 

materialet bedömer jag emellertid vara av mindre betydelse. Den engelskspråkiga 

debatt som följt Oxford University Press publicering av “The Argument from 

Injustice. A Reply to Legal Positivism”10 2002 tycks mig nämligen vara än mer 

omfattande och ingående. Framförallt förefaller den senare litteraturen i all 

väsentlighet innehålla de viktigaste tankegångarna från den tidigare tyska debatten.  

 

 

1.5 Disposition 

I uppsatsens första del presenteras den filosofiska kontext riktighetsargumentet 

utgör del av. Inledningsvis redogör jag här kort för Alexys tankegångar om rättens 

“dubbla natur” för att därefter fortsättningsvis fokusera på det övergripande pro-

jektet i “Rätten och rättvisan”.  

Uppsatsens andra hälft ägnas helt åt riktighetsargumentet. I det inledande 

avsnittet presenteras argumentets allmänna uppbyggnad och innehåll. De påföl-

jande avsnitten följer en tematisk struktur, där riktighetsargumentets olika 

beståndsdelar förklaras, analyseras och diskuteras ytterligare var för sig. Uppsatsen 

avslutas med ett sammanfattande avsnitt. 

 

 

                                                
10 Alexy 2002. 
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2.  Utgångspunkter 

2.1 The Dual Nature of Law 

Innan vi ger oss i kast med att titta närmare på “Rätten och rättvisan”, bör det 

sägas något övergripande om Alexys tankar kring det han kallar “the dual nature 

of law”. För trots att detta inte uttryckligen behandlas i “Rätten och rättvisan”, 

genomsyras boken av dessa uppfattningar genom att de bildar bakgrund till argu-

mentationen. Samtidigt utgör de även argumentationens mål. Det är nämligen till 

syvende och sist Alexys uppfattning om just rättens natur som boken är tänkt att 

styrka. Läsningen av Alexy underlättas därför, om läsaren försöker hålla resone-

manget kring rättens tudelade natur i minnet. 

Alexy föreställer sig att rättens natur består av två olika delar: den reella och 

den ideala dimensionen.11 Den reella dimensionen utgörs i sin tur av de tradition-

ellt rättspositivistiska fokuspunkterna på rätten - social effektivitet och 

vederbörligt fastställande - medan den ideala främst handlar om moralisk riktighet. 

Rättslig giltighet, tänker sig Alexy, beror följaktligen på såväl sociala som mora-

liska fakta.12  

En grundläggande tanke hos de flesta icke-positivister är att moralen inte 

endast utgör en kontingent del av rätten. Så även hos Alexy. Tvärtom anser han 

att den ideala dimensionen är en fundamental del av rättens natur. Moralen utgör 

därför en nödvändig del av rätten.13 Enligt Alexy handlar alla frågor om rättens na-

tur om vilka egenskaper rätten med nödvändighet besitter.14 Och det är just 

genom att ytterligare analysera rättens två dimensioner Alexy tänker sig att vi kan 

komma till insikt om vilka enskilda mer konkreta egenskaper rättens natur består 

av. 

Den slutsats Alexy själv drar ur sin analys av de två dimensionerna är att å 

ena sidan tvång, och å andra sidan riktighet utgör några av rättens nödvändiga egen-

skaper. Tvång sorterar i sin tur under rättens reella dimension, genom att detta är 

                                                
11 Se Alexy 1999, s. 23; 2000, s. 138; 2004, s. 163; 2008a, s. 290; 2010a, s. 167; 2013a, s. 99. Jfr 
Klatt 2012, s. 12. 
12 Klatt 2012, s. 1. Jfr Alexy 2007a, s. 6 f. 
13 Alexy 2013a, s. 99 f. Jfr även Alexy 2008a, s. 284. Ett påstående P är nödvändigt sant om, och 
endast om, P är sant i alla logiskt möjliga världar. Ytterligare ett, mindre precist, sätt att uttrycka 
tanken är att säga att P är nödvändigt sant om, och endast om, P är sant under alla omständigheter. 
Jfr Bulygin 2000, s. 136. 
14 Alexy 2004, s. 162 f. Jfr även Alexy 2008a, s. 284 & 290 f. 
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ett nödvändigt verktyg för att säkerställa rättens sociala effektivitet, medan riktig-

heten hör till rättens ideala dimension.15 Låt oss titta lite närmare på dessa 

egenskaper i tur och ordning. 

Enligt Alexy utgör tvångsbegreppet en begreppsligt nödvändig del av rättsbe-

greppet. Det är nämligen inte rimligt rent språkligt, menar Alexy, att påstå att ett 

system av normer, som inte i något fall inbegriper en möjlighet att använda tvång, 

är ett rättssystem. Och detta, hävdar han, beror på begreppsliga skäl som har att 

göra med vårt sätt att använda språket.16 Närmare bestämt tycks Alexy säga att det 

i vår användning av begreppet ‘rätten’ finns språkligt implicita kopplingar till 

tvångsbegreppet. Alexy medger emellertid att en sådan form av rent språklig 

begreppsanalys har begränsad betydelse. Analysen får nämligen inte stanna vid en 

slutsats som endast beskriver hur vi använder språket och vilken betydelse vi ger 

dess beståndsdelar. I stället måste undersökningen fortsätta för att kontrollera 

huruvida begreppet är adekvat – det vill säga huruvida vårt språkbruk rimligen kan 

sägas överensstämma med det verkliga objekt som språket påstås beskriva. Det är 

trots allt möjligt att vår förståelse av rättsbegreppet, vid närmare analys, visar sig 

vara felaktigt och i behov av att modifieras.  

Alexy tänker sig emellertid att hans analys av rättens reella dimension lever 

upp till adekvanskravet. Anledningen tycks vara att tvång även av praktiska skäl är 

nödvändigt sammanbundet med rätten. Tvång är nämligen “necessary if law is to 

be a social practice that fulfills its basic formal functions as defined by the values 

of legal certainty and efficiency as well as possible”.17 För att rätten ska kunna fylla 

sitt praktiska ändamål som regleringsmekanism, krävs åtminstone ett visst mått av 

tvång. Men inte nog med det. Detta praktiskt nödvändiga samband mellan rätten 

och tvång återspeglas enligt Alexy även i det nyss nämnda begreppsliga samban-

det. Vad menar han med det?  

Som jag förstår det anser Alexy, som vi redan sett, att ett faktiskt rättssy-

stem inte kan fungera utan att det inbegriper någon form av rättsligt tvång. Och 

denna praktiska koppling tycks enligt honom vara så grundläggande, att det utgör 

ett nödvändigt krav för att ett rättssystem över huvud taget ska existera. Utan 

tvång - inget rättssystem. Denna praktiska koppling är vidare så fundamental och 

stark att det i sin tur har format vår språkliga förståelse av rättsbegreppet. Med 

                                                
15 Alexy 2004, s. 159 f. & 163. Se även Alexy 2008a, s. 290 & 292. 
16 Alexy 2004, s. 163. 
17 A. st. 
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andra ord är det begreppsliga sambandet här inte endast konventionellt utan dess-

utom grundat på naturen hos det som språket refererar till.18 En adekvat och 

fullständig definition av rättsbegreppet måste därför innefatta tvångsbegreppet.  

Låt oss nu fortsätta med rättens andra grundläggande egenskap: riktighet. 

Till skillnad från rättens begreppsligt nödvändiga samband med tvång, vilket alltså 

till del grundade sig på en praktisk nödvändighet, tänker sig Alexy att riktigheten 

beror på “the structure of legal acts and legal reasoning.”19 Själva riktighetens 

innehåll ska i sin tur främst förstås som ett anspråk på moralisk riktighet, vars när-

mare innebörd tycks kunna variera beroende på vilken del av rätten och vilken 

rättslig funktion som granskas.20 Vad detta innebär mer i detalj kommer jag ha 

anledning att återkomma till vid flera tillfällen. 

Men varför nöjer sig inte Alexy med bara den ideala dimensionen? Givet 

att icke-positivismen är sann, borde det då inte räcka med att endast fokusera på 

moralisk riktighet för att nå fram till ett rättsligt riktigt resultat i varje givet fall? I 

den bästa av världar tror jag Alexy hade hållit med. Verkligheten ser emellertid 

annorlunda ut. På grund av att vi människor inte verkar kunna erhålla någon säker 

kunskap i de flesta moraliska frågor, skulle inte ett rättsbegrepp som uteslutande 

bygger på den ideala dimensionen vara mycket att ha som 

problemlösningsverktyg.21 För att få en effektiv och ändamålsenlig rättslig besluts-

process, måste därför hänsyn även tas till rättens reella dimension: 

 

“If everyone were to recognize in all cases what is correct, and if all citi-

zens were always to comply with what they recognize as correct, law 

would be redundant. These two conditions, however, are utopian. And 

this is the reason for the necessity of the real [...] dimension of law.”22  

 

 

                                                
18 Jfr Alexy 2008a, s. 293. 
19 Alexy 2004, s. 164. 
20 Alexy 2008a, s. 290. Se även avsnitt 3.6. 
21 I Alexy 1999, s. 23 säger exempelvis Alexy att “[s]uch a pure notion of natural law is not inte-
resting for somebody who wants to recognise, follow, interpret, and apply the valid law.”  
22 Alexy 2012, s. 323. Jfr även Alexy 1999, s. 32; 2008a, s. 293; 2010a, s. 102 & 173. 
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2.2 Två perspektiv på rätten och två samband 

mellan rätten och moral 

“Frågan är vilket rättsbegrepp som är korrekt eller adekvat.”23 På så sätt inleder 

Alexy sin undersökning av rättens natur. Svaret kommer i sin tur visa sig bero på 

en avvägning mellan tre sedan tidigare välkända perspektiv på rätten: vederbörligt 

fastställande, social verkan och innehållslig riktighet. Enligt Alexy måste en rättspositi-

vist utesluta den innehållsliga riktigheten och i stället helt fokusera på någon 

kombination av fastställande och verkan.24 Men detta synsätt, invänder han, ger 

oss inte ett rättsbegrepp som är vare sig korrekt eller adekvat. I stället måste den 

innehållsliga riktigheten ges en minst lika avgörande roll som de traditionellt posi-

tivistiska definitionselementen. Anledningen är, menar Alexy, att det finns ett 

begreppsligt nödvändigt samband mellan rätten och moral. 

 Att positivismen således är falsk, är inte något Alexy endast slår fast som 

en trosbekännelse. Tvärtom är detta slutsatsen i en komplex argumentation som 

tar sin utgångspunkt i den ständigt återkommande rättsfilosofiska debatten kring 

åtskillnads- och sambandstesen.25 Enligt Alexy är nämligen åtskillnadstesen i princip 

sann ur det så kallade åskådarperspektivet, men falsk ur ett deltagarperspektiv.26 

Vid all analys av rättsbegreppet måste man enligt Alexy skilja på huruvida 

analysen genomförs ur en åskådares eller deltagares perspektiv.27 Hos Alexy intar 

någon ett åskådarperspektiv när hon frågar sig vilka utslag som faktiskt avkunnas i 

ett visst rättssystem. Fokus ligger därmed helt på rättens reella dimension. Åskåda-

ren behöver därför inte beröra några moraliska frågeställningar för att på ett 

fullgott sätt redogöra för rätten.28 Här är det i stället fråga om ett i huvudsak 

externt och faktiskt konstaterande, ungefär som när en journalist rapporterar hem 

om vad som faktiskt inträffat utomlands utan att samtidigt beröra det inträffade ur 

                                                
23 Alexy 2005, s. 31. Jfr även Alexy 2004, s. 165; 2008a, s. 293. 
24 Alexy 2005, s. 31. 
25 Åtskillnadstesen innebär i sin enklaste form att det inte finns något begreppsligt samband mellan 
rätten och moral. Sambandstesen hävdar motsatsen; det finns ett begreppsligt samband mellan 
rätten och moral. Jfr Spaak 2013, s. 55; Wacks 2012, s. 30 ff. & 78; Alexy 2005, s. 21 f.; 2008a, s. 
284 f.; 2008b, s. 428; 2013a, s. 98 & 104. Alexys formulering av åtskillnadstesen i “Rätten och 
rättvisan” har bland annat kritiserats av Raz för att vara felaktig och förlegad. Se Raz 2007, s. 17-22 
med replik från Alexy i Alexy 2007b, s. 37-45. 
26 Alexy 2005, s. 54. 
27 Alexy understryker att hans distinktion mellan åskådar- och deltagarperspektiv liknar men är inte 
ekvivalent med Harts distinktion mellan ett internt och externt perspektiv på rätten, se Alexy 2005, 
s. 43 f.; 2008b, s. 433. Angående Harts ursprungliga distinktion, se Hart 1961, s. 86 f. 
28 Angående detta stycke se Alexy 2005, s. 43; 2008b, s. 433. Jfr även Alexy 2008a, s. 297; 2013a, s. 
103 f.  
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någon normativ synvinkel. Åskådarens position kan därför sammanfattas genom 

frågeställningen “hur fattas faktiska rättsliga beslut?”29  

 Situationen ser helt annorlunda ut för deltagaren: 

 

“Deltagarperspektivet intar den som i ett rättssystem deltar i en diskussion 

om vad detta rättssystem påbjuder, förbjuder och tillåter och vilka befo-

genheter det ger. I centrum för deltagarperspektivet står domaren.”30 

 

Här kan vi se den avgörande skillnad Alexy tänker sig finns mellan deltagare och 

åskådare. Deltagaren, till skillnad från åskådaren, deltar i en diskussion om rättens 

innehåll. Diskussionen kräver i sin tur att deltagaren även tar hänsyn till rättens 

ideala dimension för att komma fram till en riktig slutsats. Därför utgör just doma-

ren paradexemplet, då hon exempelvis i ett svårt fall funderar på vad rättssystemet 

egentligen säger, eller borde säga, om en viss rättsfråga. Diskussionen behöver inte 

vara explicit eller mellan olika parter. I stället verkar det enligt Alexy räcka med en 

“inre diskussion”, ett slags kritisk reflektion, hos domaren då hon funderar över 

hur hon ska döma. Deltagarens perspektiv, precis som åskådarens, kan karaktäri-

seras med hjälp av en frågeställning: “Vilket är det rättsligt riktiga svaret?”31  

 Förutom den mellan deltagare och åskådare gör Alexy också en distinktion 

mellan olika typer av samband mellan rätten och moral. Dessa kan antingen vara 

klassificerande eller kvalificerande. Som jag förstår Alexy kan sambanden definieras på 

följande sätt: 

 

(i) Ett samband S är klassificerande, om S innebär att normer eller norm-

system som inte uppfyller ett visst moraliskt kriterium av begreppsliga eller 

normativa skäl, inte är några rättsnormer eller rättssystem. 

 

(ii) Ett samband S är kvalificerande, om S innebär att normer eller norm-

system som inte uppfyller ett visst moraliskt kriterium av begreppsliga eller 

normativa skäl, är rättsligt felaktiga rättsnormer eller rättsligt felaktiga 

rättssystem. 

 

                                                
29 Alexy 2008a, s. 297; 2013a, s. 103 f. Jfr även Alexy 2007b, s. 45 f. 
30 Alexy 2005, s. 43. 
31 Alexy 2013a, s. 103 f. Jfr Alexy 2007b, s. 45 f. 
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Vid första anblick kan (i) och (ii) förefalla vara förvirrande lika. Men här finns en 

väsentlig skillnad. Normer eller normsystem som inte uppfyller ett kvalificerande 

krav är nämligen, trots detta, fortfarande att betrakta som rättsnormer och 

rättssystem. De behåller med andra ord sin rättskaraktär. Den viktiga följden av 

detta är att moralisk felaktighet i dessa fall samtidigt innebär en rättslig felaktighet.32 

Detta är dock uppenbarligen inte fallet då sambandet i stället är klassificerande. 

Som vi ser i (i) förlorar normerna och normsystemen i dessa fall sin rättskaraktär 

helt, om de inte uppfyller det moraliska kriteriet. Konsekvensen som inträder i det 

klassificerande fallet är kategorisk - antingen har vi att göra med rättsnormer och 

rättssystem eller helt enkelt med någon annan typ av normer och normsystem, 

exempelvis schackregler.33 

 Ett exempel kan ytterligare förtydliga Alexys tankegångar. Föreställ dig en 

lag som säger att alla människor med en årsinkomst på över 10 miljoner kronor är 

skyldiga att varje år genomföra fem veckors oavlönat samhällsnyttigt arbete. Anta 

nu också att det finns ett visst fastställt moraliskt kriterium som säger att tvångs-

arbete på dessa grunder är moraliskt förkastligt. Alexy menar nu helt enkelt att om 

någon hävdar att detta innebär att lagen – eftersom den inte uppfyller moralens 

krav – inte över huvud taget kan sägas vara en del av rätten, då hävdar personen 

att det finns ett klassificerande samband mellan rätten och moral. “Lagen” kan då 

inte sägas vara en rättslig bestämmelse, utan får i stället uppfattas som någon typ 

av icke-rättslig norm. Är det däremot så att personen intar en något svagare 

ståndpunkt och påstår att lagen, trots att den är moraliskt felaktig och därmed 

rättsligt felaktig, behåller sin status som rättsnorm och därmed utgör en del av 

rätten, då hävdar personen i stället att sambandet är kvalificerande. 

 

 

2.3 Åtskillnadstesen ur ett åskådarperspektiv  

2.3.1  Enskilda rättsnormer 

För att visa att rättspositivisterna har fel, måste det visas att normer eller normsy-

stem förlorar sin rättskaraktär vid något mått av moralisk felaktighet. Närmare 

bestämt måste alltså icke-positivisten visa att sambandstesen är sann, genom att 

                                                
32 Jfr Alexy 2013a, s. 104; 2013b, s. 231 f. 
33 Angående detta stycke se Alexy 2005, s. 44 & 46; 2008b, s. 433. 
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visa på ett klassificerande samband mellan rätten och moral.34 Detta skulle kunna 

göras på åtminstone två olika sätt. Antingen kan icke-positivisten visa att rättska-

raktären går förlorad så fort en norm eller ett normsystem påvisar någon som helst 

moralisk felaktighet. Rättskaraktären skulle då gå förlorad redan vid “mindre” 

moraliska fel. Men icke-positivisten kan också hävda att inte all form av moralisk 

felaktighet innebär en förlust av rättskaraktär, utan endast sådan som är särskilt 

moraliskt förkastlig. Rättskaraktären skulle i sådana fall gå förlorad först när orät-

ten överstiger en viss nivå. Den sistnämnda positionen kallar Alexy för “inclusive 

non-positivism” och det är den han själv förfäktar med sin rättsfilosofi.35 

 Alexy anser alltså att rättskaraktären går förlorad först när orätten eller 

orättvisan når en “intolerabel nivå”.36 Frågan han nu ställer sig är om denna 

klassificerande sambandstes är giltig ur en åskådares perspektiv, när den appliceras 

på enskilda normer? Svaret är nej. I stället är det åtskillnadstesen som är sann. Alexy 

ger oss två anledningar. För det första är det möjligt för en åskådare att på ett full-

gott sätt redogöra för en “intolerabelt orättvis” rättsnorm endast genom att 

hänvisa till sociala fakta. Åskådaren behöver ju som bekant endast redogöra för 

rättens reella dimension. Hon behöver därmed inte hänvisa till några moraliska 

omständigheter utan kan nöja sig med att exempelvis konstatera att beslutet grun-

dar sig på en rättsnorm (låt vara en mycket orättvis sådan) som vederbörligen 

fastställts i det aktuella rättssystemet. Och av denna begreppsliga möjlighet följer, 

enligt Alexy, att det inte kan existera ett begreppsligt nödvändigt samband mellan 

rätten och moral. Men Alexy nöjer sig inte med denna slutsats. Genom ytterligare 

ett exempel kommer han fram till att det ur åskådarens perspektiv rentav är be-

greppsligt omöjligt att inkludera moraliska element i rättsbegreppet, när det 

kommer till enskilda normer. Varje försök att göra så leder nämligen till en själv-

motsägelse.37  

                                                
34 Alexy 2005, s. 46. 
35 Se Alexy 2008a, s. 282 & 285 ff.; 2010a, s. 176 f.; 2013a, s. 107. Den förstnämnda ståndpunkten 
kallar Alexy “exclusive non-positivism”. Dessa begrepp används inte uttryckligen i “Rätten och 
rättvisan” – de dyker upp först i Alexys senare arbeten. I stället kallar Alexy dessa två positioner 
här för den starka respektive den svaga sambandstesen. Jfr Alexy 2005, s. 66 f. 
36 Alexy har i detta sammanhang tagit stort intryck av den tyske rättsfilosofen Gustav Radbruch 
vars ursprungliga klassificerande sambandstes - vanligen kallad “The Radbruch Formula” - lyder: 
“The conflict between justice and legal certainty may well be resolved in this way: The positive law, 
secured by legislation and power, takes precedence even when its content is unjust and fails to 
benefit the people, unless the conflict between statute and justice reaches such an intolerable de-
gree that the statute, as ‘flawed law’, must yield to justice.” Radbruch 2006, s. 7. Se även Alexy 
1999, s. 33 f.; 2005, s. 46; 2008b, s. 427; Hart 1958, s. 616 ff. 
37 Alexy 2005, s. 48. 
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Slutligen och för det andra anser Alexy att det “för det första finns ett behov av 

en värdefri beteckning för vederbörligen fastställda och socialt verksamma 

[extremt orättvisa normer] och att det för det andra inte finns något användbart 

alternativ till uttrycket ‘rätt’.”38 Detta andra argument skiljer sig tydligt från det 

första genom att det utgör ett slags instrumentellt övervägande.39 Här handlar det 

alltså inte längre om att komma fram till vad som gäller rent begreppsligt. I stället 

ligger fokus på att utröna vilket rättsbegrepp som är det mest ändamålsenliga - vad 

som är det mest praktiskt gångbara i den juridiska vardagen. I så måtto anser 

Alexy att åtskillnadstesen är mer ändamålsenlig än sambandstesen. I det förra fal-

let, men inte i det senare, skulle vi helt enkelt redan förfoga över ett lämpligt 

begrepp för att ur åskådarens perspektiv beskriva fastställda och effektiva normer 

- även om de råkar vara extremt orättvisa. Om åtskillnadstesen är sann, kan vi ju 

fortfarande kalla dessa normer för ”rätt”, vilket ju inte vore fallet om sambands-

tesen i stället vore sann. 

 Man kan med gott fog ifrågasätta tyngden hos Alexys avslutande argu-

ment. För det första kan man fråga sig varför faktumet att en rättspositivist ur 

åskådarperspektivet har möjlighet att kalla enskilda extremt orättvisa normer för 

“rätt” skulle ha någon större betydelse? För egen del ser jag inget problem, om 

sambandstesen nu visar sig vara sann, att helt enkelt införa ett nytt och mer 

ändamålsenligt begrepp. För precis som Alexy själv säger, kan inte en begreppsa-

nalys endast uppehålla sig i den rent språkliga dimensionen. Filosofen måste 

dessutom ta steget ut i den fysiska världen och undersöka huruvida begreppen 

faktiskt beskriver sina referenser på ett korrekt sätt.40 Detta leder oss till ytterligare 

en anledning att ställa sig kritisk till Alexys argumentation i denna del. Det verkar 

nämligen, för det andra, som att det instrumentella argumentet endast är giltigt om 

åtskillnadstesen verkligen är sann. Men detta skulle innebära att Alexy förutsätter 

det som skulle bevisas. Ponera i stället att sambandstesen tvärtom är sann - skulle 

det då vara lika ändamålsenligt att kalla extremt orättvisa men korrekt fastställda 

och effektiva normer för ”rätt”? Nej. I stället skulle åskådaren exempelvis kunna 

kalla dessa normer för ”orätt”, ”icke-rättsliga normer” eller ”nulliteter”. Att kalla 

sådana normer för ”rätt” skulle nämligen gå helt på tvärs med sambandstesens 
                                                
38 Alexy 2005, s. 49. 
39 Alexy själv kallar denna typ av argument för normativa argument. På så sätt skiljer han på dessa 
och de begreppsanalytiska argumenten som han i stället kallar analytiska, se Alexy 2005, s. 38 f & 
49; 2008b, s. 434. Se även avsnitt 2.5. 
40 Alexy 2004, s. 163; 2008a, s. 291 f. 
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innebörd. Med andra ord tycks Alexys instrumentella argument vara giltigt endast 

om åtskillnadstesen är sann, vilket ju naturligtvis inte är något som kan tas till 

intäkt för att just åtskillnadstesen är sann. 

 Det nyss sagda förefaller emellertid lyckligtvis inte medföra några större 

svårigheter för Alexy. Det är nämligen uppenbart att tyngden i hans argumentat-

ion i själva verket ligger hos de tidigare begreppsliga argumenten. Det avslutande 

instrumentella argumentet tycks snarare vara tänkt att understödja och stärka den 

begreppsliga argumentationen.41 Argumentet verkar därför inte i sig tillföra särskilt 

mycket utöver vad som redan sagts, vilket följaktligen också innebär att det inte 

heller spelar någon större roll om det överges. Alexy torde därmed med gott sam-

vete kunna lämna den instrumentella argumentationen därhän. 

 

2.3.2  Rättssystem som helhet  

Enligt Alexy behöver inte det som gäller för enskilda normer även gälla för rättssy-

stemet som helhet.42 Även om åtskillnadstesen verkar gälla för enskilda rättsnormer 

ut ett åskådarperspektiv, är det således möjligt att det ur samma perspektiv ändå 

finns ett begreppsligt nödvändigt och klassificerande samband mellan moral och 

rättssystemet som helhet. Slutsatsen Alexy drar är dock även här att detta inte är 

fallet, förutom i väldigt särpräglade situationer: 

 

“[E]tt normsystem som vare sig explicit eller implicit gör anspråk på att 

vara riktigt [är inte] något rättssystem. Varje rättssystem gör anspråk på att 

vara riktigt. [fotnot utesluten] I så måtto är anspråket på riktighet av klassi-

ficerande betydelse [...] Faktiskt existerande normsystem gör i regel 

anspråk på att vara riktiga, hur obefogat detta än må vara.”43 

 

Enligt Alexy är det alltså visserligen sant att det finns ett begreppsligt nödvändigt 

samband mellan moral och rättssystemet som helhet, men att sambandet endast 

gör sig gällande då normsystem över huvud taget inte gör anspråk på att vara 

riktiga. Men eftersom rättssystem i princip alltid just reser ett sådant anspråk, får det 

klassificerande sambandet betydelse “bara i extrema och i praktiken osannolika 

                                                
41 Jfr avsnitt 2.5. 
42 Alexy 2005, s. 49. 
43 A.a., s. 53. 



 17 

fall.”44 Åtskillnads- och sambandstesen tycks därmed enligt Alexy stå sida vid sida 

vad gäller rättssystemen ur åskådarens perspektiv, genom att sambandstesen så att 

säga begränsar åtskillnadstesens räckvidd. Annorlunda uttryckt skulle man nog 

kunna säga att Alexy tänker sig att sambandstesen är sann i en filosofiskt-

begreppslig mening, men att den i praktiken får så pass liten betydelse att åtskill-

nadstesen lika väl kan sägas vara sann.  

Frågan man nu för det första kan ställa sig är varför vi, om nu Alexys 

resonemang är giltigt, ska acceptera denna slutsats? Borde det inte i stället vara 

rimligare och i linje med en mer korrekt analys att säga att åtskillnadstesen tvärtom 

är falsk ur åskådarens perspektiv? Som vi kommer ihåg innebär ju åtskillnadstesen 

hos Alexy att det inte finns något begreppsligt nödvändigt samband mellan rätten 

och moral. Men detta är ju just det Alexy nu påstår genom rättssystemens 

klassificerande anspråk på riktighet. Att faktiskt existerande rättssystem så gott som 

alltid reser detta anspråk, torde väl inte rimligtvis vara avgörande för frågan om 

sambandstesens giltighet? Detta är i stället en rent empirisk fråga som inte har 

särskild - om någon - betydelse för det teoretiska spörsmålet om rättsbegreppets 

korrekta innebörd.  

Alexys slutsats ter sig än märkligare och än mer kontraintuitiv i ljuset av 

att han själv inte sätter kravet särskilt högt för att sambandstesen ska vara sann: 

“The decisive criterion is wether a necessary connection - of whatever kind - is 

assumed between legal validity or legal correctness on the one hand and moral 

correctness on the other.”45 [min kursivering] Men är det inte just ett nödvändigt 

samband mellan rättssystem och moral Alexy nu påstår existerar? Visst, enligt Alexy 

är sambandet perifert och skapar sällan några problem i verkligheten. Men detta 

förändrar inte faktumet att han anser att sambandet alltjämt existerar. Hur ska vi an-

nars förstå Alexy när han exempelvis säger att “[v]arje rättssystem gör anspråk på 

att vara riktigt. I så måtto är anspråket på riktighet av klassificerande betydelse [för 

rättssystem som helhet]”?46 [min kursivering] 

Vidare är det, för det andra, högst tveksamt om åtskillnads- och 

sambandstesen över huvud taget logiskt skulle kunna vara sanna samtidigt. Som vi 

sett verkar Alexy vara av uppfattningen att själva kärnan i sambandstesen är påstå-

endet om att det finns ett begreppsligt nödvändigt samband mellan rätten och 

                                                
44 Alexy 2005, s. 53. Se även s. 54 & 83. 
45 Alexy 2013b, s. 236. Jfr Alexy 2013b, s. 229. 
46 Alexy 2005, s. 53. 
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moral, medan åtskillnadstesen tvärtom grundar sig på tanken att det inte finns något 

sådant samband. Med andra ord utgör de båda teserna varandras negationer. 

Detta innebär i sin tur att teserna tillsammans, så att säga, uttömmer det logiska 

rummet i frågan i alla logiskt möjliga världar. Kort sagt kan de båda teserna därför 

omöjligen vara sanna samtidigt, eftersom de är logiskt inkompatibla med varandra. 

Mellan sambands- och åtskillnadstesen gäller därför, som Alexy själv uttrycker 

saken, “tertium non datur.”47 Men samtidigt tycks det mig vara tydligt att Alexy ändå 

föreställer sig att såväl åtskillnads- som sambandstesen på något mystiskt sätt båda 

är sanna ur åskådarens perspektiv. Han säger bland annat: 

 

“[M]y statement about the correctness of the positivistic separation thesis 

from the observer’s perspective does not simply say that the separation 

thesis is correct. It says that it is ‘essentially correct’ [...] [A] necessary connec-

tion exists even from the observer’s perspective. A system of rules that does not lay 

claim to correctness is not a legal system, even from the point of view of 

an observer.”48 [min kursivering] 

 

Vidare påstår Alexy att anspråket på riktighet “excludes, from the concept of law, 

those systems of norms that do not raise the claim to correctness. In this way, ‘it 

restricts the positivistic separation thesis a good bit even in the observer’s perspective’“49, 

att “even from the observer’s perspective a necessary connection exists; it stems from the 

claim to correctness”50 men, trots detta, att “[a]ccording to the [observer’s] view, 

what the law is depends exclusively on what has actually been issued and is socially effi-

cacious. It is a matter of social fact”51 samt “from the observer’s perspective [the 

separation thesis] is correct.”52 [mina kursiveringar] Mot en sådan bakgrund kan jag 

inte annat än dra slutsatsen att Alexy rör sig farligt nära en självmotsägelse. 

 Det finns därmed goda anledningar till att ställa sig frågan varför Alexy 

över huvud taget väljer att se på förhållandet mellan åskådare och rättssystem på 

det här underliga sättet. För egen del har jag svårt att se något tydligt svar. 

Tvärtom tycks det mig kunna stärka Alexys egen icke-positivism, om han i stället 

                                                
47 Alexy 2013b, s. 236. Lagen om det uteslutna tredje (lat.) 
48 A.a., s. 229. Jfr Bulygin 2013, s. 58. 
49 Alexy 2013b, s. 237. Se även Alexy 2005, s. 53 f. Jfr Bulygin 2013, s. 51 f. 
50 Alexy 2013b, s. 237. Jfr Alexy 2013a, s. 103 f.  
51 Alexy 2008a, s. 297. 
52 Alexy 2007b, s. 45. 
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drar slutsatsen att sambandstesen även är sann ur ytterligare ett delperspektiv på 

rätten. Rimligen gäller ju att desto fler områden som kan förklaras av en icke-

positivistisk teori, desto starkare står den sig. Om inte annat, skulle denna föränd-

ring åtminstone leda till att Alexys rättsfilosofi undgår de problem vi nu sett före-

faller drabba den. 

 Sammanfattningsvis tycks det därmed finnas goda skäl till att inte accep-

tera Alexys slutsats att åtskillnadstesen är sann för rättssystem som helhet ur ett 

åskådarperspektiv. Tvärtom verkar det vara rimligare att hävda att åtskillnadstesen 

i detta sammanhang är falsk. Konsekvenserna av en sådan förändring tycks 

emellertid inte negativt påverka giltigheten hos Alexys fortsatta resonemang. 

Tvärtom verkar resultatet bli att den icke-positivistiska argumentationen i själva 

verket stärks och blir mer övertygande. 

 

 

2.4 Åtskillnadstesen ur ett deltagarperspektiv 

2.4.1  Riktighets- och orättviseargumentet 

Efter att ha avhandlat åskådarperspektivet fortsätter Alexy med att undersöka 

huruvida åtskillnadstesen är sann ur ett deltagarperspektiv. Slutsatsen Alexy drar är 

att det för en deltagare - tvärtemot vad som visade sig vara fallet för åskådaren - 

framstår som att åtskillnadstesen är inadekvat och att sambandstesen i stället är 

sann.53 För att visa detta använder sig Alexy av tre huvudargument: riktighets-, 

orättvise- och principargumentet. 

 Riktighetsargumentet syftar till – som vi senare kommer se – att visa på ett 

ur deltagarperspektivet begreppsligt nödvändigt samband mellan å ena sidan såväl 

enskilda rättsnormer och rättssystem som helhet, och å andra sidan moralen. Det 

är riktighetsargumentet som utgör det begreppsliga avstampet för den fortsatta 

argumentationen hos Alexy.54 Detta är helt i linje med hans allmänna uppfattning 

om hur begreppsanalys bör genomföras (se avsnitt 2.1). Att endast konstatera ett 

begreppsligt samband är som bekant något som har begränsad räckvidd och 

slagkraft.55 För att fylla sin version av icke-positivism med ett materiellt moraliskt 

innehåll, anser Alexy sig även behöva använda normativa argument till stöd för de 
                                                
53 Alexy 2005, s. 54. Jfr Alexy 2007a, s. 7. 
54 Jfr Alexy 2005, s. 59. 
55 Se A.a., s. 41 & 58; Pavlakos 2004, s. 343 f.  
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rent begreppsliga.56 Först genom användningen av sådan argumentation menar 

Alexy att vi lyckas ta tillräcklig hänsyn till rättens ideala dimension. Nästa steg för 

honom blir därför att införa det normativa orättviseargumentet. 

Orättviseargumentets kärna bygger på en tanke vi redan stiftat bekantskap 

med hos Alexy: en norms rättskaraktär går inte förlorad förrän diskrepansen 

mellan rätten och moral når en extrem nivå. Detta innebär att rätten inte helt kan 

identifieras med moralen. Som vi redan sett måste hänsyn också tas till rättens re-

ella dimension. Det synsättet ger i sin tur Alexy möjligheten att hävda att även i 

viss mån orättvisa och omoraliska normer och normsystem ändå ska karaktärise-

ras som rättsnormer och rättssystem.57  

Frågan om orättviseargumentet över huvud taget är giltigt kan enligt Alexy 

emellertid inte avgöras på det rent begreppsliga planet. I stället måste föresprå-

karna visa att orättviseargumentet är det mest ändamålsenliga och adekvata 

alternativet – inte minst i förhållande till positivistiska konkurrerande 

ståndpunkter.58 Detta blir också Alexys mål. Än en gång delar han upp analysen i 

enskilda normer och rättssystem som helhet. 

 Vad först gäller de enskilda normerna tar sig Alexy an ett antal invänd-

ningar som traditionellt har rests mot sambandstesen. Denna genomgång visar, 

enligt Alexy, att orättsviseargumentet klarar sig undan kritiken i samtliga fall. 

Dessutom visar det sig att det i själva verket är mer som talar för orättviseargu-

mentet än mot detta. Alexy tycker sig nämligen kunna visa på ett antal situationer 

där det rättsbegrepp orättviseargumentet implicerar verkar vara att föredra 

framför de positivistiska motsvarigheterna.59 Slutsatsen blir därför att 

orättviseargumentet är giltigt när det kommer till enskilda normer.  

 Som vi redan sett tänker sig Alexy att det som gäller för enskilda normer 

inte nödvändigtvis måste gälla för rättssystem som helhet. Orättviseargumentet 

behöver därför även analyseras ur detta makroperspektiv. Frågan Alexy nu ställer 

sig är om det möjligen är så att helheten beter sig annorlunda än summan av dess 

ingående delar. För rättssystem som helhet gäller det alltså att undersöka om 

“[orättviseargumentet] får konsekvenser som påverkar rättssystemet som helhet, 

dvs. om det får konsekvenser som överstiger summan av konsekvenserna av 

                                                
56 Jfr Alexy 1999, s. 34; 2005, s. 40 f.; Pavlakos 2004, s. 343. 
57 Alexy 2005, s. 67, 83 & 99. Se även Alexy 1999, s. 33; 2008a, s. 282. 
58 Alexy 2005, s. 59. Se även Alexy 2008b, s. 434. 
59 Alexy 2005, s. 82. Se även Alexy 2005, s. 76 ff. & 79 ff. 
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extremt orättvisa enskilda normer.”60 Efter att ha avfärdat argument som dels byg-

ger på tanken att den extrema orättvisan hos ett normsystem som helhet skulle 

kunna sprida sig till enskilda normer, samt dels påstår att normsystemet skulle 

bryta samman om den innehöll en stor mängd extremt orättvisa enskilda normer, 

är Alexy övertygad om svaret. Orättviseargumentets konsekvenser för rättssystem 

som helhet tycks inte vara mer långtgående än de som gäller för dess ingående 

delar.61 Därmed är orättviseargumentet giltigt för såväl rättssystem, som för en-

skilda normer. 

 

2.4.2  Principargumentet 

Kvarstår gör principargumentet. Hittills tänker sig Alexy alltså ha visat att det exi-

sterar ett begreppsligt nödvändigt samband mellan rätten och moral, samt att den 

yttersta gränsen för sambandets närmare materiella innehåll styrs av 

orättviseargumentet.62 Principargumentet är nu avsett att slå sista spiken i kistan 

för positivisterna. Närmare bestämt ska det visa att det anspråk på riktighet som 

följer av riktighetsargumentet faktiskt medför moraliska konsekvenser i den juri-

diska vardagen, alltså även i alla de fall orättviseargumentet inte aktualiseras.63 

Sättet Alexy tänker sig demonstrera detta på är genom att visa att en domare nöd-

vändigtvis hänvisar till moral i sitt dömande. Men inte nog med det. Enligt Alexy 

visar även principargumentet att den moral som är nödvändigt sammanbunden 

med rätten inte är en moral vilken som helst, utan den riktiga moralen. Även 

denna gång är det deltagarperspektivet som står i fokus - för en åskådare gäller 

inte principargumentet eftersom Alexy som bekant tänker sig att en åskådares per-

spektiv på rätten endast utgörs av den reella dimensionen.64 

Alexy inleder med att argumentera för ett påstående vi bland annat känner 

igen från Ronald Dworkin: varje rättssystem som är det minsta utvecklat 

innehåller inte bara rättsregler, utan med nödvändighet även principer.65 Dessa 

kommer till sitt mest explicita uttryck genom en stats grundlagar, oftast i form av 

                                                
60 Alexy 2005, s. 83. 
61 A.a., s. 89. 
62 Alexy 2008b, s. 427. 
63 Jfr Alexy 2005, s. 58 & 89; 2007b, s. 54. 
64 Alexy 2005, s. 91. 
65 A.a., s. 91 & 94. Jfr även Alexy 1999, s. 38 ff.; 2007a, s. 5 f. Angående Dworkins tankegångar 
kring rättens uppdelning i bland annat regler och principer se exempelvis Dworkin 2013, s. 38 ff. 
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diverse rättighets- och frihetskataloger.66 I och med detta, anser Alexy, har “den 

moderna natur- och förnufträttens grundläggande principer, och därmed rättens 

och statens moderna moraliska principer, [redan inkorporerats som] positiva 

rättsprinciper”.67 Men detta är inte nog. Alexy verkar nämligen dessutom tänka sig 

att principerna även utgör en implicit del av rätten, något som främst märks i de 

fall en domare gör en avvägning mellan olika intressen i så kallade “svåra fall”.  

Nästa steg i Alexys resonemang blir att visa att åtminstone några av de 

principer som med nödvändighet ingår i rättssystemet, även med nödvändighet 

ingår i någon form av moral.68 Med andra ord är det just principerna som Alexy 

tycks tänka sig överbryggar den positiva rätten och moralen i och med att de, så 

att säga, står med ett ben i vartdera lägret. Något annorlunda uttryckt är det prin-

ciperna som möjliggör en syntes mellan det positivrättsliga och moraliska “börat”. 

Principerna tillåter Alexy att ta språnget från ett rent empiriskt ‘är’ till ett moraliskt 

påbjudande ‘bör’.69 Alexy medger att en positivist nu förvisso skulle kunna in-

vända att det inte räcker med att påvisa en nödvändig koppling mellan rätten och 

någon moral, vilken som helst. För sambandstesens syften torde det dessutom 

krävas att ett nödvändigt samband med den riktiga moralen bevisas.70 Även detta 

påstår sig emellertid Alexy kunna göra. Anledningen är att “den riktiga moralen” 

enligt honom är den som kan motiveras enligt de krav han anser gälla för rationell 

praktisk argumentation.71  

Exakt hur denna riktiga moral med nödvändighet flyter in i rätten är däre-

mot något oklart. Som jag förstår Alexy tänker han sig att domaren har en rättslig 
                                                
66 Se exempelvis RF 2 kap. 
67 Alexy 2005, s. 91 f. Jfr Alexy 2010a, s. 178 f.; Klatt 2012, s. 16. 
68 Alexy 2005, s. 96. Jfr Alexy 2007b, s. 54; Klatt 2012, s. 16. 
69 Ytterligare ett sätt att förstå principernas funktion hos Alexy, är att se argumentationen kring 
dem som de “sammankopplande premisser” David Hume efterlyste när han först formulerade det 
som senare kommit att kallas “Humes lag”: “In every system of morality, which I have hitherto 
met with, I have always remarked, that the author proceeds for some time in the ordinary ways of 
reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations concerning human affairs; 
when all of a sudden I am surprised to find, that instead of the usual copulations of propositions, 
is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or an ought not. 
This change is imperceptible; but is however, of the last consequence. For as this ought, or ought 
not, expresses some new relation or affirmation, 'tis necessary that it should be observed and 
explained; and at the same time that a reason should be given; for what seems altogether incon-
ceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from 
it.” Hume 2000, s. 302. 
70 Alexy 2005, s. 97. 
71 A.a., s. 100 f. Jfr Alexy 2013a, s. 99 & 102; Pavlakos 2004, s. 344. Denna del av principargu-
mentet kan endast fullständigt förstås i ljuset av Alexys arbeten om juridisk argumentation, se 
bland annat Alexy 1999, s. 28 ff.; 2005, s. 9 ff.; 2007a, s. 2 ff.; 2010a, s. 172 f.; 2010b; Klatt 2012. 
Dessa delar av Alexys rättsfilosofi faller emellertid utanför denna uppsats ramar och kommer där-
för inte att här ytterligare beröras.  
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plikt att tillämpa principerna eftersom de, som vi sett, med nödvändighet ingår i 

rätten. Domaren ska ju naturligtvis döma i enlighet med rätten, vilket innebär att 

om principargumentet är sant, kommer domaren med nödvändighet även stödja 

sig på principer.72 Men eftersom det anspråk på riktighet domaren reser i och med 

sin dom bland annat innebär ett anspråk på att domen rationellt kan motiveras (se 

avsnitt 3.6), leder detta även till ett anspråk på att domens alla enskilda delar var 

för sig också kan motiveras på liknande sätt.73 Och detta måste då naturligtvis 

även gälla de i domen använda principerna samt avvägningarna dem emellan. Rik-

tighetsanspråket blir på så sätt inte bara positivrättsligt, utan även moraliskt 

genom att den mer positivrättsliga argumentationen går över i en moralisk sådan, 

som i sin tur leder fram till en rationellt motiverad moralisk ståndpunkt.74 En 

sådan ståndpunkt utgör, i kraft av att vara rationellt motiverad, också del i den 

riktiga moralen.  

Det är emellertid viktigt att förstå att Alexy här inte tänker sig att alla do-

mar materiellt måste motsvara den riktiga moralen. Detta skulle nämligen inte vara 

förenligt med hans position som “inclusive non-positivist”. Det Alexy i stället 

siktar in sig på när han säger att domarens dom med nödvändighet reser ett an-

språk på att vara rättsligt- och moraliskt riktigt, är just endast anspråket på att vara 

riktigt. Huruvida domen sedan faktiskt motsvarar anspråket, är en annan fråga 

vars svar inte påverkar domens giltighet utom i extrema fall (jfr avsnitt 2.4.1). Det 

samband Alexy berör med principargumentet är med andra ord av kvalificerande 

art. I bakgrunden figurerar emellertid alltjämt orättviseargumentet, med sitt klassi-

ficerande samband mellan rätten och moral.75 

 

 

                                                
72 Jfr Alexy 1998, s. 215 f.; 1999, s. 39 f.; 2004, s. 162; 2005, s. 150. 
73 Jfr Alexy 1999, s. 41; 2005, s. 98; Pavlakos 2005, s. 65 & i not 2, s. 65.  Den bakomliggande 
logiska tankegången är här att ett ting som helhet endast kan ha en egenskap om alla dess ingående 
delar har samma egenskap. I andra sammanhang är detta en högst tvivelaktig tes, men vad gäller 
just förhållandet mellan ett arguments premisser, dess slutsats och argumentet som helhet verkar 
den otvivelaktigt sann. Därmed verkar påståendet att ett argument som helhet är rationellt motive-
rat omm alla dess premisser är rationellt motiverade vara sant. 
74 Jfr Alexy 1999, s. 40; Klatt 2012, s. 17 f.; Pavlakos 2005, s. 65. 
75 Jfr Alexy 1998, s. 220 f.; 2005, s. 99 f. 



 24 

2.5 Distinktionen mellan analytiska och normativa 

argument 

Som vi sett använder sig Alexy av flera olika huvudargument för att styrka sin 

inklusiva icke-positivism. Riktighetsargumentet grundlägger det viktiga begrepps-

ligt nödvändiga sambandet mellan rätten och moral, medan det efterföljande 

princip- och särskilt orättviseargumentet främst fokuserar på normativ argumen-

tation. Dessa två huvudsakliga argumentationslinjer ger i sin tur upphov till Alexys 

metodologiska distinktion mellan analytiska och normativa argument, där de 

förstnämnda uteslutande fokuserar på rent begreppsliga frågor. 

Alexys tillvägagångssätt har stött på kritik i litteraturen. Exempelvis har 

Eugenio Bulygin invänt: 

 

“If there are conceptual connections between law and morality, then there 

is no need to resort to normative arguments. Either the element of moral-

ity is included in the concept of law, or it is not. If it is included, then 

normative arguments are superfluous; if it is not included, they are use-

less.”76 

 

Alexy har i sin tur försvarat sig genom att förklara att  

 

“the relation between analytical and normative arguments [is] a relation of 

supplementation and strengthening [...] I have to add to this a relation of 

inclusion. The argument from inclusion consists of two parts, and the first 

part is this. It is a conceptual necessity that law raises a claim to correct-

ness. The second part of the argument is that this claim to correctness 

necessarily leads to an inclusion of non-authoritative normative [...] 

elements, not only at the level of the application of law but also at the 

level of determining the nature and defining the concept of law.”77 

 

Vem är det då som har rätt? Alexy eller Bulygin? Mitt svar måste bli “båda två”. 

Vid närmare reflektion förefaller det mig nämligen som att diskussionen i viss 

mån handlar om skilda saker. 

                                                
76 Bulygin 2013, s. 50. 
77 Alexy 2013b, s. 226. 
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Bulygin tycks mig helt klart ha en poäng med sin kritik. Om nu syftet är att 

argumentera för ett begreppsligt nödvändigt samband mellan rätten och moral, 

behöver man rimligtvis inte göra mer än att just visa på ett sådant samband. Har 

man emellertid väl lyckats med detta, är normativa argument för att styrka det 

begreppsliga sambandet överflödiga, även om de i sig naturligtvis kan vara filosofiskt 

intressanta. Sådana argument utgör i det sammanhanget närmast ett slags obiter 

dicta. 

 Så långt tycks mig alltså Bulygins kritik vara befogad. Problemet är nu bara 

att jag inte är övertygad om att Alexy i själva verket hävdar något annat. Snarare 

tolkar jag Alexys tankegångar på så sätt att de analytiska argumentens funktion 

endast är att grundlägga det begreppsligt nödvändiga sambandet, medan de 

normativa argumenten - givet att riktighetsargumentet är giltigt78 - inte är till för att 

styrka det begreppsliga sambandet i sig, utan i stället att visa på dess utsträckning 

och materiella innebörd. Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga att de analy-

tiska argumenten handlar om form och de normativa om innehåll. Med andra ord 

verkar Bulygin helt enkelt tala uteslutande om rättsbegreppets form, medan 

Alexys projekt i “Rätten och rättvisan” är mer ambitiöst än så eftersom han även 

analyserar rättsbegreppets detaljerade innehåll. 

 Det nu sagda gör att vi även måste se de påståenden Alexy gör i “Rätten 

och rättvisan” och som är grunden till den aktuella kontroversen i ett något an-

norlunda ljus. Alexy säger här bland annat att  

 

“[t]esen är att det för det fösta finns ett begreppsligt nödvändigt samband 

mellan rätt och moral och att det för det andra finns normativa skäl som 

talar för att inkludera moraliska element i rättsbegreppet [...] Kort sagt 

finns det såväl begreppsligt som normativt nödvändiga samband mellan 

rätt och moral.”79 

 

                                                
78 När Alexy exempelvis själv bemöter kritik förutsätter han uttryckligen att riktighetsargumentet 
är giltigt: “[f]or the present, I will presuppose that law necessarily raises a claim to correctness, that is, 
I will take the first part of the argument from inclusion as given” [min kursivering] (Alexy 2013b, s. 
226). Detta innebär i sin tur att hans vidare argumentation i frågan inte längre rimligen kan tolkas 
som att syfta till att grundlägga ett begreppsligt samband. Jfr även Alexy 2005, s. 59 där Alexy 
säger att “de normativa argumenten för och mot orättviseargumentet emellertid [måste] bedömas i 
ljuset av riktighetsargumentet.” [min kursivering] Även här är det tydligt att Alexy förutsätter riktig-
hetsargumentets giltighet, när han tar sig an den normativa argumentationen. 
79 Alexy 2005, s. 41. 
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Det är just Alexys påståenden om ”normativt nödvändiga samband” som främst 

gett upphov till kritiken. Om min tolkning är korrekt, ska emellertid detta förstås 

som att Alexy tänker sig att den normativa nödvändigheten aktualiseras och som 

företeelse kan förstås endast inom ramen för riktighetsargumentets giltighet. Den 

centrala tanken tycks vara att vi inte kan erhålla fullständig kunskap om rättsbe-

greppet genom att bara hålla oss till riktighetsargumentet och den rent 

begreppsliga dimensionen. Rättsbegreppet får nämligen sitt väsentliga “kött på 

benen” - sitt egentliga moraliska innehåll - genom att slutsatserna från övertygande 

och klanderfritt rationella normativa argument80 tillåts flyta in i rättsbegreppet, just 

tack vare det begreppsligt nödvändiga sambandet. Mot denna bakgrund är det inte 

heller särskilt förvånande att kritikerna inte accepterar Alexys tankar kring norma-

tiva argument och deras funktion. Kritikerna - till skillnad från Alexy - förutsätter 

ju naturligtvis inte att riktighetsargumentet är giltigt. 

Det sistnämnda leder oss in på frågan om Alexy här måhända än en gång 

gör sig skyldig till att förutsätta det som skulle bevisas? Är det inte i själva verket 

så, skulle kanske en kritiker invända, att Alexy anför argument som förutsätter att 

riktighetsargumentet är sant, i syfte att visa just på riktighetsargumentets giltighet? 

För egen del uppfattar jag det inte så. Det tycks mig nämligen, som sagt, vara tyd-

ligt i Alexys argumentation att riktighetsargumentet utgör det nödvändiga avstampet 

för hans vidare resonemang. Därmed kan man inte se de normativa argumenten 

som helt fristående, utan endast som något som fyller i de luckor riktighetsargu-

mentet lämnar efter sig.81 De normativa argumenten kommer så att säga “i andra 

hand” och aktualiseras först om Alexy verkligen lyckas visa att rätten reser ett an-

språk på riktighet på rent analytisk grund.  

Men vad, närmare bestämt, tänker sig då Alexy att detta “innehåll” består 

av? Jag kommer återkomma till den frågan i samband med att jag tar mig an 

Alexys riktighetsbegrepp. Än så länge räcker det med att konstatera att Alexys 

distinktion mellan och användning av normativa och analytiska argument inte 

tycks vålla några allvarliga problem för honom. Argumentationen i “Rätten och 

rättvisan” tycks därmed alltjämt kunna hålla sig undan ogiltighetens brant. 
                                                
80 Jfr här än en gång Alexys tankar kring diskursteori, rationell moralisk argumentation och riktig 
moral. Se not 71. 
81 Jfr exempelvis Alexy 2013b, s. 228: “In referring to justice, the claim to correctness contains 
moral elements, and it is included in the concept of law. The inclusion of the claim to correctness, 
however, does not as such imply that the principle of justice becomes superfluous as an argument 
supporting the definition of the concept of law. The claim to correctness, taken by itself, does not 
have sufficient content to carry out this task.” [min kursivering]. Jfr även Pavlakos 2004, s. 343. 
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3.  Riktighetsargumentet 
Riktighetsargumentet utgör som bekant grunden till de efterföljande orättvise- 

och principargumenten.82 Argumentet mynnar ut i slutsatsen att såväl enskilda 

rättsnormer som hela rättssystem med nödvändighet gör anspråk på att vara riktiga. 

Motsatsvis innebär detta att exempelvis normsystem som vare sig implicit eller 

explicit reser ett sådant anspråk, helt enkelt inte är några rättssystem.83 Men hur 

ser vägen fram till denna slutsats ut? Till sitt försvar anför Alexy två tankeexempel 

som han menar lyckas visa på riktighetsargumentets giltighet.  

 

 

3.1 Ett argument – två tankeexempel 

Alexy inleder med att be läsaren föreställa sig en lagstiftande församling i staten X. 

Församlingen har fått i uppgift att utforma en ny grundlag84 och har nu beslutat 

att dess första bestämmelse ska lyda: 

 

(1) X är en suverän, federal och orättvis republik. 

 

Anledningen till att de styrande över huvud taget vill utforma grundlagen på detta 

sätt är att den regerande minoriteten förtrycker X:s majoritet och vill fortsätta 

göra så. Samtidigt vill makthavarna vara ärliga i sitt uppsåt. Därför väljer de, för 

ärlighetens skull, att i bestämmelsen införa påståendet om att X är en ”orättvis 

stat”.  

(1) är en egendomlig bestämmelse. Alexy själv påstår en smula lakoniskt 

att “[n]ågonting är fel” med den.85 Efter att ha gått igenom ett antal olika tänkbara 

grunder86 till felaktigheten och avfärdat samtliga eftersom de inte lyckas ge “hela 

förklaringen”, drar Alexy slutsatsen att den enda till buds återstående möjligheten 

                                                
82 Jfr Alexy 2007b, s. 49; Raz 2007, s. 26. 
83 Alexy 2005, s. 54. 
84 I den svenska översättningen används genomgående begreppet ‘författning’, medan det i den 
engelska versionen heter ‘constitution’ (se t.ex. Alexy 2002, s. 36). I syfte att göra argumentationen 
mer lättillgänglig för svenska läsare kommer jag i stället använda mig av ‘grundlag’. Ändringen 
avses emellertid inte medföra någon skillnad i sak.  
85 Alexy 2005, s. 55. På andra ställen säger Alexy att bestämmelsen rentav är “somehow crazy”, 
Alexy 2008b, s. 436. 
86 Bland annat undersöker Alexy om felet kan vara tekniskt, moraliskt eller konventionsmässigt. 
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är att bestämmelsen är behäftad med ett begreppsligt fel.87 Närmare bestämt tänker 

sig Alexy att den handling som utförs när man stiftar en grundlag, nödvändigtvis 

är förbunden med ett anspråk på riktighet. Men detta är inte allt. Alexy påstår 

även att anspråket på riktighet i grundlagsexemplet framförallt är ett anspråk på 

rättvisa.88 Därför menar han också att om lagstiftaren stiftar en grundlag, samtidigt 

som grundlagen innehåller ett påstående om att den är orättvis, gör hon sig skyldig 

till det Alexy kallar en “performativ motsägelse”. Mot denna bakgrund är det inte 

särskilt förvånande att Alexy anser att det “vilar något absurt över artikeln” [min 

kursivering].89 Enligt hans sätt att se på saken gör sig nämligen lagstiftaren skyldig 

till ett slags självmotsägelse. 

I det andra exemplet får läsaren föreställa sig en domare som avkunnar en 

dom med följande huvudsakliga innehåll: 

 

(2) Den anklagade döms till livstids fängelse, vilket är fel.90 

 

(2) kan emellertid tolkas på olika sätt, varför Alexy väljer att i “Rätten och 

rättvisan” endast behandla en något snävare betydelse: 

 

(2’) Den anklagade döms till livstids fängelse, vilket är en felaktig tolkning 

av gällande rätt.91 

 

Enligt Alexy gör även domaren sig skyldig till “en performativ självmotsägelse och 

i den meningen ett begreppsligt fel”.92 En dom gör nämligen anspråk på att til-

lämpa rätten på ett riktigt sätt. Och detta, än en gång, med nödvändighet.  

Alexys argumentation kring rättens anspråk på riktighet fyller endast drygt 

fyra sidor i “Rätten och rättvisan”. Tonen är här genomgående förkunnande och 

argumentationen är i stora delar tämligen torftig och otillräcklig. Med tanke på att 

riktighetsargumentet är en grundläggande byggsten i Alexys icke-positivism, är det 

minst sagt uppseendeväckande att han inte motiverar sig på ett mer genomgri-

pande sätt. I stället slår Alexy mer eller mindre i ett slag fast att det påstådda felet 

                                                
87 Alexy 2005, s. 56. 
88 A.st. 
89 A.a., s. 54.  
90 A.a., s. 56. 
91 A.a., s. 57. 
92 A.st. 
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med grundlagsbestämmelsen måste vara begreppsligt, att lagstiftaren och domaren 

gör sig skyldiga till performativa motsägelser samt att anspråket på riktighet (och i 

förlängningen rättvisa) därmed är nödvändigt. Men eftersom Alexys resonemang 

knappast kan sägas inta en vedertagen position i den rättsfilosofiska debatten, 

torde bevisbördan för denna tveklöst falla på honom. Trots detta blir läsaren nu i 

stället tvungen att själv göra sig en fylligare bild av vad argumentationen i själva 

verket består i, genom att vända och vrida på andrahandslitteratur och Alexys 

senare arbeten. Återstoden av denna uppsats ägnas åt just ett sådant försök att 

rekonstruera och tydliggöra Alexys resonemang.  

Riktighetsargumentet kan kokas ned till påståendet att “rätten med nöd-

vändighet gör anspråk på riktighet”.  De grundläggande nyckelorden i Alexys 

argumentation är därmed ‘nödvändighet’, ‘anspråk’ samt ‘riktighet’. Dessa tre be-

grepp ligger till grund för den fortsatta diskussionen. Dispositionen är tematisk, 

genom att nyckelorden behandlas var för sig och i tur och ordning. Innan dess ska 

emellertid något även sägas om vissa av de hänvisningar Alexy själv gör i samband 

med presentationen av riktighetsargumentet samt - framförallt - om de för honom 

alldeles avgörande performativa motsägelserna.  

 

 

3.2 En kollega till undsättning? 

Alexys redogörelse för riktighetsargumentet är, som sagt, inte särskilt ingående. 

Emellertid nämns, mest i förbifarten och i en fotnot, att Neil MacCormick har 

framfört ett “liknande argument” för att en bestämmelse som (1) skulle vara be-

häftad med ett begreppsligt fel.93 Kanske kan vi hitta tankegångar till stöd för 

Alexys uppfattning här? 

I artikeln “Law, Morality and Positivism” undersöker MacCormick Harts 

rättsfilosofi, med fokus på dennes tankar kring “primary rules” och “secondary 

rules”.94 Mot slutet av artikeln kommer MacCormick in på det som mer direkt 

tycks ha något samband med Alexys egna tankegångar. Som jag förstår det säger 

MacCormick här bland annat att det inte räcker med att påstå att ett visst bete-

ende är rättsligt fel för att helt och hållet fånga in det vi rimligtvis menar när vi just 

                                                
93 Alexy 2005, not 44, s. 55. 
94 Jfr Hart 1961. 
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säger att beteendet är “fel”.95 Att genom lagstiftning påstå att vissa handlingar ut-

gör exempelvis brott, innebär inget annat än att säga att handlingarna strider mot 

bakomliggande viktiga värden. För att på ett korrekt sätt redogöra för det rättsliga 

börat behöver vi därför dessutom även ta hänsyn till det aktuella bakomliggande 

och med den positiva rätten sammanbundna moraliska värdet. Om jag inte 

missförstår MacCormick menar han att det just är dessa värden som gör att vårt 

språk kring rättsregler - rätteligen - har en moralisk dimension. Om moral inte 

hade någon betydelse vid en redogörelse av rättsreglerna, skulle vi heller inte 

kunna göra en betydelsefull skillnad mellan olika normtyper. Vi uttalar oss om 

rättsreglers efterlevnad i termer av ‘bör’, ‘måste’, ‘ska’, ‘rätt’ och ‘fel’ eftersom 

reglerna just är grundade i moraliska omdömen, vilket i sin tur gör det rationellt 

att tala om rätten med moraliskt färgade begrepp.96 

MacCormick sammanfattar sin position genom att säga att den moraliska 

värdedimensionen begränsar rättens formella dimension.97 Närmare bestämt tycks 

detta innebära att moralen utgör ett slags hämsko för vad som egentligen kan ut-

göra den positiva rättens innehåll, även om den tillkommit på ett formellt korrekt 

sätt. I syfte att få läsaren att bättre förstå detta erbjuder MacCormick ett tankeex-

empel som till sin utformning påminner mycket om Alexys grundlagsexempel. 

MacCormick tänker sig att det skulle vara “pragmatically self-contradictory” om 

lagstiftaren exempelvis stiftade en lag med namnet “Unjust Restraints on 

Picketing Act 1970” eller “The Unjust Taxation of the Wealthy Act”. Men varför, 

mer exakt? MacCormick svarar: “Is it not because those who exercise power and 

discretion within a legal system must always at least purport to be acting on the 

basis of seriously held and seriously considered values.”98 

Det sistnämnda förefaller i mångt och mycket likna slutsatsen i Alexys 

riktighetsargument. Andemeningen verkar helt enkelt vara att det med nödvän-

dighet måste finns en ambition hos lagstiftaren att stifta rättvisa lagar - åtminstone 

ur lagstiftarens perspektiv. Kanske är det denna tanke som också är grunden till 

den av Alexy påstådda absurditeten i grundlags- och domarexemplet? Jag tror inte 

det. Det MacCormick tycks beskriva är nämligen det Alexy själv kallar för det 

subjektiva anspråket på riktighet. I Alexys rättsfilosofi är detta emellertid inte det 

                                                
95 MacCormick 1981, s. 144. 
96 A.a., s. 135. 
97 A.a., s. 144. 
98 A.st. 
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väsentliga. Det avgörande för riktighetsargumentet och för rättens anspråk på rik-

tighet är i stället det objektiva riktighetsanspråket (se avsnitt 3.5). 

MacCormicks argumentation förefaller mig vara tämligen dunkel. Men 

även oaktat en mycket möjlig brist i min egen förmåga att förstå honom, tycks det 

mig i all väsentlighet vara oklart exakt vad i MacCormicks tankegångar som skulle 

kunna sprida mer ljus över Alexys egen argumentation. Förutom MacCormicks 

påståenden om lagstiftarens nödvändiga uppsåt vid utförandet av lagstiftnings-

handlingar, är det nämligen svårt att se några egentliga gemensamma berörings-

punkter författarna emellan. Vid en rekonstruktion av Alexys riktighetsargument 

tycks vi därför göra bäst i att lägga MacCormicks resonemang åt sidan. 

 

 

3.3 Performativa yttranden och performativa 

motsägelser 

3.3.1  J. L. Austin och performativa yttranden  

I ”Rätten och rättvisan” framgår det inte heller med någon önskvärd tydlighet ex-

akt hur Alexy tänker sig att de performativa motsägelser han ger exempel på ska 

förstås eller vad de egentligen består i.99 Detta har gjort att han i senare arbeten 

varit tvungen att vidareutveckla denna del av argumentationen för att göra den 

mer explicit. Men innan vi tar oss an dessa bearbetningar ska det sägas något om 

vad performativa yttranden egentligen är för något. 

Begreppet ‘performativt yttrande’ infördes ursprungligen av den brittiske 

språkfilosofen J. L. Austin.100 Dessa yttranden, till skillnad från andra språkliga 

uttalanden, kännetecknas av att själva yttrandena utgör en eller en del av en sär-

skild handling. Tanken är att denna handling inte bara består i handlingen att 

någon säger något - ett performativt yttrande är ett uttalande som åstadkommer 

mer än så.101 Ta några av Austins numera klassiska formuleringar av performativa 

yttranden som exempel: 

 

                                                
99 Jfr Bulygin 2000, s. 133 f. 
100 Brikner & Lübcke 1991, s. 620; Warnock 1989, s. 107. Performativa yttranden kallas ibland 
även talhandlingar eller handlingsyttranden. 
101 Austin 1975, s. 5. 
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(a) “Ja” - när det yttras vid en vigselceremoni  

 

(b) “Jag döper detta fartyg till Queen Elisabeth” - när det yttras samtidigt 

som personen i fråga krossar en flaska mot ett fartygs stäv  

 

(c) “Jag slår vad om hundra kronor att det kommer regna i morgon.”102 

 

I (a)-(c) kan vi enkelt se att de språkliga yttrandena även utgör del i en vidare spe-

cifik handling. Handlingen att döpa ett fartyg består exempelvis just delvis i att 

yttra något i stil med (b), och att slå vad om något åstadkommer en person oftast 

genom att inte göra mer än att yttra (c) eller något snarlikt. Och på samma sätt 

fungerar det när en person avger ett löfte. Att A yttrar ”jag lovar att komma till 

middagen” och att hon lovar att komma till middagen är inte olika saker, utan en 

och samma sak. A:s löfte består inte i mer än att hon just yttrar att hon lovar att 

komma till middagen.103 

Vissa performativa yttranden tycks implicera sanningen hos andra påstå-

enden. Exempelvis ansåg Austin att påståendet ‘katten befinner sig på mattan’ 

implicerar sanningen hos påståendet att den som uttalar detta även tror att så är 

fallet – det vill säga att katten faktiskt befinner sig på mattan.104 Påståendet ‘katten 

befinner sig på mattan, men jag tror inte den gör det’ är däremot nonsens enligt 

Austin; en absurditet.105 Däremot verkar inte Austin ha uppfattat detta som en 

självmotsägelse. I stället tycks han ha ansett att det är fråga om oärlighet, ungefär 

som när en person lovar något utan att ha den till löftet motsvarande intent-

ionen.106 

Låt oss nu jämföra Alexys och Austins påstådda absurditeter med 

varandra.107 Vi börjar med Austin. När någon uppriktigt påstår att ”katten befin-

ner sig på mattan” är det alltså enligt Austin rimligt att även anta att det hos 

samma person finns en övertygelse om att katten faktiskt befinner sig där. Alternati-

vet skulle ju vara att personen helt enkelt ljög, men då skulle det naturligtvis inte 
                                                
102 Austin 1975, s. 5. 
103 Jfr Brikner & Lübcke 1991, s. 619. 
104 Austin 1975, s. 48. 
105 A.a., s. 63 f. 
106 A.a., s. 50. 
107 Alexy hänvisar själv till Austin vid genomgången av riktighetsargumentet: “[Grundlagsexemplet 
har] vissa likheter med John Langshaw Austins berömda exempel: ‘Katten befinner sig på mattan, 
men det tror jag inte att den gör’”, Alexy 2005, not 45, s. 56. 
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längre vara fråga om ett uppriktigt påstående. Resonemanget kan generaliseras. Det 

verkar följa av det nu sagda att alla tillfällen då en person uppriktigt hävdar att 

något är fallet även implicerar sanningen hos påståendet att den aktuella personen 

även tror att verkligheten är ordnad på så sätt. Därför verkar det rimligt att dra 

slutsatsen, som Austin gör, att påståendet ‘katten befinner sig på mattan, men jag 

tror inte den gör det’ i någon bemärkelse är absurt. Problemet är, närmare be-

stämt, att detta påstående implicit implicerar sanningen hos påståendet ‘jag tror 

katten befinner sig på mattan’ samtidigt som det explicit hävdar motsatsen: ”jag tror 

inte katten befinner sig på mattan”. Dessa två påståenden kan naturligtvis omöjli-

gen båda vara sanna samtidigt. Därav absurditeten. 

 

3.3.2  Alexys performativa motsägelser  

Vad innebär nu detta för tolkningen av Alexy? Alexy verkar jämställa handlingen 

”att stifta grundlag” med ett performativt yttrande. Varför det? Jag tror inte Alexy 

tänker sig att den lagstiftande församlingen har för avsikt att kungöra grundlagen 

helt och hållet muntligen, genom att exempelvis bara uttala artiklarna till medbor-

garna i staten X. Tvärtom ser jag ingen anledning att anta något annat än att Alexy 

tänker sig att grundlagen ska stiftas på samma sätt som denna normtyp så gott 

som alltid har gjorts - i skrift. Det verkar därmed som att Alexy även anser att på-

ståenden i skrift kan vara performativa yttranden. Jag kan inte annat än instämma. 

Det torde nämligen inte finnas någon betydelsefull skillnad mellan att muntligen 

och uppriktigt påstå ”katten befinner sig på mattan” och att skriftligen göra 

detsamma. I bägge fallen tycks yttrandet implicera sanningen hos samma påstå-

ende om personens kognitiva tillstånd, nämligen att hon tror att verkligheten även 

är så beskaffad.  

Som redan påpekats är Alexy tämligen fåordig i “Rätten och rättvisan” när 

det kommer till att redogöra för de mer logiska aspekterna av de påstådda själv-

motsägelserna. I senare arbeten framkommer det emellertid att han tänker sig att 

det i grundlags- och domarexemplen är fråga om självmotsägelser i ”klassisk 

bemärkelse”.108 Med andra ord verkar det alltså främst vara fråga om begreppsliga 

självmotsägelser i stil med satsen ’C är en gift ungkarl’.109 Tankegången bakom 

                                                
108 Alexy 2000, s. 141. 
109 Detta är en självmotsägelse eftersom begreppet ’ungkarl’ innebär, när det påstås om någon, att 
personen i fråga är dels man och dels ogift. 
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denna ståndpunkt är den följande. Alexy tänker sig att den som i samband med en 

viss handling gör anspråk på riktighet bland annat samtidigt hävdar att handlingen 

är riktig.110 Vid stiftande av grundlag innefattar riktighetsanspråket som bekant i 

huvudsak ett anspråk på rättvisa, vilket i sin tur innebär att vi från handlingen ”att 

stifta grundlag” kan härleda följande påstående: 

 

(3) X:s grundlag är rättvis. 

  

Detta är det ena benet i den påstådda självmotsägelsen. Men det är uppenbart att 

(3) inte direkt motsäger den nya grundlagen i X: 

  

(1) X är en suverän, federal och orättvis republik. 

  

För att kunna visa på en direkt självmotsägelse måste ytterligare premisser föras in 

i argumentet. En första sådan, anser Alexy, följer implicit av (1): 

  

(4) Den lagstiftande församlingen, förvaltningsmyndigheterna och 

domstolarna är skyldiga att realisera orättvisa. 

  

(4) kan uppenbarligen inte härledas direkt ur (1). Anledningen till att härledningen 

av (4) ändå är giltig, påstår Alexy, är att (1) i själva verket ger uttryck för den 

normativ princip han kallar ”orättviseprincipen”. (1) ska därför inte förstås som 

en ren beskrivning av förhållandena i X, utan i stället som en styrande princip för 

dess samhälle i stort. (1) utgör därmed ett slags instruktion till X:s hela myndig-

hetsapparat, vilket gör att (4) egentligen endast verkar göra explicit det som 

implicit redan sägs i (1). 

         Eftersom (4) följer av just X:s grundlag, anser Alexy att detta i sin tur 

implicerar: 

  

(5) X:s grundlag förbinder den lagstiftande församlingen, förvaltnings-

myndigheterna och domstolarna att realisera orättvisa. 

  

                                                
110 Se även avsnitt 3.6.1. 
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Än så länge har vi fortfarande inte att göra med en direkt motsägelse mellan (5) 

och (3). För att uppnå detta måste Alexy lägga till åtminstone ytterligare en pre-

miss, som på något sätt sammanbinder innehållet i (5) med ett påstående om den 

moraliska statusen hos X:s grundlag. Detta är tanken bakom nästa, enligt Alexy 

analytiskt sanna, premiss: 

  

(6) En grundlag som förbinder den lagstiftande församlingen, förvalt-

ningsmyndigheterna och domstolarna att realisera orättvisa är en orättvis 

grundlag. 

  

Av (5) och (6) kan vi slutligen dra slutsatsen: 

  

(7) X:s grundlag är orättvis. 

  

Eftersom (7) direkt motsäger (3), anser Alexy att han därmed har lyckats visa på 

den självmotsägelse som enligt honom följer ur (1).111 

         Vad sedan gäller domarexemplet tänker sig Alexy att självmotsägelsen helt 

enkelt följer av att 

  

(2’) Den anklagade döms till livstids fängelse, vilket är en felaktig tolkning 

av gällande rätt 

  

direkt motsäger domens implicita påstående om att domen är riktig.112 

         Argumentationen i grundlags- och domarexemplet följer samma logiska 

struktur. Självmotsägelsernas ena ben härleds i båda fallen ur själva handlingens 

tänkta nödvändiga meningsinnehåll, medan det andra benet följer – antingen 

explicit eller implicit – av vad som uttryckligen sägs i samband med handlingen. 

Det är emellertid endast det förstnämnda benet som ger självmotsägelserna sin 

performativa karaktär.113 

Den springande punkten blir nu om Alexy har rätt när han säger att san-

ningen hos (3) impliceras av lagstiftningshandlingen? Det är nämligen detta steg i 

Alexys argumentation som tycks mig motsvara Austins övergång från påståendet 

                                                
111 Angående detta stycke se Alexy 2000, s. 140. 
112 A.a., s. 140 f. 
113 Jfr Alexy 1998, s. 210; 2000, s. 14; 2004, s. 164; 2008a, s. 294; 2010a, s. 169; 2013a, s. 100. 
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‘katten befinner sig på mattan’ till ‘personen som påstår “katten befinner sig på 

mattan” tror att katten befinner sig på mattan’. Som redan sagts förefaller mig 

Austins resonemang vara övertygande i denna del. Men kan samma sak sägas om 

Alexy? Är det sant att en lagstiftningshandling implicerar ett påstående om att den 

stiftade lagen också är rättvis? Och om ja, är det verkligen sant att denna impli-

kation är nödvändig? 

Dessa frågor är naturligtvis av yttersta vikt för Alexys projekt i “Rätten 

och rättvisan” och kräver därför en noggrann analys. Beroende på denna uppsats 

syften och begränsade utrymme, måste jag emellertid lämna en sådan diskussion åt 

sidan. I stället får jag här nöja mig med att försöka belysa hur Alexy i själva verket 

resonerar och härvid peka på de delar som skulle behöva ytterligare genomlysning, 

i förhoppning om att detta kan fullföljas vid ett annat tillfälle. 

 

 

3.4 Nödvändigheten 

För Alexy är det avgörande att han lyckas visa på ett nödvändigt samband mellan 

rätten och moral. Detta eftersom en begreppsanalys och den definition analysen 

ska ge som resultat, i främsta rummet måste fokusera på just rättens nödvändiga 

egenskaper.   

Varför är då detta ett krav? Ett exempel. Ett förslag på en definition av 

”rät linje” skulle kunna vara “den kortaste vägen mellan två punkter (i euklidisk 

geometri)”.114 En omformulering av detta kan uttryckas i termer av nödvändiga 

respektive kontingenta egenskaper. Närmare bestämt skulle saken kunna uttryckas 

så att definiens innehåller de egenskaper som var för sig är nödvändiga och till-

sammans tillräckliga för att något ska kunna sägas vara just en rät linje. Motsatsvis 

gäller följaktligen att om någon av de egenskaper som ingår i definiens inte innehas 

av ett visst ting, kan det heller inte vara fråga om en rät linje. Och detta alltså med 

nödvändighet.  

De nödvändiga egenskaperna kan i sin tur sättas i förhållande till en rät 

linjes kontingenta egenskaper - exempelvis att vara grön, bred eller skarp i 

konturerna. En rät linje hade nämligen fortfarande varit en sådan, om den varit 

röd, smal och diffus i konturerna, under förutsättning att den fortfarande uppfyl-

                                                
114 Nationalencyklopedin, “Linje”. 
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ler det nödvändiga och tillräckliga kravet på att vara “den kortaste vägen mellan 

två punkter”. Ett annat, mer mystiskt och metafysiskt, sätt att uttrycka saken är att 

ett tings nödvändiga egenskaper på ett mer direkt sätt beskriver dess väsen eller 

natur, medan de kontingenta egenskaperna är mer slumpartade. De senare hade 

kunnat vara fallet, men de hade likaväl kunnat inte vara fallet. 

Vi kan nu se att det nyss sagda får direkt betydelse för Alexys projekt. 

Även en analys av rättsbegreppet måste naturligtvis fokusera på nödvändiga egen-

skaper. Det är nämligen endast på så sätt vi kan nå fram till en korrekt beskrivning 

av rättens natur.115 Endast om Alexy verkligen lyckas visa på ett begreppsligt 

nödvändigt samband mellan rätten och moral, kan vi rätteligen säga att rättsbegrep-

pet med nödvändighet innehåller moraliska definitionselement. Om det däremot 

tvärtom visar sig att det begreppsliga sambandet mellan rätten och moral är 

kontingent - vilket många positivister givetvis påstår - kan vi dra slutsatsen att det 

ting vi kallar ”rätten” skulle kunna existera utan att ha del i något sådant samband. 

Följaktligen skulle vi inte heller behöva hänvisa till moraliska faktorer när vi defi-

nierar rättsbegreppet. Rättens natur skulle då vara väsentligen frikopplad från 

moral.116 

 

 

3.5 Anspråket 

Enligt Alexy reser rätten med nödvändighet ett anspråk på riktighet. Men kan 

verkligen rätten resa ett anspråk? Och hur skulle detta i sådana fall gå till? 

 Alexy medger att när man vardagligen talar om “att resa ett anspråk” 

främst åsyftar agenter som kan tala och handla.117 Så även i rättens fall: “The claim 

is raised by persons but on behalf of law.”118 Det är alltså inte rätten själv - likt ett 

mystiskt väsen med problematisk metafysisk status - som reser anspråket på 

riktighet. Nej, enligt Alexy ska rättens riktighetsanspråk förstås som att det i själva 

verket reses av “those who work in and for the law creating, interpreting, apply-

ing, and enforcing it. Paradigmatic cases are the legislator and judge.”119 Med 

                                                
115 Jfr Alexy 2004, s. 162 f.; 2008a, s. 282, 284 & 290. 
116 Jfr Alexy 1999, s. 24 f.; 2000, s. 138. 
117 Alexy 1999, s. 24. 
118 A.st. Jfr Alexy 2012, s. 320. 
119 Alexy 1999, s. 24. Se även Alexy 1998, s. 206. I Alexy 2010a påstås att ”[l]aw can and does raise 
a claim to correctness, for the claim is made by its representatives.” (s. 168) 
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andra ord menar Alexy att det i själva verket är rättens funktionärer (förstått i 

relativt vid betydelse) – inte rätten i sig – som reser riktighetsanspråket. 

 Frågan en positivist nu skulle kunna ställa sig är om alla rättsfunktionärer 

verkligen reser detta anspråk?120 Det tycks nämligen vara konsekvensen av att 

Alexy påstår dels att det är just dessa individer som reser anspråket, och dels att 

det reses med nödvändighet. En möjlig invändning skulle kanske därför kunna ta 

sin utgångspunkt i de eventuellt faktiska fall, där rättsfunktionärer inte rimligtvis 

kan sägas resa ett anspråk på riktighet.121 En sådan invändning misslyckas emeller-

tid med att slå hål på riktighetsargumentet, svarar Alexy. Anledningen är att 

skillnad måste göras mellan det subjektiva och objektiva anspråket på riktighet.  

Alexy håller visserligen med om att det förekommer domare och lagstif-

tare som inte själva, rent personligen, gör något anspråk på riktighet: ”Subjectively 

or privately officials may believe or feel whatever they wish.”122 Detta är emellertid 

inte den springande punkten. I stället är det centrala i riktighetsargumentet det 

objektiva riktighetsanspråket. Och detta, tycks Alexy tänka sig, kan inte en rätts-

funktionär, då hon agerar i denna egenskap, undslippa på eget bevåg.123 Alexy 

menar nämligen att rättsfunktionärer 

  

”practice an official role in the legal system. To this official role the claim 

to correctness is necessarily connected – necessarily connected so long as 

the legal system as a whole raises this claim. A judge who denies the claim 

to correctness can do this only in a subjective or personal way. [fotnot 

utesluten] So long as he acts as a judge, the claim to correctness is raised 

objectively or officially.”124  

  

Vi ser här också att Alexy föreställer sig att enskilda rättsnormer och beslut per 

automatik reser ett riktighetsanspråk, om de ingår i ett rättssystem som i sin tur 

reser ett sådant anspråk som helhet. Anledningen tycks vara att rättsnormerna är 

inlemmade i rättssystemet och att dess riktighetsanspråk på något sätt därmed 

                                                
120 Jfr Bulygin 2000, s. 134; Alexy 2010a, s. 169 f. 
121 Bulygin har exempelvis pekat på de romerska kejsarna Nero och Caligula. Dessa personer, 
invänder Bulygin, kan rimligtvis inte påstås ha rest ett anspråk på riktighet i den bemärkelse Alexy 
tänker sig. Men trots detta skulle nog ingen förneka att det ändå existerade ett rättssystem i Rom 
under dessa tyranners tid vid makten. Se Bulygin 2000, s. 134. 
122 Alexy 2010a, s. 169.  
123 Jfr Alexy 1998, s. 24; 2000, s. 142; 2010a, s. 169 f. 
124 Alexy 2000, s. 145. Se även Alexy 2008b, s. 319 f.; 2010a, s. 169.  
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”smittar av sig” på rättsnormerna. Denna koppling mellan helhet och del kallar 

Alexy för ett ”parasiterande” samband.125 

 Genom att göra en distinktion mellan rättens subjektiva och objektiva an-

språk tycks mig Alexys tankegångar emellertid drabbas av en oklarhet, som i 

värsta fall rentav skulle kunna leda till en självmotsägelse. Å ena sidan, och som vi 

redan sett, påstår nämligen Alexy att “[enskilda rättsnormer och enskilda rättsliga 

beslut] är rättsligt felaktiga om de inte gör anspråk på att vara riktiga eller inte motsva-

rar detta anspråk.”126 [min kursivering] Alexy tycks således tänka sig att exempelvis 

en domares beslut inte nödvändigtvis reser ett riktighetsanspråk, eftersom denna 

fråga verkar lämnas öppen. Påståendet att ett rättsligt beslut är rättsligt felaktigt om 

det inte gör ett anspråk på riktighet, måste väl ändå rimligen innebära att det är 

möjligt att det rättsliga beslutet just inte reser ett sådant anspråk? Mot denna bak-

grund förefaller anspråket i själva verket vara en kontingent egenskap hos beslutet. 

Men, å andra sidan, verkar som sagt även Alexy mena att rättens objektiva anspråk 

på riktighet reses med nödvändighet.127 En domare som fattar ett rättsligt beslut 

kan helt enkelt inte undgå att resa rättens objektiva riktighetsanspråk. Endast det 

subjektiva anspråket kan brista. Men detta är, som vi sett, inte det väsentliga i 

Alexys teoribildning. När Alexy talar om rättens anspråk på riktighet är det främst 

det objektiva anspråket han åsyftar. Därmed tycks det av Alexys resonemang följa 

att enskilda rättsnormer nödvändigtvis reser ett riktighetsanspråk, samtidigt som 

det är möjligt att de inte gör det.  

 Alexy skulle nu kunna invända, vilket han också till viss del gör i ett svar 

på liknande kritik framförd av Bulygin128, att distinktionen mellan det subjektiva 

och objektiva anspråket inte är källan till denna problematik, utan snarare lös-

ningen på vad som annars troligen hade varit en självmotsägelse.129 Alexy tycks 

nämligen mena att det enda han avser säga med påståendet “att det är möjligt att 

enskilda rättsnormer och rättsbeslut inte reser ett riktighetsanspråk”, är just att det 

objektiva anspråket på riktighet inte motsvaras av det subjektiva. Denna dynamik 

                                                
125 Alexy 2000, s. 142 & 145. Jfr Pavlakos 2005, s. 79 f. 
126 Alexy 2005, s. 54. Se även Alexy 2000, s. 144. 
127 Jfr Pavlakos 2005, s. 79; 2012, s. 21. 
128 Se Bulygin 2000. 
129 Jfr Alexy 2000, s. 145. 
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mellan anspråken, tänker sig Alexy, förklarar “how it is possible that legal acts ne-

cessarily raise a claim to correctness that can be denied.”130 

Men står sig verkligen Alexys förklaring? Jag tycker inte det. Det förefaller 

mig nämligen vara ett tämligen märkligt påstående, givet det Alexy i övrigt före-

ställer sig, att det är den enskilda rättsnormen som inte reser ett anspråk på riktighet, 

endast på grund av att en domare rent subjektivt inte gör detsamma. För 

samtidigt, och än en gång, innebär ju domarens roll som rättsfunktionär i sam-

manhanget att beslutet faktiskt reser ett sådant anspråk. Och detta är ingalunda 

kontingent - Alexy tänker sig uppenbarligen att anspråket reses med nödvändighet.  

Med andra ord är det alltid så att ett enskilt rättsligt beslut reser ett 

riktighetsanspråk - oavsett vad domaren rent subjektivt anser om saken. Mot 

bakgrund av detta förstår jag inte varför Alexy över huvud taget väljer att öppna 

för möjligheten att rättsnormen inte reser något anspråk på riktighet. I stället borde 

han nöja sig med att konstatera att enskilda rättsliga beslut och rättsnormer med 

nödvändighet gör anspråk på riktighet. Punkt. Följaktligen är också - precis som i 

fallet med rättssystemen - den enda rimliga slutsatsen att beslut och normer som 

inte gör något sådant anspråk inte har någon rättskaraktär.  

Snarlika tankegångar - men av till stor del helt andra anledningar - 

framskymtar även mellan raderna hos George Pavlakos. Med ambitionen att för-

klara exakt hur riktighetsanspråkets ska förstås, genom att främst grunda sitt reso-

nemang i möjligheten till apriorisk normativ kunskap, säger Pavlakos bland annat:  

 

“[T]here is no reason for treating asymmetrically legal systems and legal 

norms with respect to their raising a claim to correctness [...] According to 

the necessity connected to the claim to correctness, its being raised is uncon-

ditional and cannot be compromised according to whether one actually 

(i.e., explicitly) raises the claim or not”131, samt “the claim to correctness is 

a necessary objective feature of both legal systems and individual norms. 

Being thus necessary and objective it is not possible that either a system as a 

whole or an individual norm do not raise it.”132 [min kursivering] 

 

                                                
130 Alexy 2000, s. 145. 
131 Pavlakos 2005, s. 79. 
132 A.a., s. 80. 
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Även om Pavlakos alltså inte har samma syften med sin argumentation som den 

jag här lagt fram, förefaller hans skrivningar på ett pregnant sätt fånga samma an-

demening. Att påstå - som Alexy alltså synes göra - att något är fallet med nöd-

vändighet, samtidigt som det är möjligt att samma omständighet inte är fallet, är 

en uppenbar självmotsägelse. Det är en logisk omöjlighet. 

Frågan är nu om det är möjligt att rädda Alexys tankegångar från denna 

problematik? Det verkar lyckligtvis så. Och jag tror lösningen ligger närmare till 

hands än vad man kanske först föreställer sig. Svaret tycks mig nämligen trots allt 

finnas att hitta i Alexys distinktion mellan subjektiva och objektiva anspråk. 

Närmare bestämt verkar Alexy kunna undkomma kritiken genom att helt enkelt se 

på diskrepansen mellan anspråken på ett något annorlunda sätt.  

Som vi redan sett beskriver Alexy ett bristfälligt subjektivt anspråk, 

konstigt nog, i termer av att den enskilda normen inte reser ett anspråk på riktig-

het. En mer övertygande och konsekvent beskrivning av detta fenomen hade 

emellertid varit att säga att rättsnormen eller beslutet inte lever upp till det objektiva 

anspråket. På så sätt kan Alexy - utan att göra sig skyldig till oklarheter eller 

eventuella självmotsägelser - fortsätta att dels påstå att enskilda rättsnormer med 

nödvändighet reser ett riktighetsanspråk, och dels ge en teoretisk plausibel 

(åtminstone prima facie) förklaring till faktumet att alla rättsfunktionärer faktiskt 

inte själva reser något riktighetsanspråk. Än en gång tillåter jag mig att ta Pavlakos 

vältalighet till hjälp för att ytterligare illustrera saken:  

 

“Even if legislators, bodies, or judges omit or even explicitly deny the 

claim, the objective dimension of the claim cannot be suppressed. What 

happens in those cases, and especially in the case of the explicit denial, is 

that one fails to comply with the demands of the claim rather than avoiding the 

claim altogether.”133 [min kursivering] 

 

Detta något annorlunda sätt att se på Alexys resonemang medför ytterligare en 

viktig konsekvens. Eftersom vi nu har förflyttat betydelsen av det subjektiva an-

språket, från att handla om huruvida ett riktighetsanspråk över huvud taget reses 

till att i stället endast få betydelse för uppfyllelsen av ett sådant anspråk, har denna 

del av Alexys tankegångar inte längre någon betydelse som ett klassificerande sam-

                                                
133 Pavlakos 2005, s. 80. 
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band. Mot bakgrund av det som här sagts, bör i stället det subjektiva anspråket 

analyseras som något som har sin allra främsta betydelse som ett kvalificerande 

samband mellan rätten och moral. 

 

 

3.6 Riktigheten 

3.6.1  Riktighet som rationellt rättfärdigad rättvisa 

Det är en sak att påstå att rätten reser ett anspråk på riktighet, men det är en helt 

annan att förklara hur denna riktighet ska förstås. Enligt Alexy kan riktighetsan-

språket delas upp i tre delar: ”Whoever raises a claim to correctness with an act a, 

first, asserts that a is correct, second, guarantees that a can be justified, and, third, 

expects that all addressees of the claim will accept a”.134 

Vad först gäller själva riktighetskriteriet tycks detta kunna variera beroende 

på sammanhang. Exempelvis kan riktighet innebära en sak för lagstiftaren och en 

annan för domaren: 

 

“Not only do the criteria of correctness of different legal systems differ 

from one another, but also within a legal system criteria which are valid 

for correctness, for example, of statutes, judicial judgements, and acts of 

administration are of quite a distinct kind.”135 

 

Men riktigheten har, oavsett kontext, alltid en minsta gemensam nämnare: den 

innehåller alltid ett anspråk på att kunna rättfärdigas. Följaktligen handlar riktigheten 

i rättsliga sammanhang till syvende och sist alltid om rättfärdigandet av individu-

ella eller generella normer.136 

Ur Alexys grundlagsexempel kan vi dra ytterligare en slutsats om riktighet-

ens närmare innehåll. Vid stiftande av grundlag ska nämligen riktighetsanspråket 

                                                
134 Alexy 2000, s. 140. Se även Alexy 1998, s. 208 f och avsnitt 3.3.2 angående tanken att 
riktighetsanspråket innefattar ett påstående om att handlingen är riktig. 
135 Alexy 1998, s. 209. Se även Alexy 1998, s. 211. 
136 Alexy 1999, s. 27 f. Jfr även Alexy 1998, s. 208. Att normer över huvud taget kan rättfärdigas, 
hur detta går till samt vad det får för konsekvenser är än en gång något som hör till Alexys teorier 
om juridisk argumentation, se not 71. 
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som bekant väsentligen förstås som ett anspråk på rättvisa.137 Rättvisa är emellertid 

ett minst sagt kontroversiellt begrepp som varit föremål för intensiv debatt sedan 

filosofins begynnelse.138 En inte helt orimlig slutsats av denna historik är att det 

verkar finnas åtminstone lika många uppfattningar om vad rättvisa egentligen 

innebär, som det funnits debattörer. Följaktligen verkar Alexys hänvisning till just 

rättvisa öppna en möjlighet för kritiker att invända att riktighetsargumentet miss-

lyckas, eftersom det just inte finns någon allmängiltig uppfattning om vad rättvisan 

fordrar. Riktighetsargumentet kräver nämligen, skulle kritikern kunna påstå, att 

alla rättssystem bygger på en och samma idé om rättvisa.139 

Ett så pass starkt krav uppställer emellertid inte riktighetsargumentet enligt 

Alexy. Tvärtom är riktighetsanspråket, och därmed det nödvändiga sambandet 

mellan rätten och moral, förenligt med faktisk osämja i moraliska frågor. Än en 

gång tycks det vara Alexys tankar kring rationellt motiverad moral och juridisk 

argumentation som ligger bakom denna uppfattning.140 Osämjan beror nämligen 

till syvende och sist på att vi människor inte har förmåga att nå ett otvivelaktigt 

svar i moraliska frågor. Våra kunskapsförmågor är helt enkelt otillräckliga. För att 

råda bot på detta får vi i stället förlita oss på rationell argumentation och fästa vårt 

förtroende till att den slutsats som följer av ett i alla delar rationellt och logiskt 

giltigt resonemang också är riktig. På så sätt har vi möjlighet att nå insikter som 

ligger så nära som möjligt det ideala förhållandet och därmed också sanningen.  

I överförd bemärkelse kan vi resonera på ett liknande sätt när det handlar 

om en grundlags anspråk på rättvisa. Som jag förstår Alexy är ett sådant anspråk 

endast uppfyllt141, om den rättviseidé anspråket grundar sig på i sin tur fullt ut kan 

rationellt rättfärdigas. Endast då kan den aktuella rättviseidén nämligen sägas 

                                                
137 Jfr Alexy 2000, s. 139; 2013a, s. 101 f. Även här kan man hos Alexy se tydliga influenser av 
Radbruch som en gång i tiden själv framförde ett mycket snarlikt resonemang: “Where there is not 
even an attempt at justice, where equality, the core of justice, is deliberately betrayed in the issuance 
of positive law, then the statute is not merely ‘flawed law’, it lacks completely the very nature of law. 
For law, including positive law, cannot be otherwise defined than as a system and institution whose 
very meaning is to serve justice.” [min kursivering] Radbruch 2006, s. 7. Se även Alexy 2008b, s. 427. 
138 Jfr exempelvis Platons “Gorgias” och “Staten” (Platon 2000; 2003); Rawls 2005; Aristoteles 
2012; Nozick 2003. 
139 Jfr Bulygin 2000, s. 134; Alexy 2000, s. 143. 
140 Se not 71 och jfr Alexy 2000, s. 143 f. 
141 För tydlighetens skull ska det understrykas att detta inte ska förstås som att anspråket är ”upp-
fyllt” i bemärkelsen att anspråket endast är rest. En sådan tanke hade snarare uttryckts med 
exempelvis satsen ’kravet att ett riktighetsanspråk ska vara rest är uppfyllt’. I stället ska det nu sagda 
förstås som att det resta anspråket fullt ut motsvaras av rättsnormens eller rättssystemets materiella 
innehåll. 



 44 

utgöra del i den riktiga moralen.142 Hur hör detta resonemang ihop med kritikerns 

invändning om moralisk osämja och olika rättviseuppfattningar? Svaret tycks fin-

nas i distinktionen mellan kvalificerande och klassificerande samband. Alexys 

tankegångar förefaller nämligen innebära att osämjan endast har betydelse för det 

kvalificerande, men inte för det klassificerande sambandet. 

Ponera ytterligare ett exempel. Föreställ dig två stater – A och B – med till 

formen likalydande grundlagar. Båda grundlagarna innehåller hänvisningar till prin-

ciper och i förlängningen moraliska värden. I enlighet med Alexys tankegångar 

reser båda grundlagarna ett anspråk på riktighet i form av rättvisa. Materiellt visar 

det sig emellertid att grundlagarna bygger på väldigt olika rättviseuppfattningar. 

Detta har i sin tur att göra med att stat A är ordnad som en kommunistisk plane-

konomi, medan B är en kapitalistisk marknadsekonomi. Följaktligen ligger 

tyngdpunkten hos A:s rättviseidé i social och distributiv rättvisa och hos B i 

äganderättsskydd och individuella rättigheter och friheter. De styrande i A och B 

har länge diskuterat med varandra vilken form av rättvisa som egentligen är den 

korrekta, men de har än så länge inte lyckats råda bot på oenigheten. Hur skulle 

Alexy beskriva denna situation? Skulle han hålla med om att detta, minst sagt 

realistiska, scenario utgör ett problem för riktighetsargumentet? Jag tror inte det, 

och jag är själv benägen att hålla med. Givet att vi accepterar Alexys distinktion 

mellan klassificerande och kvalificerande samband kan vi nämligen se att så länge 

grundlagarna (och även möjligtvis rättssystemen som helhet i A och B) gör anspråk 

på att vara riktiga, är detta tillräckligt för att de ska klassificeras som en del av 

rätten. Det osämjan och de olika rättviseuppfattningarna i själva verket leder till är 

att rätten i A eller B (eller i båda, vilket kanske är mest troligt) inte fullt ut kan rätt-

färdigas rationellt enligt Alexys sätt att se på saken. Denna omständighet har 

emellertid bara inverkan som ett kvalificerande samband. Något annorlunda uttryckt 

innebär de olika rättviseuppfattningarna att grundlagen i A eller B är moraliskt och 

därmed även rättsligt felaktig, men att den trots detta ändå är en del av rätten.143 

Riktighetsargumentet klarar sig alltså helskinnad från kritiken, eftersom det just är 

anspråket på riktighet som grundar det nödvändiga sambandet mellan rätten och 

                                                
142 Jfr Alexy 2000, s. 143 f. 
143 Detta förutsätter naturligtvis att inte någon av grundlagarna gör sig skyldig till att vara ”extremt 
orättvis” vilket ju enligt orättviseargumentet skulle betyda att de på denna grund i stället förlorar 
sin rättskaraktär. Se avsnitt 2.4.1. 
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moral. Osämjan och i förlängningen även förekomsten av olika rättviseidéer har 

därmed på sin höjd en påverkan som ett kvalificerande samband. 

När det sedan kommer till domarexemplet skiftar riktighetens innebörd på 

ett betydelsefullt sätt. Här handlar det nämligen inte längre, som i grundlagsex-

emplet, om rättvisa i ren moralisk mening. I stället är det domarens anspråk på att 

ha tolkat den gällande positiva rätten på ett korrekt sätt som är i fokus. Denna skill-

nad gör att Alexy skiljer på två huvudtyper av riktighet: första ordningens och andra 

ordningens riktighet.144 Medan den tidigare endast handlar om rättens ideala dimens-

ion och således i huvudsak den materiella rättvisan, ger den senare även utrymme 

för rättens reella dimension och den mer formella rättvisan. I domarexemplet, till 

skillnad från grundlagsexemplet, är det fråga om andra ordningens riktighet, 

eftersom domaren måste göra avvägningar mellan materiell rättvisa och tidvis 

motstående intressen som förutsägbarhet och rättssäkerhet.145 

Enligt Alexy förväntar sig den som reser ett riktighetsanspråk även att alla 

som berörs av den aktuella handlingen (och därmed anspråket) kommer att accep-

tera denna (se återigen det inledande stycket till detta avsnitt). Denna tanke är 

emellertid tämligen oklart uttryckt. Vilken typ av acceptans handlar det egentligen 

om? Räcker det med att handlingen är socialt effektiv och därmed i en viss 

mening är accepterad – oavsett vad detta i sin tur beror på? Skulle exempelvis en 

skräckslagen befolknings ”acceptans” av en tyranns påbud vara tillräckligt? Som 

jag förstår Alexy är svaret nej. Det är nämligen en särskild typ av acceptans han 

verkar föreställa sig. 

Riktighetsanspråket, tänker sig Alexy, är något som måste vara ”addressed 

to all.”146 Innebörden av detta påstående visar sig i sin tur främst vid en jämförelse 

med närliggande företeelser, vilka av någon anledning ändå inte kan sägas vara just 

anspråk på riktighet. Alexy nämner exempelvis ett gäng banditers anspråk på vad 

de skulle kunna anse vara riktighetens närmare innebörd; att handlingen i fråga för 

dem medför ett självberikande.147 En sådan riktighetsuppfattning kan emellertid 

inte ligga till grund för ett riktighetsanspråk, invänder Alexy, eftersom banditerna i 

och med sitt handlande inte gör anspråk på att handlingarna kan accepteras av alla, 

särskilt inte banditernas offer. Alexy gör i detta sammanhang även en jämförelse 

                                                
144 Se Alexy 2010a, s. 174; 2013a, s. 102. 
145 Angående detta stycke se Alexy 2010a, s. 173 f.; 2013a, s. 101 f. Jfr även Alexy 2012, s. 321. 
146 Alexy 2010a, s. 170. Se även Alexy 2007b, s. 49. 
147 Alexy 2010a, s. 170. 
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med ett anspråk på sanning och menar att ett sådant – precis som ett anspråk på 

riktighet – samtidigt är ett anspråk på objektivitet.148 

Det ska villigt erkännas att Alexys tankegångar, trots de nu gjorda förtydli-

gandena, för mig inte är helt begripliga. Som jag tolkar det verkar det emellertid än 

en gång handla om Alexys tankar kring rationell argumentation och dess funktion 

i hans rättsfilosofi. Riktighetsanspråkets egenskap att vara ”riktat till alla” verkar 

nämligen innebära ett anspråk på att kunna rationellt motiveras och därmed vara 

möjligt för alla att rationellt acceptera. Ett genuint riktighetsanspråk måste med 

andra ord förutsätta att den handling anspråket är fäst vid – åtminstone i princip – 

är möjlig att rationellt rättfärdiga som just riktigt för alla som berörs av hand-

lingen: 

 

“Correctness implies justifiability […] a guarantee of justifiability. It is the 

expectation that all addressees of the claim will accept the legal act as cor-

rect as long as they take the standpoint of the respective legal system and 

so long as they are reasonable.”149 

 

Den acceptans Alexy talar om verkar därmed grunda sig på ett slags minimikrav 

av generell rationalitet. En sådan möjlighet till allmän acceptans är emellertid 

uppenbarligen stängd i banditfallet, eftersom det i princip är omöjligt att tänka sig 

att ett agerande som endast syftar till banditernas självberikande skulle vara möj-

ligt att rättfärdiga för alla.150  

Min tolkning passar också väl in med Alexys hänvisning till anspråket på 

sanning. Tanken tycks här helt enkelt vara att ett påstående som innefattar ett 

sanningsanspråk, också måste vara möjligt att rationellt accepteras som sant av 

alla. Är det däremot fråga om ett påstående som inte ens i princip skulle gå att 

rationellt rättfärdiga för utomstående, verkar Alexy mena att påståendet inte heller 

kan sägas resa ett anspråk på sanning. Påståendet skulle då helt enkelt inte leva 

upp till de grundkrav som gäller för en diskurs som till syvende och sist syftar till 

att blottlägga sanningen. Anspråket på riktighet, precis som anspråket på sanning, 
                                                
148 Alexy 2010a, s. 170. Jfr även Alexy 2007b, s. 49 f. 
149 Alexy 1998, s. 208. 
150 Än en gång kan en liknelse göras med Radbruchs analys av rätten i Tredje riket. Radbruchs 
slutsats är att “[t]he explicit intention from the very beginning [...] was that National Socialist ‘law’ 
would extricate itself from the essential requirement of justice, namely, the equal treatment of equals. It 
thereby lacks completely the very nature of law; it is not merely flawed law, but rather no law at all.” 
[min kursivering] Radbruch 2006, s. 8. 
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innefattar därmed ett anspråk på objektivitet – det vill säga ett anspråk på 

möjligheten att objektivt kunna rationellt rättfärdigas. 

 

3.6.2 Riktighet som avvägning mellan det reella och ideala 

Vi har nu kommit fram till den punkt i diskussionen där vi kan fullfölja den 

tidigare analysen av Alexys normativa och analytiska argument.151 Vi minns att jag 

i slutet av denna ställde frågan vad, närmare bestämt, Alexy tänker sig att rättsbe-

greppets moraliska innehåll består av? Detta förefaller nu i all väsentlighet vara en 

fråga om Alexys riktighetsbegrepp. Svaret tycks därför till stor del bli “det beror 

på”. Främst verkar nämligen svaret handla om att avväga rättens olika 

dimensioner - den reella och ideala - mot varandra:  

 

“First, correctness refers to both dimensions, and, second, it requires op-

timization in both respects [...] [W]hat is required is a correct balance of 

substantive justice and legal certainty [...] [A] decision is legally correct to 

the extent that it strikes a correct balance between justice and legal 

certainty”.152  

 

Och eftersom det alltså handlar om just en avvägning, går det inte att på ett 

allmängiltigt sätt fastställa exakt hur detta innehåll ser ut. Snarare kommer det te 

sig olika, beroende på dels var i rättssystemet fokus läggs och dels vilken rättsfråga 

som behandlas. Där den juridiska analysen exempelvis ger vid handen att rättssä-

kerhet är viktigare att upprätthålla än materiell rättvisa - som i straffrätten - 

kommer riktighetens innehåll i just det fallet till större del bestå av element ur 

rättens reella dimension. I en motsatt situation skulle innehållet troligtvis se helt 

annorlunda ut.  

 Finns det då inget mer konkret vi kan lära oss av allt detta? Erbjuder Alexy 

läsaren endast den något otillfredsställande slutsatsen att det moraliska innehållet i 

rätten helt och hållet beror på de givna omständigheterna i varje enskilt fall? Till 

stor del är det nog så, och än en gång tycks Alexy hänga upp denna ståndpunkt på 

diskursteori, sina tankar kring moralisk och juridisk rationell argumentation samt 

                                                
151 Se avsnitt 2.5. 
152 Alexy 2012, s. 324. Jfr Klatt 2012, s. 17 f.; Alexy 2012, s. 321. 
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det han kallar “the problem of practical knowledge.”153 Det närmare moraliska 

innehållet i rättens natur kommer nämligen, som redan nämnts, till syvende och 

sist dikteras av rationell normativ argumentation.  

Denna insikt öppnar emellertid för möjligheten att det kan finnas norma-

tiva argument vars rationalitet i alla lägen är så självklar, att de därigenom skulle 

kunna utgöra en konstant del av rättens natur. Frågan är då om Alexy tänker sig att 

det finns sådana argument, och om vi över huvud taget i sådana fall kan få 

kunskap om dessa? Svaret verkar, som jag tolkar Alexy, vara jakande i båda fallen. 

Faktum är att det Alexy nog tänker sig utgör denna moraliska konstant i rättens 

natur redan finns väl beskrivet i “Rätten och rättvisan”. Det förefaller nämligen 

vara inget mindre än orättviseargumentet.  

 

                                                
153 Alexy 2010a, s. 173. Hos Alexy innebär “the problem of practical knowledge” att vi inte kan nå 
absolut visshet i moraliska frågor.  
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4.  Avslutning 

4.1 Slutsatser 

Efter vår vindlande färd genom “Rätten och rättvisan” är det minst sagt behövligt 

att sammanfatta de viktigaste slutsatserna som dragits under resans gång.  

 I ett av de inledande avsnitten såg vi hur Alexys påstående att åtskillnads-

tesen är korrekt för rättssystem som helhet ur ett åskådarperspektiv inte kunde 

sägas vara rimligt. I stället visade sig den motsatta ståndpunkten vara den riktiga. 

Närmare bestämt gav en analys av Alexys argumentation vid handen att 

sambandstesen i själva verket var sann även ur detta delperspektiv, samt att hans 

ursprungliga resonemang tycktes leda till en självmotsägelse. Mot bakgrund av 

detta föreslog jag att Alexy skulle göra bäst i att ändra denna del av sin argumen-

tation, eftersom detta endast tycktes medföra positiva konsekvenser för honom. 

 Vi har också sett vilken funktion analytiska och normativa argument har 

hos Alexy samt hur förhållandet mellan dessa ska förstås. Medan de analytiska 

argumenten uppehåller sig på ett rent begreppsligt plan, syftar de normativa 

främst till att ge det begreppsliga sambandet en materiell innebörd. Annorlunda 

uttryckt skulle man kunna säga att de analytiska argumenten handlar om rättsbe-

greppets form och de normativa om dess innehåll. I samband med detta drog jag 

även slutsatsen att de normativa argumenten intar en sekundär roll i förhållande till 

de analytiska. De normativa argumenten kan nämligen endast äga giltighet och 

över huvud taget aktualiseras om riktighetsargumentet (som i all väsentlighet 

stödjer sig på analytiska argument) redan har visats äga giltighet.  

 Performativa motsägelser har en mycket viktigt funktion i Alexys rättsfilo-

sofi. Enligt honom visar dessa att sambandet mellan rätten och moral är 

begreppsligt nödvändigt, vilket också är den första och oumbärliga byggstenen i 

“Rätten och rättvisan”. Genom att bland annat jämföra Alexys performativa mot-

sägelser med J. L. Austins ursprungliga tankar kring performativa yttranden, har 

jag förhoppningsvis lyckats bidra med lite av den klarhet Alexy själv misslyckats 

med att ge sina läsare i “Rätten och rättvisan”. I samband med detta förklarade jag 

också exakt hur Alexy tänker sig att hans performativa motsägelser ska förstås 

rent logiskt. Det visade sig att den typ av motsägelse som står i fokus inte är något 

annat än en logisk självmotsägelse mellan implicita och explicita språkliga satser. 
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Alexys performativa motsägelser tycks därmed kunna reduceras till det han själv 

kommit att kalla “självmotsägelser i klassisk bemärkelse”.154 

 I samband med diskussionen om hur man närmare bör förstå själva det 

anspråk som Alexy tänker sig att rätten med nödvändighet reser, berörde jag bland 

annat distinktionen mellan rättens subjektiva och objektiva anspråk. Trots att 

Alexy formulerat denna distinktion för att bemöta viss kritik, visade jag att 

distinktionen i själva verket ledde till ytterligare oklarheter och, i värsta fall, en 

självmotsägelse. Närmare bestämt visade det sig att Alexy tycks påstå att riktig-

hetsanspråket både är en nödvändig och en kontingent egenskap hos enskilda 

rättsnormer, vilket uppenbarligen är en logisk omöjlighet. Jag argumenterade 

emellertid för att denna svårighet gick att lösa till Alexys fördel, genom att han 

nöjer sig med att inte påstå mer än att riktighetsanspråket är en nödvändig egen-

skap hos enskilda rättsnormer. Följaktligen bör det subjektiva anspråket inte heller 

beskrivas i termer av huruvida rätten över huvud taget reser ett riktighetsanspråk. 

I stället är det rimligare att hantera det subjektiva anspråket inom ramen för det 

kvalificerande sambandet mellan rätten och moral. Ett subjektivt anspråk som inte 

motsvarar det objektiva skulle ur detta perspektiv innebära att en enskild rätts-

norm inte lever upp till sitt nödvändiga riktighetsanspråk. Denna förändring i 

synsätt visade sig rädda Alexy från oklarheterna och - än viktigare - från att göra 

sig skyldig till en självmotsägelse, utan att samtidigt beröva honom den förkla-

rande funktion det subjektiva och objektiva anspråket ursprungligen var tänkt att 

bidra med. 

 Analysen av riktighetsargumentet avslutade vi genom att titta närmare på 

Alexys riktighetsbegrepp. Detta är troligtvis den svåraste delen av Alexys rättsfilo-

sofi att ta till sig. Till stor del tror jag detta beror på att riktighetens närmare 

innebörd inte kan fångas in i en enkel och allmängiltig normativ regel eller 

huvudprincip. Men framförallt beror nog svårigheten på att just 

riktighetsbegreppet kanske är den del av Alexys rättsfilosofi som mest får sin in-

nebörd av även de övriga delarna i hans filosofiska system. Det närmare innehållet 

i riktighetsbegreppet kan därför inte fullt ut förstås, om man inte samtidigt 

behärskar Alexys tankegångar kring bland annat diskursteori, juridisk argumen-

tation och grundläggande fri- och rättigheter.155 Med detta sagt kunde jag ändå dra 

några viktiga slutsatser kring den typ av riktighet Alexy verkar använda sig av i 
                                                
154 Alexy 2000, s. 141. 
155 Se än en gång not 71. 



 51 

“Rätten och rättvisan”. Bland annat såg vi hur kriteriet för vad som ska anses vara 

riktigt skiljer sig, beroende på var frågans fokus läggs. Riktigheten kan därmed 

exempelvis betyda en sak för lagstiftaren och en helt annan för rättstillämparen. 

Riktighetsargumentet visade sig inte heller förutsätta en enhetlig syn på rättvisa. 

Det avgörande är i stället att den rättvisesyn som ligger till grund för rätten är 

möjlig att rationellt rättfärdiga. Så länge detta krav är tillfredsställt är rättens riktig-

hetsanspråk “av rätt sort”, vilket också innebär att riktighetens närmare innebörd 

kan komma att ta sig olika uttryck i olika rättssystem, stater och kulturer.  

Jag avslutade diskussionen med att återknyta till min tidigare genomgång 

av Alexys normativa och analytiska argument. Efter att ha konstaterat att de 

normativa argumentens funktion är att ge rättsbegreppet dess materiella mora-

liska innehåll, lämnade jag frågan om detta innehålls närmare innebörd obesvarad. 

Med alla de centrala delarna i “Rätten och rättvisan” nu på plats, kunde jag dra 

slutsatsen att denna fråga i själva verket handlade om Alexys riktighetsbegrepp. 

Något enkelt sammanfattande svar gick följaktligen inte att ge. I stället visade 

det sig, som så många gånger annars hos Alexy, handla om att göra en avvägning 

mellan rättens ideala och reella dimension för att på så sätt komma fram till en 

optimalt rationell lösning till varje rättsligt problem. Trots denna skiftande 

karaktär hos rättsbegreppet såg vi allra sist att Alexy emellertid troligen tänker 

sig att åtminstone orättviseargumentet utgör ett exempel på en argumentation - 

en avvägning - som på grund av sin otvivelaktiga rationalitet i alla lägen kan sägas 

utgöra en del av rättsbegreppets moraliska innehåll. 

 

 

4.2 Filosofiska frågeställningar för framtiden 

Min genomgång av riktighetsargumentet och “Rätten och rättvisan” har visat att 

Alexys argumentation, efter vissa modifikationer, klarar sig undan samtliga svårig-

heter jag identifierat. Mot en sådan bakgrund måste den övergripande slutsatsen 

bli att Alexys resonemang, så här långt, tycks mig vara rimligt. Denna slutsats 

måste emellertid kvalificeras något. Som jag underströk redan i inledningen till 

detta arbete har min analys av Alexys tankegångar kringgärdats av premissen att 

hans mer grundläggande filosofiska antaganden är givna. Diskussionen har därmed 

främst uppehållit sig vid de, så att säga, interna aspekterna av Alexys rättsfilosofi. 
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Många avgörande frågor finns därför fortfarande kvar att ta sig an, innan giltig-

hetsfrågan kan besvaras på ett slutgiltigt sätt. 

 En kritisk läsare av “Rätten och rättvisan” skulle exempelvis kunna ställa 

sig tveksam till om hon alls måste acceptera påståendet att riktighetsargumentet 

verkligen bygger på ett begreppsligt fel? Kanske beror “felet” i exempelvis grund-

lagsexemplet på något helt annat? En hel del skulle också kunna sägas om det i 

Alexys rättsfilosofi som tycks peka i riktning mot och förutsätta en objektivt sann 

moral. Är en sådan över huvud taget möjlig och kan vi i sådana fall alls nå någon 

kunskap om den? Vidare, vad är det egentligen, mer exakt, som kan anföras som 

skäl för Alexys påståenden om rättens subjektiva och objektiva anspråk? Är det 

inte snarare så att distinktionen i viss mån tycks vara något av en ad hoc-lösning? 

Eller kan det rentav vara så att distinktionen endast är giltig om Alexys rättsfilo-

sofi i sin tur redan kan visas vara sann? Och kan verkligen riktighetsargumentet – 

taget endast för sig självt – ge oss någon betydelsefull insikt i rättens natur, utan 

att vi samtidigt implicit redan förutsätter dennas närmare beskaffenhet? Eller är det 

kanske i själva verket så, som exempelvis Raz har invänt156, att riktighetsargumen-

tet är helt formellt och därför inte kan användas till att dra några egentliga materiella 

slutsatser? 

 Det är emellertid långt ifrån endast Alexys filosofi som drabbas av en stor 

mängd kritiska följdfrågor. Tvärtom är detta något som varje filosof – på gott och 

ont – alltid är tvungen att förhålla sig till. Förekomsten av ett till synes oändligt 

antal kritiska frågeställningar och konkurrerande synsätt är en central del av all 

filosofi. Ja, rentav skulle man nog kunna säga att detta är en nödvändig del av filo-

sofins natur. I samma ögonblick som en filosofisk tes, teori eller påstående 

förefaller kunna bevisas utom rimligt tvivel157, upphör det nämligen allt som oftast 

med ens att vara filosofi och övergår i stället till att ingå i någon av de mer empi-

riska vetenskaperna. Så har förhållandena historiskt sett ut mellan exempelvis 

filosofi och ekonomi, statsvetenskap och psykologi, för att bara nämna ett fåtal. 

Mot denna bakgrund verkar de många följdfrågor som tycks kunna ställas till 

Alexy främst vara ett tecken på att tiden ännu långt ifrån är mogen för att denna 

del av rättsfilosofin ska kunna upptas i rättsdogmatiken eller något annat mer 

empiriskt inriktat vetenskapsområde. Frågan är om mogenheten någonsin 

                                                
156 Se Raz 2007, s. 26 ff. med replik från Alexy i Alexy 2007b, s 49 f.; 2010a, s. 170 f. 
157 Jag säger ”förefaller kunna bevisas” eftersom frågan om och hur något över huvud taget kan 
bevisas är högst kontroversiell ur exempelvis ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv. 
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kommer infinna sig? Jag tror inte det. Men det hindrar oss inte från att under den 

till synes ändlösa argumentationens gång komma till en rad insikter som låter oss 

problematisera våra vardagliga, oftast mindre genomtänkta, övertygelser om 

rätten.  Och mer än så kanske man inte kan – eller ens bör – kräva av debatten 

mellan rättspositivister och icke-positivister. 
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