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När kommer den nya världsordningen? 

 
av Pål Wrange 

 

 

 

Efter att i de tre s k kritikerna ha genomfört en ”kopernikansk 

vändning” av den teoretiska och praktiska filosofin skissade Kant på 

en politisk filosofi. Kant menade att människan var förutbestämd till 

självförverkligande, men för detta fordras en freds- och rättsordning. 

I sin berömda Zum ewigen frieden från 1795 beskrev han de 

förutsättningar som var nödvändiga för att detta skulle uppfyllas. 

Folken måste sluta sig samman i ett fredsförbund, som för att inte 

urarta i en centralstyrd stat skulle bestå av ett förbund av olika folk.  

 Det är i dag nästan conventional wisdom att tala om att staternas 

suveränitet är på väg att vittra ner, och många har hoppats att FN 

skulle utgöra ett steg på vägen mot Kants fredsförbund. Inom 

samhällsteorin talar man emellertid också om en delvis annorlunda 

utvecklingslinje: en ”ny medeltid”, där våra lojaliteter är splittrade 

mellan en mängd olika organisationer och makthavare (då: kyrkan, 

kejsaren, fursten, byalaget, skrået, staden etc; i dag: EU, ”Europa”, 

staten, länet, det transnationella företaget, det professionella nät-

verket, Greenpeace, islam, ungdomsrörelsen etc). Går vi mot en 

världsregering eller mot en global anarki  eller kanske både och?  

 Jag skall i denna spekulativa och lite idealistiska avslutnings-

essä diskutera om det går att åstadkomma en global ordning, och om 

det ens är önskvärt. Jag kommer att påstå att innan det skapas en 

global identitet är en världsomspännande, heltäckande ordning inte 

möjlig, och alla eventuella försök kommer att urarta i en global 

Leviathan. Inledningsvis konstaterar jag att ordning fordrar regler, 

och att regler uppstår i interaktion mellan människor. Regler skall 

förverkliga värderingar och medla mellan olika intressen. Då såväl 

värderingar som intressen är motstridiga finns det emellertid ingen 
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möjlighet att skapa en global ordning som tillfredsställer alla. Detta 

innebär dock inte att vi lever i kaos. Staternas intressen kan jämkas 

samman med hjälp av diplomater och andra kosmopoliter, och i 

bästa fall kan staterna också agera som medier för individernas 

intressen. Även om flera typer av enheter utmanar staterna kommer 

staterna inte försvinna inom överskådlig tid. Jag kommer alltså att 

hävda att de grunder man vanligtvis förväntar sig ska kunna utgöra 

en säker bas för en världsordning  gemensamma värden, gemen-

samma intressen eller en global beslutsprocedur  inte kan uppfylla 

sådana förhoppningar, men att man ändå, genom att beakta och 

utnyttja det dialektiska förhållandet mellan handlingar/institutioner 

och idéer/identiteter, kan bygga (öar av) global gemenskap. 

 

 

 

Ordning och regler 
 

Den traditionella synen på det internationella systemet är den rea-

listisk-anarkiska, d v s att staterna fortfarande lever utan någon 

överordnad auktoritet i ett slags naturtillstånd, där strävan efter makt 

och andra mål omöjliggör samarbete. Staterna befinner sig i vad 

spelteorin kallar ett ”fångarnas dilemma”: det är rationellt att 

samarbeta, t ex vad gäller nedrustning, endast om man vet att mot-

parten också kommer att vara lojal. I brist på ett effektivt interna-

tionellt polis- och rättssystem kan man emellertid aldrig få någon 

sådan försäkran. Därmed blir viljan till makt en frukt av strukturen. 

Men den är också en naturlig egenskap i sig hos staterna. Kampen 

om makt är av begripliga skäl ett nollsummespel, och det staten vill 

ha  resurser, inflytande, territorium etc  kan därför bara uppnås 

på bekostnad av den Andre. Ett sådant perspektiv kan inte utgöra 

någon grund för ett samhälle eller ett samfund. I bästa fall är det en 

tillfällig vapenvila, i sämsta fall det hobbesianska totala kaoset.
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 Likväl råder ordning, åtminstone ”till vardags”. Den realistiska 

förklaringen till detta talar i termer av hot, löften, bestraffningar, 
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belöningar eller självhjälp. Men, som Nicholas Onuf påpekar kan 

auktoritet  eller maktmedel, vill jag tillägga  inte förklara vad 

ordning är. Hoten och bestraffningarna måste framföras mot en 

”karta” av regler och begrepp, och huruvida de är framgångsrika 

beror bl a på om de stämmer med denna karta. 

 Man tänker sig ofta att ordning i form av regler institueras upp-

ifrån, från en auktoritet som bestämmer reglernas utseende och med 

maktmedel  i sista hand våld  ser till att de efterlevs. Detta är 

den ordning vi vant oss vid internt i staterna, och det är den typ av 

ordning vi letar efter när vi tittar på den internationella arenan. Som 

antytts är dock verkligheten betydligt mer komplex.  

 För det första växer ordning också fram underifrån, sedvane-

rättsligt, för faktiska regelbundenheter i människors handlingar har 

en tendens att utvecklas till normer. Man kan alltid upptäcka gene-

rella drag hos andras handlingar, och dessa upptäckter blir förvänt-

ningar som utvecklas och cementeras till regler. En samarbetspartner 

vill inte förstöra sitt rykte genom att bryta avtal i onödan och 

eventuella brott sanktioneras med legitim självhjälp. Detta normba-

serade samspel utvecklar också i sin tur gemenskapen, genom att 

förtroendet växer och förväntningarna samordnas. 

 För det andra är det, som utvecklingen i Östeuropa visat, inte 

våld eller andra maktmedel som är den säkraste metoden att undvika 

produktionen av dissidenter. Utan den legitimitet som skapas av fri-

villigt samarbete och gemenskap blir det i längden kostsamt att 

upprätthålla ordningen.  

 Jag kommer därför att utgå från att det istället för auktoritetens 

maktmedel är ”undersåtarnas” attityd och förståelse av rätten som är 

det väsentliga för en ordnings fortbestånd.
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Ordning och procedur 
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Hur utvecklas då ordningen på den internationella arenan? Det 

ömsesidiga beroendet mellan staterna (interdependensen) ger upp-

hov till samarbete och s k regimer på olika områden. Dessa regimer 

är styrda av regler, vilka bildar grunden för fördjupat samarbete, 

vilket i sin tur skapar ytterligare ökat beroende och nya rättsregler. 

 Den äldsta formen av regim är den nyssnämnda sedvanerätten. 

Men sedvänjor tar tid, och den numera vanligaste formen är explicita 

överenskommelser, d v s traktater. Denna beslutsform stämmer över-

ens med staternas självuppfattningar som suveräna subjekt som inte 

kan bli bundna utan sin medverkan. En annan modell är konsen-

susproceduren och strävan mot enighet  vanlig vad gäller särskilt 

viktiga resolutioner i FN samt större multilaterala konventioner. 

Man förhandlar till dess man funnit en text som är acceptabel för 

alla; samtidigt vet de inblandade att kompromisser är nödvändiga, 

och att ingen kan få sin vilja igenom helt och hållet.
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 Därutöver har vi regimer med beslut av valda regeringsliknande 

organ, liksom majoritetsbeslut. ”Regeringsorganet” har en viss 

representativitet; även om fem stater är permanenta medlemmar i 

FN:s säkerhetsråd så är de övriga valda för att representera olika 

regioner, och därmed kan man räkna med att besluten omfattas av en 

stor del av världens stater, samtidigt som de kan genomdrivas mot 

enstaka staters trilska. Vi har andra regeringsliknande organ i flera 

fackorganisationer, t ex Världsbanksgruppen eller det Internationella 

atomenergiorganet (IAEA), och det kan tänkas att sådana arrange-

mang kan bli aktuella också på t ex miljöområdet. Även beslut i 

internationella organisationer, vilka i flera fall endast kräver majo-

ritet, snärjer in staterna i regler eller praxis som binder dissidenterna.  

 Dessa något mer avancerade beslutsformer  ”regerings-

organet” och majoritetsbeslutet  ser vi huvudsakligen på relativt 

oskyldiga områden, som internationell hälsovård, eller på områden 

där stor principiell enighet råder, som rörande behovet av fred, eller i 

regioner där det finns en stark kulturell gemenskap, som inom EG. I 

övrigt tycks de internationella besluten inte förutsätta några gemen-

samma värderingar. De reflekterar förlusten av den västerländska 
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ideologins enande verkan i världen på 1900-talet, och det är ingen 

tillfällighet att det svaga och helt ”främmande” Sovjetunionen under 

mellankrigstiden betonade nödvändigheten av medgivande för att det 

skulle bli bundet, och att samma sak i dag sägs av tredje världens 

stater.  

 Men, just därför är det högst tveksamt om överenskommelsen, 

när den väl är gjord, verkligen är genuint konsensuell, d v s att 

parterna har en samstämd vilja och att de tolkar överenskommelsen 

på samma sätt. För en samstämd vilja förutsätter gemensamma 

uppfattningar om kontroversiella begrepp som ”våld”, ”intervention” 

och ”självbestämmande”.
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Globala värden och intressen? 

 

För att avgöra tvister om tolkningar av staternas vilja finns det, 

liksom internt i en stat, rättsliga mekanismer. Man föreställer sig ofta 

att juridiskt beslutsfattande är mer förutsägbart, jämlikt och 

demokratiskt än andra former för beslutsfattande. Regler tilllämpas 

ju på ett förutbestämt och generellt sett och de gäller därmed lika för 

alla, oavsett militär eller ekonomisk styrka. Det har emellertid under 

de senaste årens rättsteoretiska diskussion, bl a hos David W. 

Kennedy och Martti Koskenniemi, visat sig att regler aldrig i sig kan 

bestämma utgången av en konflikt. Regler skall medla mellan två 

olika friheter, vilket de är oförmögna till, och för varje nytt argument 

i den rättsliga diskussionen finns alltid ett relevant motargument. 

När två parter har olika uppfattningar om ett avtals innehåll kan man 

inte objektivt avgöra vem som har rätt.  

 Varför är det så? Som antytts förutsätter en rättsordning en ge-

mensam förståelse av dess grundläggande begrepp (ägande, avtal, 

rättigheter, individ, stat) liksom en miniminivå av delade grund-

läggande värderingar och/eller intressen.
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 Den säkraste grunden för en världsordning verkar vara gemen-

samma värderingar. En sådan kulturell och värdebaserad gemenskap 

kan tänkas uppstå i det icke-ekonomiska mötet människor emellan 

(Rousseau), och/eller genom en gemensam bakgrund och kultur 

(Herder, Savigny). Den uppstår när människor har överens-

stämmande idéer om det Goda.  

 Exempel på denna typ av samverkan mellan staterna skulle 

kunna vara den ökande betoningen av universella mänskliga rättig-

heter, minoritetsrättigheter, skyddet av naturen eller rätten till 

utveckling för jordens fattiga  värderingar som kanaliseras (och 

även väcks) genom massmedias världsomspännande kraft. Att dessa 

genuint kollektiva problem engagerar världens stater tycks vi nyligen 

ha sett prov på i Rio, i Kurdistan och i Sarajevo. 

 Men, det är också där vi har sett bristerna. För ett sådant per-

spektiv på ordning fordrar att man verkligen accepterar dessa 

värderingar som globala eller ”autentiska”, samt att man definierar 

och prioriterar dem på samma sätt. Denna typ av ordning svarar mot 

vissa naturrättsliga föreställningar om människans oföränderlighet 

(”eftersom alla är lika har alla samma rättigheter”). Värden är dock 

sällan globala, och som vi kommer att se nedan finns det ingen 

given, ”naturlig” essens i människan. Eftersom miljön aldrig kan bli 

helt opåverkad måste man bestämma vilken påverkan som är legitim 

och vem som får utföra den, på samma sätt som man måste avgöra 

vad som fordras för att man skall få tillgång till jordens frukter, och i 

vilken utsträckning. Och mänskliga rättigheter, liksom minoriteter, 

definieras olika i olika kulturer.  

 En annan grund för ordning är intressegemenskapen. Den 

bygger på en något mer pessimistisk syn på människan som en 

egoistisk, men dock civiliserad och rationell varelse. Denna ordning 

är resultatet av en intellektuell kalkyl, något liknande det liberala 

civila samhälle Locke såg framför sig, och som skulle skyddas av 

samhällsfördraget (men existerade redan dessförinnan). Även om vi 

kan ha olika intressen i enstaka tvister så har vi ett gemensamt 

intresse i att samverkan i sig fortgår  den är inget nollsummespel. 
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Förutom accepterandet av principen att alla får driva sina intressen 

förutsätter detta samspel ingen värdegemenskap; det behövs inga 

överensstämmande uppfattningar om det goda och rätta livet. I ett 

internationellt samhälle kan en sådan ordning (eller ö av ordning) 

uppstå för att staterna finner att det ekonomiska utbytet är nyttigt, 

eller för att man har ett intresse av att se till att regnskogen fortsätter 

att producera syre. Ja, Robert Axelrod har visat med spelteorier att t 

o m ett så uppenbart anarkiskt förhållande som det mellan 

antagonistiska supermakter kan medföra ett visst samarbete grundat 

på intresse.
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 Det ”gemensamma värdet” i intressegemenskapen är alltså fri-

heten, som i sin tur möjliggör ett frivilligt samarbete. För detta 

fordras endast att Hedley Bulls övergripande formella ordnings-

värden realiseras, d v s bevarandet av statssystemet och av staterna 

själva, bevarandet av varje stats oberoende och upprätthållandet av 

freden (frånvaron av krig), samt principen att avtal skall hållas. Hur 

suveräniteten, friheten etc skall användas behöver den internationel-

la ordningen inte säga något om.  

 Men inte ens frihet definieras på samma sätt av alla. Detta för-

ment neutrala värde är så generellt att det verkar nästan omöjligt att 

nå en samstämmig uppfattning om hur det gynnas. Kan vi a priori 

avgöra om friheten att driva industriverksamhet skall ha företräde 

framför friheten att slippa störande luftföroreningar? Kan vi avgöra 

vad som är en stats territorium eller vem som skall anses som dess 

medborgare utifrån en övergripande frihetsprincip? Och hur kan man 

bestämma vad som är legitimt självförsvar? 

 Det existerar alltså inga givna definitioner av grundläggande 

värden och friheter, och folkrätten har ingen möjlighet att objektivt 

avgöra vilka definitioner som skall ha företräde framför andra. En 

global ordning skulle därför innebära att vissa värden eller intressen 

prioriterades på andras bekostnad, och världsordningen eller 

världsregeringen skulle urarta till en global Leviathan. Den enorma 

repressionsapparat som en sådan skulle tvingas skaffa verkar emel-

lertid (lyckligtvis) helt otänkbar i dag.  
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Folkrätten  kompromiss och identitet 
 

Ändå kan det konstateras att folkrättens vardag, med traktater och 

andra regler om telekommunikationer, diplomatiska förbindelser, 

handelsutbyte, flyglinjer, växelkurser och annat fungerar väl så bra 

som det vardagliga samarbetet individer emellan i Sverige. Även om 

de folkrättsliga besluten inte är logiskt bestämda av reglernas 

innehåll så är de inte helt slumpartade. I varje delmotsättning i den 

juridiska diskussionen verkar det finnas en uppfattning som är privi-

legierad, p g a politiska skäl eller p g a att den rådande ideologin gör 

juristerna benägna att uppskatta vissa typer av argument framför 

andra. Det juridiska beslutsfattandet är m a o visserligen styrt av 

ideologier (kan vi uppfatta ordet ”suveränitet” utan någon 

grundläggande ideologi?), men det är inte oförutsägbart. Även den 

försiktigaste stat snärjer efter hand in sig i fler och fler förpliktelser 

och avtal. Och ju fler avtal och förbindelser staterna har, ju mer 

närmar sig parternas respektive förståelse av den andra sidans 

argument och begrepp  deras ”fördomar” s a s konvergerar.  

 Felet med de klassiska teorierna, såväl de politiska som de folk-

rättsliga, är att de förutsätter att intressen, värden, statsvilja eller 

rättsregler existerar ”i sig”. De är objektiva som oföränderliga 

intressen (vilja till rikedomar eller makt) eller grundade i faktiska 

händelser (folkets gemensamma historia eller människans ”natur”). 

Men, som Alexander Wendt påpekar är identiteter  och därmed 

också intressen och gemenskapskänslor  inte medfödda, utan de är 

sociala, ”kontingenta”
7
 konstruktioner. Människan är en föränderlig 

figur utan essens. Vi agerar i en mängd olika funktioner och är 

knappast delar i en ordning som ”människor” utan snarare som delar 

av ett företag, undersåtar eller funktionärer i en stat, medlemmar av 

intresseorganisationer, kyrkor och familjer. För alla dessa grupper  

och kanske tydligast för nationen  bestäms denna identitet av vår 
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känsla av kontinuitet, delade minnen, delat öde och, olycksaligt nog, 

genom utskiljandet av andra grupper som annorlunda. 

 Mot idén om oföränderliga individer med fasta, objektiva 

värden och intressen som omvandlas till objektiva rättsregler sätter 

jag alltså uppfattningen att aktörernas identitet, deras relationer och 

institutioner är mentala konstruktioner. Intressen och värderingar är 

inte medfödda eller pavlovska betingade reflexer på materiella 

förhållanden. Men de är inte heller rent subjektiva och godtyckliga 

upplevelser. De är intersubjektiva konstruktioner, skapade i samspel 

med andra människor, genom praxis och genom språket. Aktörernas 

förståelse och handlingar, deras värderingar, intressen och lojaliteter, 

formas och formuleras av trossystem, koder och ”kognitiva kartor”, 

samtidigt som dessa trossystem och koder i sin tur förändras genom 

handlingarna.  

 Även rätten är en mental konstruktion, som givetvis är beroende 

av materiella förhållanden, men som formas i det sociala samspelet 

mellan människor. Som Kratochvil påpekar utgör regler en del av 

våra ”kognitiva kartor”. Vi har regler för hur vi ska använda (det 

rättsliga) språket och hur det skall tolkas. Även de mer konkreta 

handlingsreglerna har denna kommunikativa aspekt, då de i sig utgör 

ett språk för att klassificera handlingar (”självförsvar”, ”traktat” etc). 

Om vi inte följer dessa regler upphör kommunikationen. Och liksom 

vi skapar rätten, så skapar rätten i någon mening också oss. Rätten, 

och rättens språk (dess termer och begrepp) socialiserar oss; vi 

anammar efter hand de begrepp och rättsföreställningar som finns i 

en rättsordning, förutsatt att denna rättsordning inte står i uppenbar 

strid med andra ”ordningar” (t ex moralen) som vi också lärt oss 

akta.  

 Visserligen har folkrätten sin (västerländska) ideologiska grund 

(vilket tredjevärlden-jurister bittert konstaterat, och försökt ändra 

på), men den utgör ändå ett neutralare språk att hantera konflikter 

med än politikens; Ondskans Imperium eller Den Store Satan ingår 

inte i den folkrättsliga koden. Och även om detta språk döljer 

maktförhållanden, och gör dem ogenomskinliga och därmed svåråt-
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komliga, så är det också ett språk som  liksom alla språk  går att 

förändra. Genom stora retoriska insatser har folk från tredje världen 

och människorättskämpar från väst fått uttryck som ”folkens 

självbestämmanderätt” och ”mänskliga rättigheter” att anta en sådan 

bindande karaktär att man knappt i någon huvudstad (utom möjligen 

Beijing) skulle våga förneka att de är lika uppfordrande som 

”suveränitet”. 

 Folkrätten utgör alltså en grund för samverkan (med eller utan 

dominans) mellan staterna. Den underlättar samarbete, vilket i sin 

tur bygger upp öar av gemensamma förväntningar och uppfattningar 

och lägger grunden för ytterligare ökat utbyte, liksom för utveckling 

av folkrätten. 

 

 

Staten och dess konkurrenter 
 

Samtidigt kan man fråga sig hur denna gemenskap skall utvecklas på 

ett demokratiskt sätt. Som Thomas Franck anmärker kan staterna 

inte skapa global rättvisa, inte ens om de efterlever den gyllene 

regeln eller skapar rätt med en John Rawls veil of ignorance, för de 

företräds av regeringar som inte nödvändigtvis representerar sina 

befolkningarna. Hur skall en sant global socialiseringsprocess gå 

till? Vilka är dess aktörer och vilka är dess ingenjörer? 

 Såväl internationell politik som dess vetenskaper (ämnet inter-

nationell politik, folkrätt) betraktar staten som den grundläggande 

aktören. Detta statssystem efterträdde vid westfaliska freden 1648 

medeltidens fragmentariserade system. Men, man kan också tänka 

sig individen och dess olika gemenskaper, eller den globala helheten, 

som utgångspunkt. Att det i dag är staterna som är de grundläggande 

enheterna är inget annat än en konstruktion som får oss att tro att 

invånare i en stat har samma intressen som deras regering (vilket de 

har ibland, men inte alltid). Som de s k policy-orienterade juristerna 

säger kan staten, med sitt Janusansikte, ses som den plats där interna 

och internationella förväntningar om auktoritet möts. Dessa 
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förväntningar är olika och den dag staten inte längre förmår 

upprätthålla lojaliteten/lydnaden kan denna mötesplats för 

förväntningar flyttas, fragmentariseras eller upplösas. Än radikalare 

uttryckt: som Barry Buzan och postmodernistiska folkrättsteoretiker 

som Tony Carty och David Kennedy påpekat är staten en metafysisk 

entitet, en idé eller ”ett språk” som en grupp människor har 

gemensam. Detta språk/denna idé är inte detsamma i de starka 

staterna i Norden som i de svaga statsbildningarna i Afrika eller i de 

gamla partidiktaturerna.
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 Den organiska (romantiska, ”tyska” eller ”österländska”) stats-

idén binder individerna till territoriet, och därmed dess institutioner, 

genom idén/myten om en gemensam etnisitet och kultur. Den 

västerländska staten däremot, upplysningens och franska revo-

lutionens moderna och pluralistiska stat, är grundad på medborgar-

rätten, territoriet och lagen. Den organiska statens band till folket är i 

princip oupplösliga, medan medborgaren i upplysningsstaten snarare 

har ett klientförhållande till sin härskare. Enligt Bhikhu Parekh 

måste staten binda medborgarna till sig med kulturella, politiska 

eller ekonomiska medel. Staten utmanas nu av enheter som hävdar 

intressen och värderingar som staterna hittills verkar ha försummat. 

 Det första hotet kommer från den etniska gruppen. Denna utma-

ning kan medföra att den nuvarande strukturen av stater kommer att 

förändras genom att nya stater bildas, såsom i Jugoslavien och 

Sovjetunionen. Detta kommer emellertid inte nödvändigtvis att för-

ändra statssystemet som sådant.
9
 En annan tendens är att nationerna 

(språkgrupperna etc) helt enkelt struntar i staten, och istället sam-

arbetar med fränder på andra sidan gränsen, eller isolerar sig i sina 

regioner. Detta skulle utgöra ett hot mot statssystemet, men denna 

tendens är ännu inte så framträdande. 

 En andra utmanare till staten är de icke-territoriella kollektiven, 

vilka agerar utifrån såväl intressen som värden. Dessa består av 

transnationella företag, av organisationer och, i viss mån, av terror-

grupper och transnationella brottssyndikat. De utgör alla enheter 

som kan konkurrera med staten om individens grundläggande 
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lojaliteter, vare sig detta sker genom ekonomiska eller politiska 

medel. Mest uppenbar är de transnationella företagens ökade bety-

delse. Susan Strange har pekat på att företagen är allt viktigare parter 

i internationella förhandlingar, och att de i dag har ett sådant 

självförtroende att deras utländska investeringar inte verkar vara be-

roende av hur staterna lyckas i Uruguay-rundan. På andra områden 

ser vi hur transnationella icke-statliga organisationer agerar som 

observatörer i mellanstatliga organisationer och på internationella 

konferenser (inte minst på Riokonferensen) eller utövar påtryck-

ningar genom massmedier m m. Samtidigt finns det ingenting som 

tyder på att företagen skulle vara beredda, eller ha möjlighet, att ta 

på sig de uppgifter som staten har: att hålla ordning inåt och utåt. 

Det ligger i företagens intresse att staterna försvagas i flera avseen-

den, men knappast att de försvinner. Inte heller organisationerna kan 

förväntas ta över mer än marginellt av statens roll.  

 Till sist ser vi också att individerna blir alltmer självständiga, 

och får utökade rättigheter gentemot staten, inte minst genom de 

mänskliga rättigheterna. Man kan t o m  som de mest radikala 

företrädarna för de s k interdependensteorierna  hävda att det är 

individerna som i själva verket är de grundläggande byggstenarna 

eftersom alla andra avgränsningar av relevanta enheter  stater, 

nationer, regioner etc  i någon mån är godtyckliga. Staterna är 

legitima företrädare för individerna endast så länge de är represen-

tativa för individerna.  

 Men, som vi såg tidigare finns det ingen genuin individ som 

sådan, och det verkar i dag svårt att föreställa sig en global ordning 

som inte bygger på några i dag existerande kollektiva institutioner. 

Och alla dessa institutioner är lika artificiella som staten. Natio-

naliteten är ofta konstruerad, inte sällan genom masspsykos, och 

olika folk definierar nationen på olika sätt vilka ofta kolliderar  t 

ex i Israel/Palestina.
10

 Företaget eller organisationen är endast skapat 

för att betona vissa värden och intressen och har ingen apparat för att 

finna kompromisser med motstående mål. Det finns alltså ingen som 
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kan ta upp den mantel som många tror att staten snart skall lägga ner, 

och den sant globala ordningen verkar långt borta. 

 

 

 

Staten försvarar sig  och förändras 

 

Som jag tidigare påstått är såväl identiteten som världsordningen, 

med dess suveräna stater, sociala mentala konstruktioner. Om vi 

skall få en genuint ny världsordning, i betydelsen ett nytt system, 

fordras att dessa konstruktioner förändras i motsvarande mån. En 

sådan förändring innebär att aktörerna börjar agera efter andra kar-

tor. Trots min konservativa redogörelse av staten och dess utmanare 

finns det två tendenser som kan tänkas leda till förändringar. Den 

första gäller staten och den andra individen. 

 Till att börja med kommer staten att få förändra sin roll för att 

effektivt kunna försvara sig mot de hot jag nyss räknade upp. Med 

den stigande komplexiteten i samhället har staten fått en allt större 

roll i individernas liv, men av samma skäl har den samtidigt blivit 

alltmer beroende av sina undersåtar. Därför blir kampen om makten 

över staten allt viktigare, samtidigt som statseliterna blir beroende av 

undersåtarna för att uppnå och behålla sin makt. I svaga stater förs 

denna kamp med etnisiteten som grund, i mer utvecklade baseras 

den på socialgruppen eller intresseorganisationen. I den avancerade 

och transnationaliserade postindustriella staten, slutligen, har 

undersåtarnas kamp om staten snarast kanske överflyglats av statens 

kamp om medborgarna.  

 I de svaga staterna, t ex i Östeuropa, kan vi tänka oss att staten 

(och dess härskare) försöker stärka sin ställning genom att försöka 

skapa en ”riktig”, etniskt homogen nationalstat  den post-jugo-

slaviska och post-sovjetiska vägen.
11

 En parallell metod, som kan 

komma att användas av den ännu ”svaga” europeiska unionen, är att 

definiera fiender utanför staten för att skapa sammanhållning. 
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 Då denna strategi i längden försummar folkens ökande intresse 

av konsumtionsvaror och ekonomiskt utbyte, kan vi emellertid 

förmoda att denna linje kommer att efterträdas av den rationella 

upplysningsstaten, förhärskande i starka stater, och av dess efter-

följare, den postindustriella staten. Samtidigt som klienterna i dessa 

stater fortfarande är beroende av sina uppdragstagare/staterna för 

infrastruktur, socialt och polisiärt skydd m m, så är de samtidigt allt 

mindre bundna till en specifik uppdragstagare. Därmed blir staterna 

mer beroende av sina undersåtar, för det är lättare att byta stat än att 

byta folk. För att anpassa sig till detta, skapa ekonomisk tillväxt och 

därmed försäkra sig om undersåtarnas lojalitet, måste staterna vidta 

en mängd åtgärder. Man bildar frihandelsområden och tullunioner 

och inför likartad lagstiftning på allt från internationella köp till 

social välfärd och mervärdesskatter (EG).
12

 Å ena sidan underlättar 

detta den internationella samfärdseln, och ökar därmed företagens 

rörlighet och makt på statens bekostnad. Men, å andra sidan innebär 

flera av dessa åtgärder också ett försvar för staterna; genom att slå 

sig samman och skriva likartade regler hindrar de att t ex de stora 

företagen genom sin ekonomiskt tunga ”röstning med fötterna” 

tvingar staterna att i konkurrens med varandra anta lagar som strider 

mot staternas eller deras undersåtars intressen.
13

 Även de 

transnationella intresse- och idéorganisationerna tvingar fram 

förändringar, t ex vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Medan 

den ”österländska”, ”romantiska” staten för sin överlevnad sluter 

leden tvingas den västerländska alltså bli alltmer porös. 

 

 

 

Den transnationella människan? 

 

Den andra tendensen är att globaliseringen av samfärdseln möjliggör 

nya transnationella, gemensamma kunskaper och värderingar, vilka 

förmår binda ihop partikulära intressen och skapa globala värden. 

Som jag antytt har individerna olika identiteter beroende på 
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medlemskap i olika grupper och kategorier. Frågan är om vi kan 

tänka oss att det utvecklas en global identitet som inte strider mot 

individernas övriga identiteter, så att dessa spridda gemenskaper kan 

utvecklas till en ny global, heltäckande ordning. Finns det något 

universellt hos människan, eller, snarare, något gemensamt hos de 

nu levande människorna?
14

 

 Det finns två omständigheter som kan tänkas peka mot ett åt-

minstone njakande svar. Den första är att kulturen och ideologin 

globaliseras. Detta görs inte bara på ”kommersiell” väg, utan också 

via helt ”naturliga” processer  genom människors möten med 

hjälp av flyg, data- och teleteknik etc. Genom dessa processer, och 

genom den politiska utvecklingen, har den västerländska moderna 

och konsumtionistiska livsstilen och världsbilden, liksom den väst-

erländska folkrätten, segrat.  

 Samtidigt har det emellertid visat sig att spelrummet även inom 

hegemonens kultur är tillräckligt stort för att skapa konflikter (jfr 

Uruguay-rundan). Det finns också mycket som tyder på att de traditi-

onella kulturernas motståndskraft är större än vad man trott, och att 

reklamen, propagandan och den multinationella kulturen alltid 

omvandlas och sållas när den möter ett specifikt samhälle (jfr Japan 

och fiaskot för EuroDisney). Något av det globala bevaras, men 

något förändras också och görs oförståeligt för den som är utanför. 

Istället för bilden av en (homogen) global village ska vi kanske, som 

Brzezinski säger, anta att vi är på väg mot en global city, med sina 

olika stadsdelar, förstäder och getton, med stark interaktion men med 

en gemenskap som är selektiv och knappast intim. 

 Trots att individerna blir alltmer transnationella är ”människan” 

alltså ännu en alltför heterogen enhet för att kunna bilda basen för en 

ny världsordning. Det finns dock en annan omständighet som kan 

peka på möjligheten av globala gemenskaper. Det har alltid funnits 

grupper av individer som har en betydligt högre grad av inter-

kulturell kompetens; de har ”stora” identiteter, eller kanske rentav 

”flera” identiteter. I dag finns sådan gemensam kunskap, och i 

relativt stor utsträckning också gemensamma värderingar, hos 
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kosmopolitiska grupper som vetenskapsmän, diplomater, folkrättsex-

perter, internationella företagsledare och byråkrater, kulturpersonlig-

heter och i viss utsträckning även statsmän. De delar gemensamma 

professionella kulturer som förmedlas genom och skapas av 

”osynliga college”. De transcenderar gränser mellan stater och 

organisationer, och de kan agera som interface och översätta från 

den kosmopolitiska, professionella kulturen till den nationella.
15

 

Som visats av bl a Peter Haas är det dessa kretsar, epistemic 

communities, som sätter ramarna, definierar intressena och formu-

lerar standarder för en mycket stor del av de beslut som fattas.  

 Vi kan kanske frukta att dessa eliter inte kommer att gör något 

annat än att representera sina egna värden. Men, dessa grupper lever 

i en kosmopolitisk värd, där värden som ”upplysthet” och 

”öppenhet” är viktiga tillgångar, och också är det som positivt 

särskiljer dem från mycket av den osofistikerade politiken. I våra 

mest optimistiska ögonblick kan vi kanske därför, i likhet George 

Modelski, uppfatta det internationella samspelet som en evolutionär 

läroprocess mot den eviga freden. Dessa grupper kan då utgöra 

smörjmedlet i en ny världsordning genom att bidra med gemen-

samma, transnationella uppfattningar om hur världen ser ut, och 

genom att förmedla krav och förväntningar från sina uppdragsgivare. 

Huruvida den förändrade ordning dessa grupper formulerar blir 

bättre än den gamla beror på hur väl och ärligt de lyckas översätta de 

”råa” kraven och värderingarna från de gamla nationerna och 

”undersåtarna” till den nya ordningens lingua franca (eller rentav 

esperanto). Dessa internationella epistemic communities kommer 

dock aldrig att kunna förändra systemet totalt; för detta fordras att 

även övriga individers identiteter globaliseras.  

 

 

 

Slutsats 
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Den ordning (eller det perspektiv på ordningen) som hittills varit 

härskande  den anarkiska samfälligheten med sin statscentrerade 

folkrätt  är konstruerad, och den kan inte slutgiltigt baseras på 

några objektiva intressen eller materiella betingelser: den är helt 

enkelt en (social) tankekonstruktion. Jag tror att vi måste acceptera 

att denna konstruktion förändras och att makten splittras upp. Ingen 

kommer längre att, som Harry S. Truman, tveklöst kunna säga ”The 

buck stops here!” Den verkliga makten kommer att spridas på olika 

territoriella nivåer  kommuner, regioner, stater, mellanstatliga och 

överstatliga organisationer  och också till icke-territoriella enheter 

 företag, rörliga individer och icke-statliga organisationer.  

 Ändå det kommer det att dröja innan vi helt kan lämna denna 

konstruktion bakom oss. För innan nationalstatens död kan prokla-

meras måste vi finna att något annat har fötts, och som vi också såg 

kan det knappast finnas någon enighet om vad detta skulle vara. 

Makten ligger endast ”in the eye of the beholder”. Eftersom identi-

teten styr institutionerna och intressena kan en helt ny världs-

ordning
16

 växa fram först när vi börjar identifiera oss med något 

annat än staterna.  

 Frågan är också om det ens är önskvärt att staten vittrar bort. 

Rättigheter är beroende av politiska institutioner, och formella 

beslutssystem behövs för att kanalisera våra förväntningar. När den 

territoriella kopplingen mellan makten och de underlydande för-

svagas, och när nivåerna mellan de styrande och de styrda blir alltför 

många, kommer frågorna om frihet och demokrati att bli alltmer 

problematiska. Hur kan vi välja de som skall styra oss, och vem skall 

ha ansvar för att skydda vår frihet mot andras inkräktningar? I bästa 

fall kan en suveränitetslös ordning, när och om den kommer, 

innebära en mångdimensionell och stratifierad ”checks and balan-

ces” (maktfördelning eller maktbalans) mellan olika maktcentra som 

med fredliga och icke-utstötande mekanismer konkurrerar om våra 

lojaliteter.
17

 I värsta fall kan den bestå av en olycklig blandning av 

olika (begränsade) tyrannier och en global anarki som utökats med 

två dimensioner. Den frihet att förverkliga sig själv som Kant sökte 
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kan bli en verklighet för den som lyckas ta sig fram. För andra kan 

det bli ett liv som, med Hobbes berömda ord, är ”nasty, brutish and 

short”. Ingen institution är god i sig utan dess värde beror endast på 

omständigheterna, men det förefaller idag som om det är den mogna 

staten som, med alla sina brister, är den som bäst kan medla mellan 

olika intressen.
18

 

 Vad man kan hoppas på är att staten, utifrån tryck från dess 

konkurrenter och från befolkningarna, kan bli ett medium för folkens 

önskningar och värderingar, samtidigt som epistemic communities 

 diplomater i en vid bemärkelse  kan medla mellan dessa 

intressen på ett globalt plan.  

 En sådan medling, liksom alla internationella förehavanden, 

försiggår inom det politiska och det folkrättsliga språket. Den som 

vill försöka förändra världen bör därför försöka omvandla detta språ-

k. Språkbruket är visserligen en funktion av maktförhållandena, men 

det påverkar också makten, och det är lättare att omvandla språket än 

att omvandla militära styrkeförhållanden. Svärden kan inte 

förvandlas till plogbillar förrän språket låter oss tro att det är möjligt, 

och nödvändigt. 

 På många sätt skiljer sig den ordning vi har i dag från den för 

tio, fyrtio eller hundra år sedan. Men på andra sätt är den sig 

märkvärdigt lik sedan 1648, eller 1795. Om det har skett en revo-

lution där ute, i världen, så blir denna inte synlig, och inte heller 

möjlig att administrera på ett demokratiskt sätt, förrän vårt tänkande 

och våra uppfattningar i frågor om ordning har genomgått en mots-

varande revolution. Världspolitiken väntar fortfarande på sin koper-

nikanska vändning. 
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International Organizations specialnummer om epistemic communi-

ties 1992 Winter. 

 Jag måste till sist erkänna tacksamhet till Knud Erik Jörgensen, 

som med sitt konferenspapper Fragmenter om nya middelaldre og 

store transformtioner (NSU, 25/7-2/8 1992) ledde mig in på en del 

idéer.  

 För kortfattad introduktion och litteraturhänvisningar till de 

folkrättsteoretiska aspekterna kan jag hänvisa till min artikel En kon-

versation utan innehåll? Critical Legal Studies och folkrätten, i Juri-

disk Tidskrift 2/1990-91, samt till kommande artiklar i Retfærd och 

Nordic Journal of International Law.  
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1. Hobbes själv menade dock att stater i anarki inte befann sig i sam-

ma tilstånd av kaos som individer i anarki. 

2. Detta är ett antagande som ligger bakom såväl H.L.A. Harts kon-

ception av rätten, som Max Webers konstruktion av begreppet 

”auktoritet”.  

3. En återgång till den ohejdade statsviljan kunde dock noteras i 

Reaganårens amerikanska administration. 

4. Vidare kräver överenskommelser ett föregående tolkningsmöns-

ter, så att vi kan avgöra vilka som får ingå avtal  (d v s  vilka som är 

stater)  och hur dessa  skall ingås (d v s vilka som representerar 

staterna etc). 

5. Sannolikt kan man inte helt särskilja den intellektuella förståelsen 

och värdegemenskapen. 

6. Hur långt samhällsmedlemmarna finner att de har gemensamma 

intressen bestämmer också graden av samarbete. Medan Morgen-

thaus efterföljare i State Department tillsammans med sina lika 

realistiska motparter i Moskva (”fredlig samexistens”) realiserade 

det machiavelliska nollsummespelet i sina respektive sfärer av 

lyddiktaturer tänkte Gorbatjov om hela spelet, fann att det kunde 

finnas en ”harmony of interests”, och förändrade världen funda-

mentalt. 

7. Adjektivet kontingent är en försvenskning av ”contingent”, en 

term som förkommer ofta i samtida anglosaxisk teoretisk diskussion 

(jfr bl a Richard Rorty, Contingency, irony, and solidarity, 1989). 

Det betyder, ungefär, ”skapat av tillfälligheter”, vilket inte nödvän-

digtvis innebär  att det  kontingenta är helt godtyckligt.  Språket, t 
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ex, är kontingent genom att det inte finns något logiskt tvingande 

skäl till att vi har just de termer och begrepp vi har, men det är natur-

ligtvis inte heller helt godtyckligt. Det är skapat genom påvisbara 

föreställningar och praktiker  av olika mänskliga behov, om man 

så vill. 

8. Det må förlåtas att den följande diskussionen främst berör Nord; 

det är (ännu så länge) där det bestäms om det huvudsakligen skall 

råda ”ordning” eller ”oordning” i världen. 

9. Nationalismen kan också, som Barry Buzan hävdar (s 177 f), på 

lång sikt innebära en mindre risk för konflikter, för när en natio-

nalstat omfattar det territorium som dess nation befolkar finns 

därefter ingen drivkraft för vidare expansion. 

10. Majoritetsförhållanden beror också på hur nationens territorium 

är definierat, vilket framgår i Kroatien och Bosnien. Och, vidare, 

varför skall t ex religion och språk vara överordnade social ställning, 

yrke, kön, eller politiska åskådning? 

11. En sådan väg kan också innefatta försök att mildra inomstatliga 

konflikter med etniska grupper, men staten kommer i stället att bli 

mindre benägna att kompromissa med andra stater, och särskilt med 

dem som är fundamentalt annorlunda.  

12. I tredje världen ser vi en liknande utveckling i investeringsavtal 

och i IMF:s och Världsdbankens påtryckningar mot uländerna, vilka 

tvingas öppna sig för transnationell verksamhet, medan u-ländernas 

försök att via råvarukarteller skydda sig mot företagen verkar ha 

kappsejsat.  

13. De utmaningar mot staten som tar formen av överstatliga orga-

nisationer är alltså snarast uttryck för statens försvar mot sina 
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konkurrenter. De är ännu alltför fragmentariska vad gäller såväl 

formell som materiell uppbyggnad, och de kan inte ta över statens 

roll som den främsta punkten för människornas lojaliteter och 

förväntningar. Det kan också ifrågasättas om det som t ex EU åsyftar 

inte endast är en ny stat, och inte något fundamentalt annorlunda.  

14. Kan vi tolka individernas handlingar på samma sätt? Finns det en 

global hermenutik eller en global fenomenologi? 

15. De olika etniska, nationella och professionella diskurserna för-

håller inte sig till varandra som oförenliga geometrier och vi behöver 

inte dra några skarpa gränser mellan vad vi kan och vad vi inte kan 

förstå. (Rorty, Contingency, irony, and solidarity, s 8 f.) För att tala 

med den sene Wittgenstein: Det inter-kulturella språkspel som 

folkrätten utgör, och som vi västerlänningar bestämt spelreglerna 

för, måste alla stater delta i för att kunna fungera i statssamfundet. 

Detta spel fungerar därför att det mellan de inom-kulturella (natio-

nella) språkspelen finns fibrer som håller de olika språken samman 

till ett rep. Världens ledare förfogar över ”interface”, kopplings-

centraler, d v s människor som nöjaktigt behärskar flera spel sam-

tidigt och får repets fibrer att gå omlott, vilket gör kommunikation 

möjlig. 
 

16. Jag använder alltså begreppet ”ny världsordning” i en mer 

radikal betydelse än flera av de andra skribenterna i denna volym, 

och mina slutsatser skall inte nödvändigtvis tolkas som invändningar 

mot vad de skrivit. 

17. Den habermasianska diskursetiken hamnar i stora problem här. 

Om antalet fora stiger måste vi ägna en stor del av vår kraft till att 

diskutera var vi skall försöka lösa våra problem, istället för på själva 

lösningen av dem. 
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18. Robert H. Jackson påpekar att många stater i tredje världen är 

svaga ”kvasistater”; min relativt positiva värdering av staten måste 

göras med den reservationen att den förusätter en stat som är stabil 

och har en webersk ”god” byråkrati. 


