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Kära kolleger och konferensarrangörer, först ett hjärtligt tack för 
möjligheten att tala här idag. Ämnet som jag har tilldelats idag kan ses 
både som en välsignelse och förbannelse – mycket kan rymmas inom 
denna rubrik vilket så klart ger ett visst handlingsutrymme. Och för det 
är jag mycket tacksam. Jag är själv komparatist och anställd som lektor i 
komparativ konstitutionell rätt vid Juridiska fakulteten här i Uppsala. 
Detta till trots så jag ganska ny i just denna kontext. Jag är dock väldigt 
glad över att vara med här idag och jag hoppas kunna vara betydligt mer 
aktiv inom ramen för det nordiska samarbetet framöver. Därav skulle jag 
vilja lägga till en bisats, eller snarare en fråga, till det mig tilldelade ämnet:  
 
Den komparativa rättens betydelse för det nordiska samarbetet i 
konstitutionell rätt ”…., en underutnyttjad potential?”. Jag återkommer 
till denna bisats i slutet på mitt anförande.  
 
Jag har valt att fokusera på tre frågor/spaningar som jag vill dra er 
uppmärksamhet till.  
 
 

1. Hur ser det ut i dag i våra länder vad gäller forskning i komparativ 
konstitutionell rätt? Vilka länder jämför vi med när vi bedriver 
komparativ konstitutionellrättslig forskning?  
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2. Vilka utmaningar står vi inför, såväl teoretiska som praktiska, och 
vad kan vi lära av varandra? 

3. Hur ser det ut vad gäller komparativa forskningsprojekt och 
samarbeten vid Fakulteterna i vårt nordiska samarbete?  
 

 
1. Hur ser det ut i dag i våra länder vad gäller forskning i komparativ 

konstitutionell rätt? Vilka länder jämför vi med när vi bedriver komparativ 
konstitutionellrättslig forskning?  
 
Stora insatser har gjorts. Jag gör inte anspråk på att känna till all 
viktigt och spännande forskning som bedrivs inom detta ämne och 
egentligen borde jag operera efter principen ingen nämnd ingen 
glömd. Detta till trots är det några som bör nämnas explicit för att 
jag ska kunna fullgöra min spaning.  
 
Först bl a det arbete som Eyvind Smith och Olof Petersson 
tillsammans med kolleger genomförde inför den senaste svenska 
grundlagsreformen inom ramen för SNS Författningsprojekt och 
Demokratirådet. Flera av våra närvarande kolleger var aktiva inom 
ramen för detta projekt som hade viktiga komparativa ansatser.  
 
Jaako Husas bok om nordisk konstitutionell rätt i en komparativ 
kontext från 2002, Nordic Reflections on Constitutional Law, är ett bra 
exempel på en renodlat nordisk komparativ studie med en teoretisk 
inramning, även om Island tyvärr inte är med i Jaakos studie.  
 
Jaako argumenterar i boken för att det finns en nordisk 
konstitutionellrättslig familj med särdrag på en makronivå som gör 
att den står ut i en jämförelse med andra konstitutionella system, 
särskilt de anglo-sachsiska och kontinentaleuropeiska.1  
 

																																																													
1 J. Husa, Nordic Reflections on Constitutional Law, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2002, s. 171, 178-179. 
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Det som särskiljer den nordiska konstitutionella rätten är enligt 
honom bl a: 
- det faktum att vi har parlamentariska system baserade på 
konsensus i stora politiska frågor,  
- förekomsten av skrivna konstitutioner som står högst i den 
rättsliga normhierarkin,  
- avsaknad av författningsdomstol,  
- förekomst av lagprövning,  
- domstolarnas tradition av att premiera och utgå från lagstiftarens 
uttryckta vilja och förarbetenas betydelse,  
- ett starkt positivrättsligt förhållningssätt (jfr med tyska 
författningsdomstolens naturrättsliga förhållningssätt till 
rättighetsskyddet), och  
- vid denna tidpunkt (början av 2000-talet) en viss återhållsamhet 
från domstolarna.  
 
Det är viktigt att understryka att Husa inte argumenterar för att det 
finns en gemensam nordisk konstitutionell modell om vi fokuserar 
på institutioner enbart. Han menar att de starka gemensamma 
värderingar som ligger till grund för systemen och som är baserade 
på historiska, politiska, kulturella och funktionella likheter, 
kombinerat med det faktum att de konstitutionella systemen har 
bidragit till en politisk och social stabilitet, är de viktigaste 
gemensamma faktorerna.2 Ran Hirschl drar en liknande slutsats i 
en artikel om nordisk konstitutionalism i International Journal of 
Constitutional Law från 2011.3 
 
Redan 2002 sammanfattade Husa med att fråga: håller den sakta 
men betydelsefulla möjligheten till domstolsprövning på att utmana 
den traditionella synen på demokrati i Norden?4 Och, kan man 

																																																													
2 J. Husa, s. 180. 
3 R. Hirschl, “The Nordic counternarrative: Democracy, human development, and judicial review”, International 
Journal of Constitutional Law, 2011, vol. 9, nr. 2.  
4 J. Husa, s. 176. 
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lägga till, kanske då också på de nordiska gemensamma särdrag 
som han pekat ut?  

 
I en artikel publicerad i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014 behandlar 
Fredrik Sejerstedt i stort sett samma fråga och han frågar sig om vi 
ser en utveckling mot en konstitutionell konvergens i Norden? 
Hans svar på den frågan är ja och att det gäller både vad gäller den 
rättsliga regleringen och rättskulturen. Sejerstedt drar denna slutsats 
efter att ha konstaterat att de nordiska likheterna står att finna 
primärt i vad Kaarlo Tuori har beskrivit som rättens djupstruktur. 
På rättens ytnivå är skillnaderna fortsatt stora även om de går mot 
en ökad konvergens. Här finns således en tydlig koppling till Husas 
argument och slutsatser. Sejerstedt tillskriver europeiseringen av 
rätten den starkaste förklaringen till denna utveckling. Och han 
påtalar mycket tydligt att konvergensen inte sker genom nordiskt 
samarbete eller inspiration.5  
 
Sejerstedt anar därutöver en ”nykonstitutionalism” som primärt tar 
sig uttryck i synen på domstolars grundlagsprövning och 
förhållandet mellan politik och juridik. Han menar att genomslaget 
varit störst i Sverige och kanske svagast i Danmark.6 Denna fråga 
kommer vi säkert att återvända till under dessa två dagar. 
Domstolars självständighet i förhållande till upplevd eller verklig 
aktivism är en mycket levande och aktuell fråga i våra länder.  
 
Sejerstedt uppmanar till en nordisk konstitutionellrättslig debatt 
och ökat samarbete för att hantera den eviga frågan, dvs. 
spänningen mellan nationella konstitutionell rätt och internationella 
åtaganden, i en nordisk kontext. Och det är ju på ett sätt 
anmärkningsvärt att det inte finns ett starkare samarbete och en 
tydligare debatt. På samma sätt som det är anmärkningsvärt att det 

																																																													
5 F. Sejersted, ’Grunnlovens funksjon i de nordiske land’, Tidsskrift for Rettsvitenskap, vol. 127, 5/2014, 535-562, s. 
560. 
6 Ibid., s. 561. 
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är utom-nordiska faktorer som driver konvergensen av nordisk 
konstitutionell rätt.  
     
Nu kommer jag till en av mina spaningar. En möjlig förklaring vad 
gäller det rättsvetenskapliga samarbete skulle kunna stå att finna i 
de avhandlingar som producerats i ämnet konstitutionell rätt, 
åtminstone här i Uppsala, och de komparativa ansatser som har 
tagits i dessa. Det är intressant att notera att de flesta inte gör en 
renodlad nordisk jämförelse utan de snarare jämför med Tyskland 
och USA, Sydafrika m fl. osv. I sin avhandling gör dock Joakim 
Nergelius en jämförelse med såväl nordiska länder som USA, 
Tyskland och Frankrike. Det finns flera starka och övertygande 
argument till varför man bör jämföra med även icke-nordiska 
länder.  
 
Den kände komparatisten Ran Hirschl7 har lagt till ytterligare en 
förklaring, utöver de allmänt vedertagna, till varför man väljer vissa 
länder att jämföra med (både i rättstillämpning och i forskning). 
Han kallar denna förklaringsfaktor, ”the identity factor”, dvs. vi 
jämför med det system vi av normativa och kanske politiska skäl, 
vill efterlikna. Israels förhållande till amerikansk konstitutionell rätt 
nämns som ett exempel. Detta argument blir ju då särskilt 
intressant i ljuset av slutsatserna ovan, dvs. vi har ett begränsats 
samarbete och få systematiska jämförande nordiska studier. Vill vi 
inte identifiera oss med varandra?  
 
Detta är så klart en dramatisk fråga och kanske till och med 
provocerande. Utan att ha bedrivit forskning på ämnet vet jag att 
de nordiska domstolar har ett mycket gott samarbete och att de 
först och främst sneglar på sina nordiska kolleger när de behöver 
stöd eller inspiration och att det är motiverat av både störst 
likheter, men också av skäl kopplat till identitet. Men, och detta är 

																																																													
7 R. Hirschl, Comparative matters: the renaissance of comparative constitutional law, OUP 2014. 
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min poäng, inom den konstitutionellrättsliga forskning har vi i en 
inte obetydlig utsträckning jämfört med icke-nordiska länder och 
frågan är då varför?  
 
Det finns så klart mycket goda exempel på nordiska jämförande 
studier. Ett mer nutida arbete i komparativ konstitutionell rätt är 
Rogvi Karis bok West-Nordic constitutional judicial review: a comparative 
study of Scandinavian judicial review and judicial reasoning från 2013.  
 
Ett annat imponerande exempel är Martin Sunnqvists avhandling i 
rättshistoria, Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändring av nordiska 
domares attityder under två sekel, 2014. Avhandlingens syfte är att 
”analysera spänningen mellan domarens konstitutionellt kritiska 
dömande och lagstiftarlojalitet i de nordiska rättsordningarna under 
de senaste 200 åren…”. Det finns säkert fler goda exempel men jag 
lämnar denna del av min spaning nu. 

 
 

2. Vilka utmaningar står vi inför, såväl teoretiska som praktiska, och vad kan 
vi lära av varandra? 
 
a) Den internationella rättens inverkan på den nationella.  

Internationaliseringen av juridiken, den rättsvetenskapliga 
forskningen och utbildning i juridik är en realitet som vi har levt 
med under lång tid nu, i över 20 år. Påverkan på den nationella 
konstitutionella rätten har genomgående varit stor. Detta har 
kanske till och med blivit ”the new normal” och jag tycker mig 
kunna se en motreaktion. Det finns tydliga strömningar att 
”åternationalisera” juridiken av såväl domstolar, inom 
juristutbildningen och kanske även till viss del vad gäller den 
rättsvetenskapliga forskningen. Detta sker samtidigt som hela 
Europaprojektet är politiskt utmanat vilket också tar sig uttryck i 
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den konstitutionella dialog som pågår mellan nationella 
domstolar och EUD samt ED.  
 
Den konstitutionella utvecklingen i Polen, Ungern och Ryssland 
står för extremer. I slutet på 2015 trädde en rysk federal 
konstitutionell lag ikraft som bekräftar ryska 
författningsdomstolens självpåtagna kompetens att förklara 
domar eller beslut av internationella organisationer, inkl. ED, 
som icke verkställningsbara i Ryssland om de strider mot den 
ryska konstitutionen. I april i år förklarade ryska 
författningsdomstolen ED:s dom i Anchugov-målet som 
stridande mot den ryska konstitutionen och därmed icke-
verkställningsbar.  
 
Men även i länder som i grund och botten får anses vara liberala 
demokratier ser vi att förhållandet mellan nationella 
konstitutionell rätt och europarätt komplicerat.  
 
I en dom från 2012 fattade Finlands högsta förvaltningsdomstol 
ett beslut8 som innebar att man satte finsk inhemsk praxis över 
ED:s senaste praxis.9 Frågan gällde huruvida finsk lag 
tillhandahåller tillräckliga rättsskyddsgarantier vid en förlängning 
av tvångsvård. ED:s hade samma sommar fällt Finland för brott 
mot EKMR i en liknande fråga och när detta fall avgjordes 
samma år några månader senare valde den finska högsta 
förvaltningsdomstolen att gå på inhemsk praxis, i strid mot det 
senaste avgörandet från ED.  
 
I Sverige minns vi alla den dialog som föranleddes av ne bis in 
idem fallen10, och i Italien förklarade den italienska 
författningsdomstolen nyligen att ED:s tolkning av EKMR är 

																																																													
8 HFD 2012:75 
9 Case of X v. Finland 
10 Se NJA 2013 s 502 
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bindande för italienska domstolar först när den är ”well settled”, 
dvs. när den är tillräckligt etablerad, har klart stöd och är 
entydig. Den italienska författningsdomstolen accepterar inte 
ED:s tolkning av EKMR i den mån den strider mot den 
italienska grundlagen. Men domstolen gör så långt möjligt en 
fördragskonform tolkning av grundlagen.11 I domen 
presenterades en lista som italienska domstolar ska ta i 
beaktande när de avgör huruvida en ED-dom är bindande eller 
ej. Om följande är för handen anses ED:s dom inte som 
bindande:  
- Hög innovation från ED, dvs. en ny princip utan starkt stöd 

skapas, 
- motsättningar mellan ny och gammal praxis, 
- om det inte är en dom från stora kammaren,  
- om ED-domen har missförstått italiensk rätt, och 
- om det finns skiljaktiga meningar.  
 
Men känner igen argumenten från den dialog som pågick mellan 
svenska och europeiska domstolar i ne bis in idem fallen och där 
svenska HD till slut ”gav upp”.  
 
Likande dialoger pågår mellan EUD och nationella domstolar. 
Här kan särskilt en dom från den tjeckiska 
författningsdomstolen 2012 lyftas fram.  Saken gällde slovakers 
rätt till pension i Tjeckien och huruvida detta stred mot EU-
rätten. EUD meddelade ett förhandsavgörande i vilket de 
förklarade den tjeckiska regleringen strida mot EU-rätten, varpå 
den tjeckiska författningsdomstolen förklarar EUD:s dom ultra 
vires12 med argumentet att man inte har delegerat befogenhet till 
EU i denna fråga, att EUD felaktigt tolkat problemet som en fri 
rörlighetsfråga när den snarare borde ha tagit den tjeckiska 
historien i beaktande.  

																																																													
11 Judgement no. 49, 2015 
12 2012/01/31 - Pl. ÚS 5/12: Slovak Pensions 
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Man kan även skönja liknande förhållningssätt inom 
undervisning, dvs. försök att ”åternationalisera” juridiken. Det 
är en utveckling som är mindre lyckad menar jag. Självklart 
förutsätter all juridisk praktisk verksamhet och rättsvetenskaplig 
forskning att man är väl insatt i det nationella rättssystemet och 
dess rättsliga reglering. Det är en självklar utgångspunkt. Men 
man kan svårligen förmedla en korrekt bild av nationell 
konstitutionell rätt utan att anlägga ett genomgående europeiskt 
och komparativt perspektiv, med särskild fokus på spänningen 
mellan europarätt och nationell konstitutionell rätt.  
 
Därför får den eviga frågan om spänningen mellan nationella 
konstitutionell rätt och internationella åtaganden får stå som ett 
exempel på gemensamma utmaningar så väl praktiska som 
teoretiska. Och låt oss i denna kontext komma ihåg Sejestedts 
slutsats att det är den europeiska integrationsprocessen som 
driver konvergensen av nordisk konstitutionell rätt. Sedan kan 
man diskutera om detta är av godo eller ondo och hur man ska 
förhålla sig till denna utveckling.  
 
 
2 b) Teoretiska ambitioner 
En komplicerad verkligen kräver bra och relevanta 
förklaringsmodeller och sådana kräver i sin tur, menar jag, att 
den rättsvetenskapliga forskningen har teoretiska ambitioner.  
 
En snabb överblick leder av den konstitutionellrättsliga 
forskningen i Norden kan sammanfattas i följande spaning.  
 
Vad gäller teoretiska ambitioner och teoretisk inramning av 
konstitutionellrättsliga studier så måste man ändå säga att svensk 
konstitutionellrättsliga forskning står ut som relativt ateoretisk. 
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Detta särskilt om man jämför men den forskning som 
produceras i Finland, av bl a Jaako Husa och Kaarlo Tuori.  
 
Olika vetenskapliga förhållningssätt och traditioner kan skapa 
svårigheter i konkreta samarbeten men gör det också möjligt att 
lära av varandra. Den svenska, och kanske t.o.m. nordiska, 
konstitutionellrättsliga forskningen skulle inte må dåligt av ett 
ökat teoretiskt inslag. Och här menar jag att vi har mycket att 
lära av våra nordiska kolleger.  
 
Vi kan bättre analysera, förstå och förhålla oss till våra nationella 
och regionala särdrag om detta sker i en teoretisk kontext som 
är väl förankrad i den internationella forskningsfronten. 
 
 

3. Hur ser det ut vad gäller komparativa forskningsprojekt och samarbeten vid 
Fakulteterna i vårt nordiska samarbete?  
 
Vi är här idag som ett resultat av det nordiska samarbetet kring 
konstitutionell rätt vilket i sig självt är talande. Jag har inte haft 
möjlighet att göra en systematisk genomgång av alla pågående och 
spännande projekt runt om på allas våra fakulteter. Men om jag 
fick önska något så skulle det så klart vara att det Nordiska 
sällskapet för konstitutionell rätt skulle kunna vara, om det inte 
redan är det, den självklara hubben för komparativa projekt även 
under perioderna mellan konferenserna, och att vi kunde göra mer 
tematiska och systematiska komparationer i större gemensamma 
projekt.  Det vore också bra om nätverket kan fungera som ett 
stöd och uppmuntran till yngre forskare. 
 
Vid minglet igår fick jag möjlighet att spana lite ytterligare och det 
verkar som flera av våra kolleger har sådana spännande projekt på 
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gång. Det är mycket glädjande och jag hoppas vi får höra om dessa 
vid framtida konferenser.  

 
 
 
Avslutande ord 
 
Jag inledde mitt anförande med att ställa frågan om det komparativa 
samarbetet i den nordiska kontexten är härbärgerar en underutnyttjad 
potential? Mitt svar på den frågan – utifrån min svenska erfarenhet och 
utgångspunkt – är otvetydigt ett rungande ja. Och jag menar att så 
särskilt är fallet vad gäller det rättsvetenskapliga samarbetet och mer 
konkret gemensamma forskningsprojekt. Och kanske till och med inom 
utbildning i juridik.  
 
Konstitutionalister, så väl praktiserande jurister som rättsvetenskapare 
måste vara aktiva i en både en regional och internationell komparativ 
kontext. Vi bör bidra till att utveckla konstitutionellrättsliga teorier, idéer 
och principer och detta kan vi bara göra om vi är aktiva i en komparativ 
kontext. Detta kan vi inte göra genom att enbart beskriva våra nationella 
system för en utländsk publik, vi måste ta aktiv del av det akademiska 
samtalet om den konstitutionella rättens stora utmaningar.  
 
För trots våra nationella särdrag och olikheter så har vi fortfarande mer 
gemensamt än vad det är som skiljer oss åt. Om vi knyter tillbaka till 
Husa och Sejerstedt så kan man om man vill säga att det finns en nordisk 
konstitutionell familj och att den nordiska konstitutionella rätten 
konvergerar även på en ytnivå. Därutöver har vi gemensamma konkreta 
och praktiska utmaningar, dvs. effekterna av globaliseringen, olika 
utmaningar mot våra demokratiska ordningar, mot projektet Europa och 
mot de värderingar som våra liberala demokratiska rättstater vilar på.  
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I dagens utveckling i Europa i vilken regionala skillnader och 
”åternationalisering” av juridiken gör sig påminda borde det finnas än 
större anledning att stärka det komparativa konstitutionellrättsliga 
samarbete i Norden på samtliga fronter inkl. rättstillämpning, 
rättsvetenskap och juristutbildningen. De nordiska länderna kan komma 
att spela en viktig roll för upprätthållandet av demokrati och 
rättsstatlighet inom EU framöver.  
 
Tack för ordet och för er uppmärksamhet.  

   


