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Introduktion 

I sin biografi över lagstiftaren Solon berättar Plutarkos en anekdot om ett 

möte mellan Solon och teatermannen Thespis. Det är alltså ett möte mel-

lan två legendariska fäder, den ene till demokratin och den andre till tra-

gedin. Den korta berättelsen börjar med att Solon får höra att Thespis är i 

färd med att ge ett skådespel på en offentlig plats i staden och Solon be-

ger sig dit för att bilda sig en uppfattning om denna nymodighet. Solon 

var vid denna tid visserligen en äldre man, men han gillade ändå vin, 

musik och nya påfund. Men när Solon får se Thespis skådespeleri blir han 

förskräckt och frågar om inte Thespis skäms över att stå och ljuga inför 

publiken. Thespis svarar att det inte finns något farligt eller fel i att göra 

det i ett skådespel. Solon blir då arg, slår sin stav i marken och säger: 

”Om vi på det här sättet prisa och sätta värde på en dylik lek, skola vi 

snart finna, att man leker den också i affärer man och man emellan.”1 

Detta är en av de första berättelserna om mötet mellan rätten och tea-

tern, men det är knappast den sista. Genom den västerländska historien 

iscensätts gång på gång liknande möten. Ibland är det rätten som innehar 

den värderande och (för)dömande positionen. Det finns en lång historia 

av censurering av skådespel, förbud mot sceniska konstformer och ute-

stängande av teatermänniskor från den rättsliga sfären.2 Men från den 

antika grekiska dramatiken och framåt har också teatern ofta utgjort en 

arena för kritik och parodi av rätten och dess företrädare.  

I denna avhandling kommer ännu ett möte mellan rätten och teatern att 

iscensättas. Men istället för att fokusera på rättsliga ingripanden mot 

scenkonsten eller teaterns tolkning av rätten och dess praktik kommer jag 

att åskåda rätten. Med andra ord kommer den rättsliga praktiken att be-

traktas från ett teater- och performancevetenskapligt perspektiv och ana-

lyseras med teaterns verktyg.  

Den nedlagda lagens svarta bokstäver, den räta och rätta linjen, den 

stillasittande domarens mystiska auktoritet – det krävs inte mycket för att 

                                                      
1 Plutarkos, Levnadsteckningar över berömda greker och romare, urval och översättning 

Carl Theander m.fl. (Stockholm 1947), s. 126.  
2 I kejsartidens Rom var det exempelvis förbjudet för skådespelare att tjänstgöra som 

juridiska försvarare (Jonas Barish, The Antitheatrical Prejudice (Berkeley 1981), s. 42). 
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se rätten som en diskurs om stabilitet. Rätten i denna skepnad är en ord-

nande ordning, en sfär av rationalitet och stabilitet, av fastlagda bokstäver 

och orörliga byggnader; det är en rätt som ständigt strävar efter att garan-

tera, att ställa saker utom rimligt tvivel, att låsa meningar och stänga spel. 

Lika lite krävs för att se teatern som något instabilt, som ett spel med 

tecken och identiteter, som något efemärt som lämnar få eller inga spår. 

Vad händer när dessa möts? När teaterns flyktiga spel, dess lek med 

kopplingen mellan mask och person tillåts belysa den seriösa rättsliga 

praktiken? Händelser är alltid instabila, allt kan alltid hända. Och teatern 

livnär sig på svindeln från denna avgrund. Men därigenom är teatern 

kanske också formen framför andra för hantering och stabilisering av den 

alltid öppna händelsen; teatern är en ständig balansakt. Och därmed finns 

också en länk mellan teatern och rätten. Även om teatern ofta strävar efter 

att framkalla svindel – upplevelsen av en närvaro där allting när som helst 

kan urarta – och rätten istället försöker hålla sig vid sina sinnens fulla 

bruk, även om teatern vill kittla och rätten fastslå, så är de båda ständigt 

fokuserade på att hålla balansen, att skapa och upprätthålla ett rum och en 

ordning. 

Syfte och frågeställningar 

Iscensättningar är ordnade kulturformer. Rättegångar, konstinstallationer, 

teaterföreställningar, religiösa ritualer, militärparader, förstamajtåg – alla 

former av iscensättningar har en ordning. De är beroende av en yttre ord-

ning, det vill säga en fungerande avgränsning från det som inte tillhör 

iscensättningen (”vardagen”) och en inre ordning, där de olika deltagarna 

skiljs från varandra genom en tilldelning av roller. Ett centralt syfte med 

denna avhandling är att undersöka hur rättegången skapar och upprätthål-

ler dessa yttre och inre gränser.3 Hur skapas rättegången? Och hur produ-

ceras de inre gränserna, det vill säga hur skapas och upprätthålls stabilite-

ten och ordningen i rättegångshändelsen?  

                                                      
3 Med ”rättegång” avser jag det som med juridisk terminologi kallas ”huvudförhandling”. 

Medan ”rättegång” i vardagligt tal – och i denna avhandling – åsyftar händelsen i rättssa-

len, är ordet för en jurist mer synonymt med ”mål” eller ”process” (se Per Olof Ekelöf och 

Henrik Edelstam, Rättegång I, åttonde upplagan (Stockholm 2011), s. 36, hädanefter 

Ekelöf). Ekelöf menar att en förhandling utmärks ”av att båda parterna har rätt att vara 

närvarande och utöva processuell verksamhet” (ibid., s. 153, se även s. 38). Det är just 

denna händelse som är mitt huvudsakliga fokus. Det bör också understrykas att studien 

gäller de rättegångar som jag har bevistat snarare än den svenska tingsrättsförhandlingen i 

allmänhet. Även om det är möjligt att göra mer generaliserande uttalanden, kanske särskilt 

då materialet består av ordnade händelser, så är en händelse alltid unik. 
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Avhandlingen syftar till att skriva fram rättegångens iscensättningska-

raktär, att med analytiska positioner och verktyg från teater- och perfor-

mancevetenskap belysa sådant som är svårt att synliggöra med en juridisk 

blick. Rättegången är mer än en juridisk process – och den juridiska pro-

cessen är mer än enbart en juridisk process. Rättegången är mer än en 

processuell väg fram till domslut. Avhandlingen strävar efter att karakte-

risera rättegången – och det rättsliga i en mer allmän bemärkelse – på ett 

nytt sätt, vilket innebär att uppmärksamma och synliggöra de juridiska 

formerna, ritualerna och framträdandena som något annat och mer än just 

juridiska former. Hur skapas och avgränsas de rättsliga rollerna? Och hur 

upprätthålls hierarkin mellan rollerna? Vilka teatrala, rituella, estetiska 

och rumsliga medel används för att skapa dessa yttre och inre avgräns-

ning? Hur framträder rätten? Hur skapas dess annorlundahet? Hur blir 

rätten iögonfallande? Och vilka framträdanden görs inför den? Hur kon-

stitueras relationen mellan lekmän och det rättsliga?  

Rättssalen är en plats för maktutövning. Men det är inte bara den rätts-

liga makten i domslutet som är aktiv i rättssalen utan där finns också 

andra former av maktutövning. Rätten skapar, kommunicerar och upp-

rätthåller sin auktoritet och legitimitet i rättssalen med hjälp av olika 

makttekniker. Just ordningen i salen – stabiliteten i de rumsliga, tidsliga 

och rollrelaterade ordningarna – är av avgörande betydelse för att rätten 

ska framstå som legitim. En genomgående fråga i avhandlingen är där-

med vilka tekniker för maktutövning – företrädelsevis teatrala och rituella 

tekniker – som är aktiva i och kring rättegången.  

 Iscensättningar skapar inte sällan gemenskaper, allt från politiska och 

religiösa gemenskaper till den form av samhörighet som ligger i en ge-

mensam position inom ramen för iscensättningen, exempelvis som åskå-

dare eller deltagare. Hur skapas gemenskaper i rättssalen? Och hur un-

dermineras och raseras olika former av gemenskap?4 

Det är min förhoppning att avhandlingen, genom de analytiska vägar 

jag har valt och mitt sätt att framskriva materialet, visar på de scenkonst-

vetenskapliga perspektivens tillämpbarhet på icke konstnärligt material. 

Avhandlingen exemplifierar härigenom de olika typer av kunskap som 

produceras från en föreställningsanalytisk forskarposition, vad som syn-

liggörs därifrån och vilka konstellationer, mekanismer, tekniker, ordning-

                                                      
4 Frågan om den politiskt konserverande respektive revolutionerande kraften i ”perfor-

mance” kan sägas vara central inom Performance Studies, som Shannon Jackson skriver: 

”[Performance] makes community and it breaks community” (Shannon Jackson, Profess-

ing Performance: Theatre in the Academy from Philology to Performativity (Cambridge 

2004), s. 15). Se även Jon McKenzie, Perform Or Else: From Discipline to Performance 

(New York 2001), s. 30 f.  
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ar och relationer som kan friläggas och undersökas med scenkonstanaly-

tiska redskap. Jag är långt ifrån den förste att använda scenkonstteorier i 

en studie av en kulturell – i motsats till konstnärlig – iscensättning. Men 

jag kommer inte att tillämpa någon färdig modell, utan istället använda 

analytiska prismor från olika håll, exempelvis teater-, performance- och 

ritualteori. Frånvaron av en övergripande analytisk modell möjliggör i 

mitt fall en större lyhördhet gentemot materialet. 

Material, metod och etik 

Med inledning under hösten 2009 och fram till våren 2013 genomförde 

jag fortlöpande en fältstudie på Stockholms rådhus och Flemingsbergs 

tingshus. Sammanlagt närvarade jag vid 28 förhandlingar i Rådhuset 

(Stockholms tingsrätt och Attunda tingsrätt) och 17 förhandlingar i Fle-

mingsberg (Södertörns tingsrätt). Jag har tillbringat totalt 27 dagar på 

tingsrätterna.5 Vid rättegångarna, som nästan uteslutande var huvudför-

handlingar i brottmål, har jag fört anteckningar. Dessa anteckningar har 

tillsammans med övriga minnesbilder legat till grund för mina analyser. I 

samband med fältstudierna har jag även studerat byggnaderna, både exte-

riört och interiört. Under fältstudien på tingsrätterna har jag observerat 

och antecknat vad som kan kallas rättegångens ”mikrofysik”: mönster, 

ritualiserade sekvenser, rörelser, repliker etc. Genom återbesöken har jag 

funnit regelbundenheter i materialet, det vill säga sådant som utgör delar 

av en mer stabil praktik. Uppmärksammandet av det återkommande har 

också gjort det möjligt att notera avsteg från praktiken. Mitt huvudsakliga 

material kommer från fältstudien, men till viss del utgörs också materialet 

av rättegångsbalken, statliga utredningar och juridisk litteratur.  

Min metod är en kombination av etnografiskt fältarbete och teaterve-

tenskaplig föreställningsanalys. Det finns ett släktskap mellan de två för-

hållningssätten, men också vissa skillnader. Det kan sägas vara ett etno-

grafiskt drag att studera en kultur och en miljö snarare än ett tydligt av-

gränsat objekt, exempelvis en föreställning. Men eftersom en föreställ-

ning alltid är situerad i tid och rum, det vill säga i en kulturell kontext, 

finns det alltid etnografiska öppningar i en föreställningsanalys.6 Jag har 

                                                      
5 Av förhandlingarna pågick en under två dagar och en under fyra. De flesta förhandlingar 

åhörde jag från början till slut. I några fall har jag dock endast bevistat delar av förhand-

lingar. I det totala antalet av 45 förhandlingar ingår även några få avbrutna och uppskjutna 

förhandlingar. För mina syften kan dock även sådana händelser vara av intresse. 
6 Willmar Sauters teaterhändelsemodell är ett exempel på teatervetenskaplig teoribildning 

där föreställningsanalysen influeras av etnografi, där intresset är riktat både mot scenen 
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på etnografiskt vis vistats en längre tid på de platser som jag analyserar. 

Mitt fokus har visserligen främst varit på det som utspelar sig i rättssalen, 

men jag har även varit uppmärksam på händelser och miljöer utanför 

rättssalarna, exempelvis korridorer, väntrum och kaféer. Just vistandet 

bör understrykas, eftersom en stor del av dagarna på tingsrätten upptas av 

väntan.  

Med en etnografisk vokabulär kan min metod kallas för dold och pas-

siv observation. Jag har varit anonym i min forskarroll och inte informe-

rat de andra närvarande om mina syften. Den dolda forskarpositionen 

upprättar en viss distans till det studerade – inte helt olik positionen som 

åskådare till en föreställning – och gör att perspektivet blir förhållandevis 

begränsat.7 Om man intar en strikt anonym position kan man exempelvis 

inte samla material genom intervjuer. Inom etnologisk forskning är det 

också betydligt vanligare med öppen observation än med en dold sådan. 

Ett vanligt argument mot dold observation är att den osynliga forskaren 

luras eller spionerar. Men i min studie har jag, som åhörare till offentliga 

förhandlingar, intagit en helt legitim observatörsposition. Det har för alla 

närvarande varit uppenbart att jag har betraktat, åskådat och observerat – 

även om jag inte har varit explicit med mina syften.8  

Mitt förhållningssätt har varierat, exempelvis om man ser till graden 

av deltagande. I rättssalen har jag knappast varit delaktig – annat än att 

jag har deltagit i rättegången som åhörare. I korridorerna, väntrummen 

och kaféet har jag i större utsträckning varit en aktiv deltagare, genom att 

jag har försatt mig i samma situation och ägnat mig åt ”samma” aktivitet 

som de övriga närvarande.9 

                                                                                                                        
och mot den större händelsen, se Willmar Sauter, Eventness: A Concept of the Theatrical 

Event (Stockholm 2008). Jfr även Erika Fischer-Lichte: ”Everything that is perceived 

during a performance counts.” (Erika Fischer-Lichte, The Routledge Introduction to Thea-

tre and Performance Studies, övers. Minou Arjomand (Abingdon 2014).) 
7 Pål Repstad, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, övers. Björn 

Nilsson (Lund 2007), s. 43. 
8 Men därmed inte sagt att öppen observation innebär total transparens. Enligt Philip 

Lalander bör forskaren inte avslöja sina syften, exempelvis att ”påvisa ’dolda maktmekan-

ismer’” utan istället säga att han/hon ska ”’skriva en bok’” (Philip Lalander, ”Observat-

ioner och etnografi”, i Handbok i kvalitativa metoder, red. Göran Ahrne och Peter Svens-

son (Malmö 2011), s. 93). Detta betyder dock att även den som använder en öppen obser-

vation i någon mening ”luras” i och med att syftena med forskningen undanhålls. 
9 För ”passiv” respektive ”delaktig” observation, se ibid., s. 90. Ytterligare en aspekt av 

observationen är huruvida den är öppen, det vill säga utan särskild förutbestämd riktning, 

eller om den är fokuserad. I mitt fall, som troligen i de flesta fältstudier, har observationen 

pendlat mellan dessa. Se Oscar Pripp och Magnus Öhlander, ”Observation”, i Etnologiskt 

fältarbete, red. Lars Kaijser och Magnus Öhlander (Lund 2011), s. 128 f. 
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Mina analyser befinner sig främst på en ”etisk” (etic) i motsats till 

”emisk” (emic) nivå.10 Emiska tolkningar försöker, med Magnus Öhlan-

ders ord, förstå ”vilka innebörder de studerade lägger i ett visst fenomen”, 

medan de etiska tolkningarna ”tolkar ett fenomen mer eller mindre obe-

roende av vilka innebörder de studerade ger samma företeelse”.11 På 

samma sätt är det vanligaste inom föreställningsanalys att det är de erfa-

renheter och tolkningar som forskaren-som-åskådare gör som är centrala, 

snarare än ensemblens uppfattningar, tolkningar, intentioner och upple-

velser. Den ”emiska” nivån är inte sällan den mest framträdande i etnolo-

giska studier, även om det inte behöver ske på bekostnad av den ”etiska”. 

Philip Lalander skriver att en ”grundförutsättning för att en studie ska 

kallas etnografisk är att man försöker närma sig den andres perspektiv på 

tillvaron”.12 Enligt en sådan definition är min studie inte etnografisk. Jag 

har inte något ”inifrånperspektiv”.13 Jag har endast i begränsad utsträck-

ning lärt mig ”’den andres’ språk”, något som Lalander ser som centralt 

för att få tillgång till ”kulturens essens”.14 Mitt syfte är inte att skapa för-

ståelse för hur det är att vara ordförande, tilltalad eller vittne – även om 

min studie emellanåt har potential att skapa sådana insikter som sidoef-

fekter.  

Ett argument för dold observation är att det inte ger upphov till någon 

”forskningseffekt”, det vill säga det att aktörerna ”börjar uppträda taktiskt 

och rättar till sitt beteende” när de vet att de iakttas av en forskare med 

bestämda syften.15 Eftersom man är synlig som åskådare i rättssalen vet 

rätten alltid om huruvida den är observerad eller inte. Däremot är det 

rimligt att anta att exempelvis ordföranden anpassar sitt agerande bero-

ende på vilken typ av åhörare som närvarar.16 I Vetenskapsrådets riktlin-

jer God forskningsed kan man läsa att ”hemlig eller maskerad forskning 

                                                      
10 Inte att förväxla med etisk i bemärkelsen ”etik” (ethic). För en diskussion om etik, se 

nedan. 
11 Min distans till den juridiska förståelsen av domstolens praktik gör också att mina 

analyser ”bidrar med nya och andra kunskaper och synsätt” (Magnus Öhlander, ”Analys”, 

i Etnologiskt fältarbete, s. 281 f.). 
12 Lalander, s. 83. Lalander skriver vidare att det för en ”etnografisk forskare handlar 

mycket om att bygga upp en relation, att få följa med människor i deras vardagsliv, att 

lyssna på deras berättelser” (ibid., s. 96). Även i denna mening är det uppenbart att min 

studie inte är etnografisk.  
13 Ibid., s. 86. 
14 Ibid., s. 87. 
15 Repstad, s. 45. Se även Lalander, s. 89.  
16 Detta har jag också uppmärksammat under min fältstudie, exempelvis när åhörarna har 

bestått av högstadieelever eller journalister. I sådana förhandlingar justerar de närvarande 

juristerna sitt språk, från ett juridiskt-tekniskt till ett mer pedagogiskt eller vardagligt 

språkbruk. 
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[…] bör utgöra ett undantag”.17 Det står dock inget utförligare om i vilka 

lägen dold observation kan vara godtagbar. Enligt Pål Repstad, som dis-

kuterar de etiska riktlinjerna för forskare i Norge, är dold observation 

acceptabel som metod när de som observeras är ”individer och grupper i 

offentliga sammanhang”.18 I mitt fall är det uppenbart att exempelvis 

rättens ledamöter och de andra personer i salen som är där i sin yrkesroll 

är att betrakta som offentliga personer och att de därigenom kan göras till 

föremål för forskning utan att ha lämnat samtycke. Även parterna är i 

högsta grad del av en offentlig tillställning, men eftersom det ofta är hän-

delser ur deras privatliv som utreds i rättssalen bör man förhålla sig något 

försiktigare till dessa.19 Ytterligare andra förhållanden gäller rättegångens 

åhörare. Är en åhörare en offentlig person? Får individers beteende i det 

offentliga rummet analyseras utan deras samtycke? Att studera människor 

ute i stadsrummet bör inte anses oetiskt, men skillnaden mellan dessa och 

rättegångens åhörare är att de senare är någorlunda spårbara eftersom de 

ofta är anhöriga till parterna.20 För att undvika att de personer jag har 

studerat enkelt ska kunna spåras, vilket eventuellt (dock sannolikt inte) 

skulle kunna äventyra deras personliga integritet, kommer jag inte att 

lämna hänvisningar till de specifika rättegångarna i analysen.21 Däremot 

redovisar jag i materialförteckningen de rättegångar som jag har besökt.  

Medan etnologisk forskning ofta grundar sig på öppna, aktiva obser-

vationer och framskrivande av det ”emiska” är den föreställningsanaly-

tiska positionen snarare dold, passiv och distanserad. Det föreställningsa-

nalytiska i avhandlingen ger en forskarposition, ett förhållningssätt till 

materialet samt vissa mer specifika influenser i analyserna. Att jag intar 

en föreställningsanalytisk position betyder att jag forskar som åskådare 

(och åskådar som forskare). Denna position producerar både mer grund-

läggande frågor, såsom ”vad händer?”, ”hur händer det?” och ”vad bety-

der det att det händer som det gör?”, men också mer specifika frågor av 

                                                      
17 Vidare sägs att idealet är att ”den som forskningen gäller ska vara informerad om att 

han eller hon är föremål för forskning och i normalfallet också skriftligen ha samtyckt i 

förväg” (God forskningsed, Vetenskapsrådets rapportserie, 2011:1, s. 42). 
18 Repstad, s. 42.  
19 Här kan man jämföra med den journalistiska rapporteringen från rättegångar, som 

balanserar mellan det så kallade ”allmänintresset” och respekten för den personliga in-

tegriteten. I Pressombudsmannens pressetiska regler kan man läsa att man noga ska över-

väga ”publicitet som kan kränka privatlivets helgd” (via www.po.se/regler/pressetiska-

regler, 2014-03-14). Eftersom det i mitt fall knappast finns något allmänintresse för de 

personer som har varit involverade i de studerade rättegångarna, annat än i ett par mass-

medialt uppmärksammade fall, väger skyddande av den personliga integriteten tungt. 
20 Se Lalander, s. 89. 
21 Personerna i mina analyser är dessutom förhållandevis avpersonifierade och därför 

troligen svåra att identifiera. 
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typen ”hur är rummet indelat och inrett?”, ”i vilka scener är händelsen 

indelad?”, ”hur förhåller sig dessa till varandra?”, ”vem talar, när, hur och 

till vem?”22 Genom att ställa sådana frågor till det rättsliga materialet 

framträder också materialet i en föreställnings- eller iscensättningsskep-

nad. Det föreställningsanalytiska perspektivet innebär därmed ett fram-

skrivande, omskrivande, översättande och filtrerande av det rättsliga 

materialet. Emellanåt kommer jag också att mer direkt stödja mig mot 

tidigare forskning inom föreställningsanalys, exempelvis för att analysera 

sådant som entréer, tystnader, atmosfärer och rumsliga och tidsliga spalt-

ningar.23  

Det distanserade perspektivet innebär inte att man uppnår en mer ob-

jektiv position. Det är trots allt min subjektiva erfarenhet av att vara 

åskådare till rättegångar som möjliggör mina analyser.24 Föreställningsa-

nalysen som metod är i grunden perspektivistisk; dess utgångspunkt är 

theá, åskådandet, vilket implicerar en subjektiv forskarposition och en 

vinklad relation till studieobjektet – på samma sätt som en teateråskåda-

res perspektiv på scenen beror på var i salongen hon eller han sitter.25 

Jag har medvetet hållit en distans till det åskådade för att därigenom 

upprätthålla positionen som åskådare.26 Till viss del förklaras detta posit-

ionerande av att jag har velat undersöka hur rätten ter sig när den åskådas 

– och huruvida det över huvud taget finns något att åskåda under en rätte-

gång. Medan en teaterföreställning är skapad för att åskådas är saken mer 

komplicerad när det kommer till rättegångar. En teaterföreställning har en 

                                                      
22 Som framgår av spännvidden i dessa frågor ger det förställningsanalytiska såväl semio-

tiska och hermeneutiska som fenomenologiska ingångar. Erika Fischer-Lichte, Eli Rozik 

och Bert O. States förstår alla föreställningsanalys som en kombination av semiotik och 

fenomenologi, även om de konstituerar relationen mellan de två på olika sätt.  
23 Mitt förhållningssätt till tidigare föreställningsanalytisk forskning kan karakteriseras 

som ett affirmativt letande; jag har varit fokuserad på det i befintlig forskning som har 

möjliggjort en ökad förståelse av rättegångens iscensatta karaktär.  
24 Som Stuart Grant skriver i sin fenomenologiska analys av åskådarskapet: ”Audience 

itself is something […] which can only be experienced from within.” (Stuart Grant, Gat-

hering to Witness (Sydney 2007), s. 242.) 
25 Den etnografiska observationen och föreställningsanalysen kan båda missuppfattas som 

koncentrerade enbart på synen. Ordval som ”observera”, ”betrakta” och ”åskåda” – men 

även i viss utsträckning ”analysera” och ”studera” – kan få det att framstå som om forska-

rens aktivitet endast handlar om att se. Synintrycken är onekligen viktiga för den etnogra-

fiska såväl som den föreställningsanalytiska metoden, men de är inte de enda källorna till 

kunskap om materialet – hörsel, känsel och lukt (och i vissa fall smak) är också betydelse-

fulla. Se Pripp och Öhlander, s. 127. 
26 Det ska nämnas att det finns exempel även inom föreställningsanalys där forskaren 

använder intervjuer som metod. Och inom den konstnärliga forskningen finns exempel på 

metodologiska hybridformer mellan deltagande och åskådande.  
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relativt tydlig objektsstatus i mötet med publiken, men i en rättssal är 

detta inte lika uppenbart. Mitt positionerande som distanserad åskådare 

har därför inneburit en viss grad av ”objektifierande”, i betydelsen att jag 

själv har skapat och skrivit fram mitt studieobjekt.27 Medan det föreställ-

ningsanalytiska perspektivet medför en objektifierande hållning har istäl-

let det etnografiska förhållningssättet gjort mig uppmärksam på miljö och 

atmosfär. Härigenom skiftar också avhandlingens text mellan att bitvis 

fokusera ett avgränsat studieobjekt (en sekvens, en scen, ett framträ-

dande) medan andra stycken består av ett mer etnografiskt framskrivande 

av en miljö och min erfarenhet av denna. Detta betyder också att urvalet 

av exempel spänner från små, förhållandevis banala detaljer (blickar, 

gester, ordval) till mer institutionaliserade, ordnade och återkommande 

praktiker och representationer (edsavläggelsen, rättegångens upplägg, 

rummets inredning och ordning, etc.).  

För de inblandade i rättegången – rätten, parterna och vittnena – är det 

knappast fråga om en föreställning eller ens en iscensättning. Parterna är 

troligen främst intresserade av själva målet, det vill säga berättelserna om 

brottet och rättens domslut. Detsamma gäller nog ofta också för teaterbe-

sökaren som, med Bert O. States ord, kommer till teatern ”to see a play, 

not a performance”.28 Min blick har dock varit inriktad på händelsen, 

iscensättningen och strukturen snarare än den specifika konflikten och 

dess lösning.  

Jag har valt att inte skaffa mig några grundligare kunskaper inom det 

juridiska och rättsvetenskapliga fältet. Det finns därmed en viss medveten 

naivitet i mitt förhållningssätt till den rättsliga praktiken och de juridiska 

texterna. Fördelen med en sådan forskarblick är att saker och ting fram-

träder i ett annorlunda ljus och det blir möjligt att analysera en praktik, 

dess funktioner och effekter, på en annan nivå än den som är medvetan-

degjord för de inblandade; det blir möjligt att synliggöra ”vad vad de gör 

                                                      
27 Som Dirk Gindt skriver är teaterforskaren lika mycket en producent av material som en 

insamlare: ”A theatre scholar is an active participant in the creation of the performance 

and the ensuing analysis; she or he not only collects, but also produces, knowledge and 

material.” (Dirk Gindt, Playing Activists and Dancing Anarchists: Men and Masculinities 

in Cultural Performance in Contemporary Sweden (Stockholm 2007), s. 19.) 
28 Bert O. States, Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theater 

(Berkeley 1985), s. 181. (”Play” syftar i sammanhanget på pjäs, inte spel.) States utta-

lande kan diskuteras, bland annat eftersom teaterpubliken inte sällan har sett pjäsen i en 

tidigare uppsättning eller läst den skrivna pjäsen. Därmed är deras uppmärksamhet trolig-

en till stor del inriktad på det specifika i denna uppsättnings tolkning av pjäsen. Men 

eftersom mycket av teatern, kanske särskilt i västvärlden, ännu strävar efter identifikation 

och emotionell inlevelse menar jag att det States säger till stor del stämmer.  
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gör”.29 Mycket i den rättsliga praktiken kan ges pragmatiska förklaringar, 

men det innebär inte att dessa förklaringar uttömmer de funktioner och 

effekter som saker och ting har.  

Som States skriver rör sig alla bilder mot osynlighet.30 För att mot-

verka vanans förblindande verkan måste forskaren därför hela tiden för-

söka se på nytt, det vill säga att främmandegöra det bekanta på ett nästan 

brechtianskt sätt. Min metod har inneburit ett pendlande mellan å ena 

sidan ett insjunkande och upplevande av en miljö och en kultur och å 

andra sidan ett distanserat och främmandegörande betraktande. Främ-

mandegörandet är också, enligt Mitchell Dean, ett grundläggande förhåll-

ningssätt inom den typ av styrningsstudier som har sitt ursprung i Michel 

Foucaults senare texter: ”An analytics of government removes the ’natur-

alness’ and ’taken-for-granted’ character of how things are done.”31  

Mitt material är själva praktiken (rättegången) och de rättsliga repre-

sentationer och rum som hör samman med denna. Vissa skulle hävda att 

det som snarare borde studeras – eller i alla fall först borde studeras – är 

de dokument i form av statliga utredningar, lagparagrafer och lagboks-

kommentarer som styr, eller syftar till att styra, praktiken. I en sådan stu-

die skulle en viss typ av frågor vara drivande: ”vad menar man?”, ”vad 

vill man?”, ”varför gör man?”. Emellanåt intresserar jag mig också för 

sådana frågor, men de centrala frågorna i min studie är snarare ”vad hän-

der?”, ”hur gör man?”, ”hur görs rättegången?”32 I den mån jag kommer 

att vända mig till ”programmen” (exempelvis rättegångsbalken) så är det 

främst som diskursiva utsagor som indikerar ett sätt att tänka och tala om 

rätten. Utsagorna är därför närmast att jämställa med den rättsliga prakti-

ken i det att både tal och handlingar, skrifter och praktiker, kan förstås 

som sätt att göra det rättsliga.33  

                                                      
29 ”People know what they do; they frequently know why they do what they do; but what 

they don’t know is what what they do does.” (Michel Foucault i samtal med Hubert L. 

Dreyfus och Paul Rabinow, citerad i Hubert L. Dreyfus och Paul Rabinow, Michel Fou-

cault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, andra utgåvan (Chicago 1983), s. 187.) 
30 States, s. 186. States kommentar gäller Sklovskij. 
31 Mitchell Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society (Thousand Oaks 

1999), s. 38. 
32 För Foucaults framhållande av hurfrågor i maktanalyser, se Michel Foucault, ”The 

Subject and Power”, i Hubert L. Dreyfus och Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond 

Structuralism and Hermeneutics, andra utgåvan (Chicago 1983), s. 217. 
33 Som Thomas Lemke skriver om förhållandet mellan rationaliteter och teknologier: ”To 

contrast rationalities and technologies of government does not trace any clash between 

program and reality, the confrontation of the world of discourse and a field of practices. 

The relations between rationalities and technologies, programs and institutions, are much 

more complex than a simple application or transfer. The difference between the envi-

sioned aims of a program and its actual effects does not refer to the distance between the 
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Från ett föreställningsanalytiskt perspektiv är mitt fokus på själva före-

ställningen snarare än på de viljor och syften som producenterna (förfat-

tare, regissör, dramaturg, skådespelare, m.fl.) har investerat. Jag är mer 

intresserad av hur ”föreställningen” fungerar och är uppbyggd än vad 

man har försökt uppnå.34 Mitt förhållningssätt liknar i denna mening det 

som Eli Rozik förespråkar, där föreställningsanalysen inte inbegriper de 

iscensättningsidéer eller estetiska val eller den skådespelarteori som ”lig-

ger bakom” föreställningen.35 

Disposition 

Avhandlingens kapitel är förhållandevis fristående, de utgör inte stadier i 

en distinkt progression. Ordningsföljden är dock inte slumpartad utan 

kapitlen är till viss del ordnade efter ett besök på tingsrätten: från mötet 

med domstolsbyggnaden, via själva rättegången till avkunnandet av do-

men. 

Det första kapitlet behandlar platserna för min fältstudie: Rådhuset i 

Stockholm (1915) och tingshuset i Flemingsberg (2007). Som domstols-

byggnader utgör dessa rättens representationer i stadsrummet, men de två 

byggnaderna iscensätter vitt skilda berättelser om det rättsliga. Medan 

Rådhuset klär det rättsliga i en historisk kostym och framställer rätten 

som en karaktär som medborgarna möter, är rätten genom tingshuset i 

Flemingsberg snarare framställd som en scen som synliggör de som be-

folkar den. Byggnaderna skapar ett konkret rättsligt rum och en rättslig 

utsida, en kommunikativ fasad som iscensätter en relation till omgivning-

en.  

                                                                                                                        
purity of the program and the messy reality, but, rather, to different layers of reality.” 

(Thomas Lemke, ”Foucault, Politics and Failure”, i Foucault, Biopolitics, and Govern-

mentality, red. Jakob Nilsson och Sven-Olov Wallenstein (Huddinge 2013), s. 44.) Jfr 

även Leila Brännströms förståelse av rätten som ”ett resultat av hur den har gjorts och 

skapats genom tal, handlingar och praktikers institutionaliserande” (Leila Brännström, 

Förrättsligande: en studie av rättens risker och möjligheter med fokus på patientens 

ställning (Malmö 2009), s. 296). 
34 Vissa föreställningsanalytiska modeller har intentionssökandet som en central kompo-

nent. Jfr ett av flera exempel från Patrice Pavis klassiska frågeformulär från mitten av 

1980-talet: ”A consideration of several actors might show whether the director had aimed 

for a generally similar acting style, or whether each individual actor is working his/her 

own way without considering the group.” (Patrice Pavis, ”Theatre Analysis: Some Ques-

tions and a Questionnaire”, New Theatre Quarterly, vol. 1, nr. 2 (1985), s. 210, min kur-

sivering.) 
35 Eli Rozik, Generating Theatre Meaning: A Theory and Methodology of Performance 

Analysis (Brighton 2008), s. 275. 
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I andra kapitlet introduceras själva rättegången. Jag analyserar rätte-

gången som iscensättning och den roll- och rumsproduktion som sker i 

och kring rättssalen. Det skapas flera olika skiljelinjer och sfärer i rättssa-

len, exempelvis mellan den sittande rätten och övriga deltagare och mel-

lan jurister och lekmän. I reproduktionen och iscensättningen av den ur-

sprungliga konflikten – mellan målsägande och tilltalad – synliggörs de 

olika deltagarnas roller och relationer.  

Genom en närmare analys av hanteringen av vittnet i rättssalen utgör 

kapitel tre ett slags fördjupning av föregående kapitel. Men genom vitt-

nets unika karaktär kommer också analysen att behandla mer specifika 

frågor, exempelvis den dubbla produktionen av vittnet som å ena sidan ett 

fritt talande subjekt och å andra sidan ett reglerat och undersökt objekt. 

Den ensamma entrén, den rituella edsavläggelsen och avläggandet av 

vittnesmålet – genom dessa scener är vittnet också den av processens 

aktörer som är tydligast framträdande.  

Kapitel fyra ägnas åt rättegångens åhörare. Relationen mellan aktör 

och åskådare, mellan scen och salong, är central inom föreställningsana-

lys och teaterteori. Genom att fokusera på denna relation – hur de närva-

rande positioneras i förhållande till varandra – kan händelsens karaktär 

framskrivas. Utifrån åhörarnas plats och platstagande undersöker kapitlet 

rättegångens pendlingar mellan juridisk process och social händelse. 

Det femte kapitlet kretsar kring några specifika uttalanden som gjordes 

under fältstudien. I tre olika förhandlingar, med tre olika ordföranden, 

yttrade ordföranden en förhoppning om den tilltalades framtid, exempel-

vis: ”Tingsrätten hoppas att du får ordning och struktur i ditt liv.” Jag 

analyserar dessa till synes ”medmänskliga” förhoppningar och fokuserar 

särskilt på deras relation till det performativa och juridiska maktutövandet 

i domslutet.36 Förhoppningarna ställer frågan om den rättsliga makten på 

sin spets.  

Teori 

De huvudsakliga teoretiska influenserna till avhandlingen kommer från 

teatervetenskap och Performance Studies, Michel Foucaults tänkande 

kring makttekniker, Pierre Bourdieus analyser av symbolisk makt och det 

                                                      
36 Jag har analyserat detta material i en tidigare artikel (”Att avkunna en förhoppning: 

rumslighet, rollspel och maktutövning i tingsrättsförhandlingar”, i Okonstlad konst: om 

äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, red. Axel Englund och Anna Jörngården 

(Lindome 2011). 
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juridiska fältet samt det tvärdisciplinära forskningsfältet rätt och huma-

niora.  

Genom att betrakta den svenska tingsrättsförhandlingen från ett teater-

vetenskapligt perspektiv accentueras dess karaktär av iscensättning. Rät-

tegången blir då inte längre enbart en form för en juridisk process, utan 

en situation då människor möts på en bestämd plats och under bestämda 

förutsättningar. Rättegångens deltagare har dessutom skilda ärenden, 

funktioner och möjligheter till att agera och kommunicera under förhand-

lingen. Detta kommer jag att närma mig med hjälp av roll-, åskådar- och 

iscensättningsteorier från såväl den mer traditionella teatervetenskapen 

(exempelvis föreställningsanalys) som från mer performance- och ritual-

teoretiskt håll.  

För att synliggöra de olika former av maktutövning som är aktiva i och 

kring rättegången har jag influerats av Foucaults maktteknologiska ana-

lyser. Med Foucault kan man accentuera rättegången som ett komplex av 

disciplinerande ritualer, teatro-suveräna skådespel och ”mjukare” former 

av styrning. Foucault bidrar också, vilket jag redan har indikerat, till me-

todologin genom att jag fokuserar på hur- snarare än varförfrågor. För att 

närmare kunna analysera den specifikt rättsliga praktiken, med dess legi-

timerade auktoritet och dess neutraliserande mekanik, kommer jag även 

att anknyta till Bourdieus tänkande kring den symboliska makten. 

Genom att belysa rätten från ett humanistiskt perspektiv utgör mitt 

projekt ett exempel på forskning inom rätt och humaniora (Law & Hu-

manities). Här betraktas inte lagen och rätten som en abstrakt och fjärmad 

sfär som endast bör analyseras med juridiska verktyg, utan istället som en 

kulturell praktik som kan och bör utsättas för ett humanistiskt tänkande.  

Teatervetenskap och Performance Studies 

Teatervetenskap som akademiskt ämne har vidgats avsevärt under de 

senaste decennierna. Men denna utveckling påbörjades redan i början av 

1900-talet. Max Herrmann, som brukar anses vara den tyska teaterveten-

skapens fader, strävade efter att frigöra teaterstudiet från dess bundenhet 

vid den dramatiska texten.37 Herrmann var ute efter att förstå den sceniska 

konsten som den möter åskådaren, det vill säga som föreställning snarare 

än som pjäs. Teatern började då också betraktas som ett spelkulturellt 

snarare än textkulturellt uttryck. Därmed togs teaterns multisensoriska 

                                                      
37 Herrmann menade att teater och drama i grunden är varandras motpoler: ”[D]rama is 

the textual creation of an individual, theatre is the achievement of the audience and its 

servants.” (Max Herrmann, cit. eft. Erika Fischer-Lichte, The Transformative Power of 

Performance: A New Aesthetics, övers. Saskya Iris Jain (London 2008), s. 30.) 
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kommunikation på allvar, vilket i sin tur öppnade ämnet för analytiska 

verktyg som inte härstammar från studiet av litteratur. Teater är, som 

Gösta M. Bergman skriver, ”ett mycket mångförgrenat medium, som 

kräver ett visst mått av tvärvetenskap”.38 Det Bergman syftar på är scen-

konstens mediala och estetiska komplexitet, vilket innebär att en före-

ställningsanalys spänner över allt från scenografi, ljus, rum och rörelse 

till text, röst och musik.  

Under 1960- och 70-talen skedde en expansion och hybridisering inom 

scenkonsten som den då existerande teatervetenskapliga arsenalen av 

teorier och metodologier hade svårt att hantera.39 Happenings, action 

painting, avantgardistisk ljudkonst, rituell teater och så småningom per-

formancekonst var, som Christopher Balme skriver, omöjliga att förklara 

och analysera med den befintliga terminologin.40  

Det var också under dessa decennier som antropologer, etnologer och 

sociologer som Victor Turner, Erving Goffman och Dwight Conquergood 

och teatermän som Richard Schechner började lägga grunden till det som 

idag kallas Performance Studies (PS).41 Idag kan PS beskrivas som en 

fristående akademisk disciplin eller en tvärdisciplinär strömning beroende 

på vem man frågar. I Sverige har PS – eller delar av denna – introducerats 

främst genom Willmar Sauters teoretiska ramverk ”teaterhändelse”.42 

Teaterhändelseperspektivet medför att studiet av scenkonst aldrig stannar 

vid scenkanten, utan att teaterrummet och händelsen som helhet och dess 

kopplingar ut i samhället är del av materialet. Teaterhändelsemodellen 

                                                      
38 Gösta M. Bergman, Om teatervetenskap: Ur teaterhistoriens bilderbok; Teaterveten-

skapens forskningsfält (Stockholm 1973), s. 75. 
39 Denna konstnärliga expansion och experimentlusta var visserligen spretig, men kan 

ändå ses som en förlängning av det utforskande av scenkonstformernas specificitet – deras 

performativa och presenterande potential snarare än berättande och representerande funkt-

ion – som hade intresserat det tidigare avantgardet, exempelvis Artaud inom teater och 

Duncan inom dans.  
40 Christopher Balme, The Cambridge Introduction to Theatre Studies (Cambridge 2008), 

s. 92.  
41 Det finns två ofta återberättade skapelseberättelser kring PS som kretsar kring varsitt 

amerikanskt universitet, se exempelvis Marvin Carlsons inledning, ”Perspectives on 

Performance: Germany and America”, till den engelskspråkiga utgåvan av Erika Fischer-

Lichtes The Transformative Power of Performance. För ett mer kritiskt återberättande, se 

första kapitlet i Shannon Jacksons Professing Performance. Performance Studies har 

sedan länge spridits över stora delar av världen. För en (själv)kritisk överblick, se Contes-

ting Performance in an Age of Globalization, red. Jon McKenzie, Heike Roms och 

C.J.W.-L. Wee (Basingstoke 2012); se även Marvin Carlson, Performance: A Critical 

Introduction, andra utgåvan (New York och London 2004). 
42 Se Sauter, Eventness. 
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kan också, genom omskrivningen teatral händelse, tillämpas på icke 

konstnärliga händelser såsom politiska manifestation och ritualer.43  

Inom PS analyseras teaterns ritualitet lika mycket som ritualens teatra-

litet. En central tanke är att kulturella iscensättningar är strukturellt upp-

byggda på samma sätt som teater. Enligt Joachim Fiebach har den gamla 

metaforiska jämförelsen mellan liv och teater under 1900-talet bytts till 

ett tänkande kring strukturella likheter: 

Human behavior (presentation of the self) and social interrelationships 
(acting out roles) have been quite often understood in Western cultures, at 
least since the sixteenth century, as theatrically structured. Given the prev-
alent assumption that there was a rigid line of demarcation between socie-
ty as the objective reality, and theater as a subjective, constructed, fictional 
representation (mimesis), the two realms were mostly compared and inter-
related on a metaphorical level. This has changed in the twentieth century. 
Scholars and artists themselves have come to conceive of social realities as 
more or less made up by the very components, structural relations, and 
’techniques’ that comprise the phenomenon of theater art.44 

 

Performance är en gränsöverskridande analytisk kategori som överbryg-

ger distansen mellan exempelvis konst och icke-konst och humaniora och 

samhällsvetenskap. Detta överbryggande betyder inte att indelningen 

konst/icke-konst eller humaniora/samhällsvetenskap är irrelevant och 

förlegad, utan snarare att studieobjekten är så mångfacetterade att de bör 

studeras från flera olika håll. Scenkonstvetenskapen är kanske den mest 

betydelsefulla källan för produktion av perspektiv och frågor som är rele-

vanta inom PS. Som Elin Diamond skriver:  

Certainly powerful questions posed by theatre representations – questions 
of subjectivity (who is speaking/acting?), location (in what sites/spaces?), 
audience (who is watching?), commodification (who is in control?), con-
ventionality (how are meanings produced?), politics (what ideological or 
social positions are being reinforced or contested?) – are embedded in the 
bodies and acts of performers.45 

 

                                                      
43 För ett svenskt exempel på tillämpning av teaterhändelsemodellen på icke konstnärligt 

material (politiska demonstrationer), se Dirk Gindts avhandling Playing Activists and 

Dancing Anarchists. 
44 Joachim Fiebach, ”Dimensions of Theatricality in Africa”, Research in African Litera-

tures, vol. 30, nr. 4 (1999), s. 186. Se även Joachim Fiebach, ”From Oral Traditions to 

Televised ’Realities’”, SubStance, vol. 31, nr. 2/3 (2002). 
45 Elin Diamond, ”Introduction”, i Performance and Cultural Politics, red. Elin Diamond 

(London 1996), s. 4. 
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Genom att fokusera på det performativa – här i betydelsen en händelses 

framförande-, utförande- och föreställningskvalitet – istället för berättan-

det av en fiktiv historia öppnas gränsen mellan teater och ickekonst. Och 

samma frågor kan då ställas till en kulturell iscensättning som till en sce-

nisk föreställning.  

Performance och iscensättning 

En återkommande fråga inom PS är hur ”performance” ska definieras 

och, inte minst, hur ordet ska översättas till andra språk. Att ägna sig åt 

performanceforskning innebär, enligt författarna till Critical Theory & 

Performance, att analysera ”behavior that is repeated, reinstated, or re-

hearsed for the purpose of being shown”.46 Med andra ord är det ett stort 

antal företeelser som kommer ifråga som studieobjekt, från teaterföre-

ställningar och performancekonst till politiska, kulturella och religiösa 

ritualer, ceremonier och festivaler, men också mindre ordnade och iögon-

fallande praktiker i det vardagliga livet.47 Vilket svenskt ord täcker in alla 

dessa fenomen? Jag har valt att använda mig av ordet ”iscensättning”, 

dock i en något justerad betydelse jämfört med ordböckernas definitioner. 

I Svenska Akademins ordbok definieras ”iscensätta” som det att ”arran-

gera l. förbereda (skådespel, balett o.d.) för sceniskt framförande”.48 Att 

iscensätta förstås här alltså som planerandet och ordnandet av något – en 

dramatisk text, en koreografi – inför själva föreställningen.49 I min studie 

är dock intresset för program, planer och intentioner underordnat intresset 

för själva händelsen. I min användning syftar ”iscensättning” på den ord-

nade händelsen såsom den sker snarare än som den planerades. Iscensätt-

                                                      
46 Critical Theory and Performance, red. Janelle G. Reinelt och Joseph R. Roach, revider-

ad och utökad utgåva (Ann Arbor 2007), s. 458. Se även Richard Schechners förståelse av 

performance som ”restored behavior” (Richard Schechner, Performance Studies: An 

Introduction, andra utgåvan (New York 2006), s. 28 f.). 
47 Denna ”hospitableness in the face of cases” är enligt Clifford Geertz ett centralt pro-

blem i den antropologiska ”dramaanalogiska” forskningen (exempelvis Victor Turner). 

Geertz skriver vidare: ”It can expose some of the profoundest features of social process, 

but at the expense of making vividly disparate matters look drably homogeneous.” 

(Clifford Geertz, ”Blurred Genres: The Reconfiguration of Social Thought”, American 

Scholar, vol. 49, nr. 2 (1980), s. 173.) 
48 Svenska Akademins ordbok (SAOB), uppslagsord ”iscensätta”, via 

g3.spraakdata.gu.se/saob, 2014-03-18. Jfr Nationalencyklopedin som definierar ”iscen-

sättning” som ”annan benämning på regi” (Nationalencyklopedin, uppslagsord ”iscensätt-

ning”, via www.ne.se, 2014-03-18). 
49 Fischer-Lichte förstår på samma sätt ”inszenierung”, ”staging” och ”mise en scène som 

”the process of planning […], testing, and determining strategies which aim at bringing 

forth the performance’s materiality” (Fischer-Lichte, The Transformative Power of Per-

formance, s. 188). 



27 

 

ningen är inte planen för rättegångshändelsen, utan den ordnade händel-

sen i sig. 

En av de mer konkreta – och inflytelserika – definitionerna av denna 

typ av ordnad händelse kommer från antropologen Milton Singer. Under 

en fältstudie i Indien studerade Singer kulturella händelser som hade 

några gemensamma strukturella drag, nämligen ”a definitely limited time 

span, a beginning and an end, an organized program of activity, a set of 

performers, an audience, and a place and occasion of performance”.50 I 

sin enkelhet kan detta fungera som utgångspunkt för en operativ definit-

ion av vad man på svenska kan kalla ”kulturell iscensättning”.51 En fördel 

med Singers definition är att han innesluter åskådarna i den kulturella 

iscensättningen. Med andra ord är man som åskådare inte extern till ske-

endet, utan en konstitutiv del av det.52 Den tyske filosofen Martin Seel 

”exterioriserar” åskådarna i sin definition av iscensättning, men frånsett 

detta är Seels definition en givande fördjupning och ett slags estetisering 

av Singers något torftiga bestämning. Med Seel kan man definiera en 

iscensättning som a) en intentionell, estetisk process som b) har utsträck-

ning i såväl tid som rum, c) framförs för publik, d) utspelar sig mot bak-

grund av icke iscensatta situationer vilket gör iscensättningen iögonfal-

lande och slutligen e) frambringar (och understryker) närvaro.53 

                                                      
50 Milton Singer, ”The Cultural Pattern of Indian Civilization: A Preliminary Report of a 

Methodological Field”, The Far Eastern Quarterly, vol. 15, nr. 1 (1955), s. 27. I Singers 

förståelse utgör de kulturella iscensättningarna en spegel för de som befinner sig ”inom” 

kulturen (det vill säga ”den indiska” i hans fall) och som en uppvisning för de som kom-

mer utifrån. Med andra ord intar Singer en förhållandevis traditionell antropologisk posit-

ion som den som befinner sig utanför. Det finns paralleller till detta i min studie, exem-

pelvis om man betraktar det juridiska som ett fält i Bourdieus bemärkelse. 
51 ”Performance” kan också översättas med ”föreställning”. Dock skulle namnet ”kultu-

rella föreställningar” leda associationerna till ideologiska och mentala föreställningar. 

Föreställningar i denna betydelse är visserligen en viktig del av exempelvis ritualer och 

ceremonier men ett sådant namnval riskerar samtidigt att för mycket flytta tyngdpunkten 

från de kulturella iscensättningarnas materialitet och händelsekaraktär, det vill säga deras 

rumsliga och tidsliga existens. Ordet ”föreställning” ger också alltför starka semiotiska 

och ”före-ställande” konnotationer – rummet och den gemensamma närvaron kommer i 

skymundan. 
52 Erving Goffmans definition av ”performance” liknar Singers, dels genom betonandet av 

det ordnande, dels genom inkorporerandet av åskådaren som någon med en roll: ”A per-

formance […] is that arrangement which transforms an individual into a stage performer, 

the latter, in turn, being an object that can be looked at in the round and at length without 

offense, and looked to for engaging behavior, by persons in an ‘audience’ role.” (Erving 

Goffman, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience (Boston 1986), s. 

124.) 
53 Martin Seel, ”Iscenesættelse som tilsynebringelse”, övers. Kasper Green Krejberg och 

Mads Thygesen, Peripeti, nr. 9 (2008). Den estetik som Seel nämner behöver inte vara 
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Iscensättning kommer i denna avhandling att förstås som namnet på en 

organiserad och från det omkringliggande sammanhanget accentuerad 

händelse. En iscensättning är kommunikativ, produktiv och reproduktiv; 

den producerar och reproducerar exempelvis berättelser, värden och relat-

ioner. Rättegången är en iscensättning i betydelsen en ordnad kulturell 

och social händelse, men det är också en iscensättning av; rättegången är 

en iscensättning av en konflikt och av en ordning, av utanförskap och 

gemenskap, av en tradition och av en bild av framtiden.  

Iscensättningen äger rum, det vill säga både sker och tar plats; den har 

en utsträckning både i tid och i rum. En iscensättning är skeende. Dess 

tempus är presens participet.54 Samtliga närvarande individer är en del av 

iscensättningen. En iscensättning är inte ett ting som man betraktar uti-

från, utan en process man är en del av, oavsett om man kallar sig delta-

gare, aktör eller åskådare. Härmed är också iscensättningar alltid kopp-

lade till maktutövning; som aktör i en iscensättning är man inskriven, 

positionerad och kringskuren, samtidigt som det finns ett utrymme för 

spel, improvisation och kreativitet. Denna typ av spänning – mellan å ena 

sidan det fastlagda och repeterbara och å andra sidan det unika i varje 

händelse, mellan händelsens ordnade struktur och dess karaktär av ske-

ende eller process – är en viktig komponent i de flesta fenomen som stu-

deras inom PS.55 En parallell spänning kan man även finna i förståelsen 

av roll och rollspel.  

                                                                                                                        
relaterad till något konstnärligt. Det estetiska i iscensättningen ligger istället i dess sinn-

liga – ”aisthetiska” – karaktär. Som Arnold Berleant skriver har denna förståelse av det 

estetiska trängts undan av en mer renodlad konstfilosofi: ”Its name deliberately embodies 

a reference to sense perception (the Greek aisthetikos, of sense perception), yet this bond 

with the senses has often been overlooked as aesthetics developed into a distinct philo-

sophical discipline over the last two and a half centuries. Aesthetics has tended to narrow 

its scope to art […].” (Arnold Berleant, Re-Thinking Aesthetics: Rouge Essays on Aesthet-

ics and the Arts (Aldershot 2004), s. 2.) Inom Performance Studies är det snarast den 

bredare och mer etymologiskt ”korrekta” formen av estetik som dominerar.  
54 Presens participet är en produktiv och problematiserande metafor för scenkonsthändel-

sen, exempelvis genom att den lyfter det närvarande deltagandet (”presens” och ”parti-

cip”) vilket i sin tur implicerar en splittring (”deltagande”) och understryker det aktiva 

(”deltagande”). Jfr Samuel Weber, Theatricality as Medium (New York 2004), s. 15 ff.  
55 I en iscensättning produceras mening inte bara genom att det förutbestämda förverkli-

gas, utan också genom vad Jonathan Culler, i en kommentar till Erving Goffman och 

Victor Turner, kallar ”the violation of scriptings”; en iscensättning ger utrymme år både 

”creativity” och ”constraint”, består av både ”interpretation” och ”script” (Jonathan Cul-

ler, The Literary in Theory (Stanford 2007), s. 138). Som John J. MacAloon skriver: ”To 

agree to perform is to agree to take a chance.” (John J. MacAloon, ”Introduction: Cultural 

Performances, Cultural Theory”, i Rite, Drama, Festival, Spectacle: Rehearsals Toward a 

Theory of Cultural Performance, red. John J. MacAloon (Philadelphia 1984), s. 9.) Jag 

menar, i linje med Fischer-Lichte, att det förutom själva händelsen är just spänningen i 
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Roll 

Ordet ”roll” kommer ursprungligen från latinets ord för den rulle av trä 

som pergamentet med repliker och anvisningar var rullad kring.56 Senare 

kom ordet att beteckna själva pappersrullen och slutligen fick ordet de 

betydelser det har idag, exempelvis som ”teaterroll”, ”funktion” och 

”uppgift”.  

En roll, såväl på teatern som i rättssalen, är en förutbestämd och inte 

sällan tilldelad funktion.57 Man tilldelas rollen som Hamlet eller vittne, 

vilket innebär att man tar plats i en ordning där man har vissa bestämda 

funktioner att fylla. I detta initiala skede är rollen bestämd av en text – 

dramatexten eller rättegångsbalken. Vad gäller de rättsliga rollerna – 

särskilt som tilltalad – är det också fråga om en tilldelning och bestäm-

ning som sker utan personernas medgivande; man väljer inte rollen som 

tilltalad, utan detta är en roll, det vill säga en funktion i processen, som 

man blir pålagd.58  

Jag kommer att fokusera mer på rollen i spel, i presens, än på rollen 

såsom den framskrivs i och styrs av texten, det vill säga rättegångsbalken. 

Från ett föreställningsanalytiskt perspektiv analyserar man hur rollen 

bestäms, styrs och avgränsas i själva spelet, det vill säga av andra roller, 

av rummet och av händelsens ordning.59 Även om rollen i någon mening 

har sitt ursprung i texten (dramat eller rättegångsbalken) så betyder inte 

                                                                                                                        
relationen mellan ”staging” och ”performance”, det vill säga mellan program och hän-

delse, som är det unika perspektiv som performancestudier bidrar med (Fischer-Lichte, 

The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies, s. 171 f.). 
56 Patrice Pavis, Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis, övers. Chris-

tine Shantz (Toronto och Buffalo 1998), s. 317 f. 
57 Anne Ubersfeld förstår rollen som förutbestämd; en roll är enligt Ubersfeld en kodad 

aktör som begränsas av en förutbestämd funktion – och vidare: ”Thus in the commedia 

dell’arte all actors are roles, determined by a function that is imposed upon them by the 

code. Harlequin has a predictable and unchanging functional behavior.” (Anne Ubersfeld, 

Reading Theatre, övers. Frank Collins (Toronto 1999), s. 67 f.) Jfr Kenneth Pickering som 

även han förstår rollen som en funktion knuten till dramatexten: ”The term ’role’ now 

seems to signify the function of a character within a drama.” (Kenneth Pickering, Key 

Concepts in Drama and Performance, andra utgåvan (Basingstoke och New York 2010), 

s. 130.) 
58 I sammanhanget kan nämnas att ordet ”roll” även används i den juridiska litteraturen, 

då främst i betydelsen ”funktion” (exempelvis i den juridiska processen). Men inte sällan 

finns också en metaforisk glidning till mer teatrala betydelser, jfr Stig Strömholm om 

domarens roll som ”svårspelad” (Stig Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: 

en lärobok i allmän rättslära, andra upplagan (Stockholm 1984), s. 280). 
59 Pavis definierar rollen som spelad snarare än skriven; rollen är enligt Pavis allt tal och 

allt agerande som görs av en aktör (Pavis, Dictionary of the Theatre, s. 317). Den spelade 

rollen definieras alltså inte av nedskrivna repliker och föreskrivet agerande, utan utifrån 

det som faktiskt utförs, det som görs. 
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det att föreställningens eller den iscensatta händelsens rollspel inte kan 

studeras i sin egen rätt.  

Alla roller är begränsade och i stor utsträckning sker denna begräns-

ning i relationen till andra roller. Ralph H. Turner skriver från ett so-

cialpsykologiskt perspektiv att en roll inte kan existera utan en eller flera 

”other-roles” mot vilka den är riktad: ”The role of ’father’ makes no 

sense without the role of child; it can be defined as a pattern of behavior 

only in relation to the pattern of behavior of a child.”60 I rättssalen finns 

vissa rollrelationer som är mer direkt kopplade till varandra (exempelvis 

part-jurist). Men alla roller ingår i ett dynamiskt nätverk, där de ständigt 

avgränsas och definieras gentemot varandra.  

Rollen i rättssalen är dels resultatet av ett mer eller mindre fullständigt 

och lyckat förverkligande av något redan existerande, till exempel rätte-

gångsbalkens bestämmelser om vilken funktion ett vittne har i rättssalen, 

vilka repliker denne ska utsäga i eden etc., dels resultatet av råd, inform-

ation eller direkt regissering från ordföranden och andra, exempelvis 

advokater, målsägandebiträde och vittnesstödjare. Men den rättsliga rol-

len produceras främst på en outtalad nivå; den formas av situationen, av 

relationerna till andra roller. Det rättsliga rollspelet handlar inte om att 

man intentionellt spelar en roll, att man medvetet dramatiserar eller fram-

för sig själv eller rollen som vittne. Jag är inte intresserad av graden av 

”låtsande” i rättssalen.61 Men detta betyder inte heller att jag menar att 

man är ”sig själv” i rättssalen. 

En roll, såväl i rättssalen som på teatern, är en uppsättning möjlighet-

er; det är en position i en föränderlig struktur, med bestämda och be-

stämmande relationer till andra punkter.62 I rättssalen har en roll vissa 

                                                      
60 Ralph H. Turner, ”Role Taking: Process versus Conformity”, i Life as Theater: A 

Dramaturgical Source Book, red. Dennis Brissett och Charles Edgley, andra utgåvan 

(New York 1990), s. 87. 
61 För analyser av mer uppenbart ”låtsande” i rättssalen, se Julie Stone Peters artikel om 

en advokat som ”svimmade” i sin kollegas armar (Julie Stone Peters, ”Theatricality, 

Legalism, and the Scenography of Suffering: The Trial of Warren Hastings and Richard 

Brinsley Sheridan’s Pizarro”, Law and Literature, vol. 18, nr. 1 (2006)). Se även Pnina 

Lahavs artikel om rättegången mot ”Chicago 10”, där de tilltalade bland annat använde 

förklädnader i rättssalen (Pnina Lahav, ”Theater in the Courtroom: The Chicago Conspi-

racy Trial”, Law & Literature, vol. 16, nr. 3 (2005)). 
62 Det är, som P.O. Träskman skriver, ”inte orimligt att tänka sig att den ställning en 

person har i rättegången påverkar det han eller hon gör i rättegången inklusive hans eller 

hennes utsagor och berättelser” (P.O. Träskman, ”Målsäganden som informationskälla vid 

bevisning i brottmål”, i Festskrift till Per Olof Bolding, red. Lars Heuman (Stockholm 

1992), s. 410). Eller det är snarare, från mitt perspektiv, fullkomligt orimligt att tänka sig 

att den roll och funktion en person har under rättegången inte påverkar det han/hon säger 

och gör. 
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specifika möjligheter att se och att synas, att höra och höras, att fråga och 

frågas. De (o)möjligheter jag intresserar mig för gäller alltså allt från det 

kroppsliga (sitta, gå, stå, gestikulera) till det verbala (fråga, svara, skämta, 

dirigera, beordra, tysta, vara tyst). Produktionen av roller påminner om 

den mer allmänna subjektsproduktion som sker på alla nivåer av det sam-

hälleliga livet; Mitchell Deans karakterisering av studiet av styrandeprak-

tiker kan också belysa den mer explicita rollproduktionen: ”To ask how 

governing works […] is to ask how we are formed as various types of 

agents with particular capacities and possibilities of action.”63  

Iscensättningens makt och maktens iscensättning 

En iscensättning är en form av maktutövning genom att den uppställer 

gränser mot det omkringliggande och upprättar en intern ordning. De 

personer som befinner sig inom en iscensättning placeras, ordnas och 

styrs och inte sällan regleras också deras tal och rörelser. En iscensättning 

tillhandahåller eller tilldelar de närvarande specifika roller och funktioner 

– vissa deltagare ska tala, andra ska vara tysta, vissa ska vara passiva, 

andra ska upprätthålla ordningen. Med andra ord skapar iscensättningar 

maktrelationer.64 Iscensättningens ordning kan också fungera som ett 

försök till att fasthålla vissa betydelser, att iscensätta och kommunicera 

vissa berättelser.65 Många iscensättningar – särskilt de som vetter mot det 

rituella – inbegriper också specifikt performativa praktiker, det vill säga 

talakter som producerar det som utsägs (vigsel, dop, domslut). Foucault 

förstår ritualer som de mest uppenbara exemplen på de restriktiva system 

som omger all kommunikation. Ritualen definierar vilka kvalifikationer 

som krävs av den som talar, vilka gester, beteenden och tecken som ska 

åtfölja talet och inte minst vilken betydelse det sagda har, det vill säga 

exakt vilken effekt talet har på den det riktar sig till.66 

                                                      
63 Dean, Governmentality, s. 29. 
64 Se Catherine Bell, Ritual Theory, Ritual Practice (New York 1992), s. 197 ff. 
65 För ritualer (vilket jag förstår som en typ av iscensättningar) som både symboliserande 

och producerande, se Catherine Bell, Ritual: Perspectives and Dimensions (New York 

1997), s. 82. Jfr även Ladelle McWhorter som i sin foucauldianska förståelse av ritualer 

fokuserar på deras disciplinärt producerande funktion: ”Ritual […] is a technology of 

power, a highly versatile tool for imposing hierarchy and order, for managing populations, 

and for producing docile and useful types of human selves.” (Ladelle McWhorter, ”Rites 

of Passing: Foucault, Power, and Same-Sex Commitment Ceremonies”, i Thinking 

Through Rituals: Philosophical Perspectives, red. Kevin Schilbrack (New York 2004), s. 

82.) 
66 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France 

den 2 december 1970, övers. Mats Rosengren (Stockholm/Stehag 1993), s. 28.  
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Det finns ett slags inneboende makt i iscensättningar – iscensättning-

ens makt – som kan hänföras till den avgränsande och ordnande rörelsen. 

Vitt skilda typer av iscensättningar uppvisar härigenom gemensamma 

maktutövningstekniker. Men samtidigt är iscensättningar en typ av prak-

tik som används; iscensättningar är en strategiskt vald form som kan ha 

många olika ändamål. Även om en kunglig ceremoni i 1600-talets 

Europa, en svensk rättegång idag, en vigselakt och en psykoanalytisk 

terapisituation uppvisar vissa betydande likheter så är det olika makttek-

niker som är centrala i de olika händelserna. Medan en form av iscensätt-

ning kan vara centrerad kring uppvisning, kommunikation och produktion 

av mentala föreställningar – exempelvis som en maktens iscensättning – 

kan en annan kretsa kring dissektion av ett objekt eller en individ. Betrak-

tade som helheter kan de olika iscensättningarna därmed också knytas till 

olika maktutövningsmönster.67  

Med Foucault kan man synliggöra och greppa de olika maktutövnings-

tekniker som används i det rättsliga. Foucault är troligen mest känd för att 

ha synliggjort de disciplinära teknikerna för maktutövning som accentue-

rades i de samhällsinstitutioner som formerades under 1800-talet, exem-

pelvis fängelserna, skolorna och hospitalen och som sedan spreds utanför 

dessa institutioner. Foucault var främst intresserad av denna typ av pro-

duktiv mikromakt; han förespråkade analyser av kapillärerna snarare än 

kroppspulsådern.68 Därmed fokuserade Foucault sällan på lagen och rät-

                                                      
67 Leila Brännström använder termen ”maktutövningsmönster” för att beteckna ”en upp-

sättning sammanhängande maktutövningstekniker” (Leila Brännström, ”Rättens återgång 

och återkomst? En kritisk analys av Michel Foucaults tes om rättens minskade betydelse 

för den offentligt sanktionerade maktutövningen”, Retfærd, vol. 33, nr. 4 (2010), s. 16 n. 

4). 
68 Michel Foucault, ”Samhället måste försvaras”. Collège de France 1975-1976, övers. 

Karl Lydén (Hägersten 2008), s. 41. Det finns dock en livlig diskussion kring foucauldi-

anska perspektiv på lag och rätt inom exempelvis politisk, juridisk och sociologisk teori. 

Se exempelvis Foucault and Law, red. Ben Golder och Peter Fitzpatrick (Farnham 2010), 

med centrala texter av bland andra Alan Hunt, François Ewald, Victor Tadros och Nikolas 

Rose; Re-reading Foucault: On Law, Power and Rights, red. Ben Golder (London 2013); 

Ben Golder och Peter Fitzpatrick, Foucault's Law (London 2009); Panu Minkkinen ägnar 

sig delvis åt Foucault i Thinking Without Desire: A First Philosophy of Law (Oxford 

1999) och Sovereignity, Knowledge, Law (Abingdon 2009); för en svensk studie kring 

möjligheterna med foucauldianska perspektiv på rätten, se Brännström, Förrättsligande. 

Foucault genomförde visserligen aldrig någon direkt och övergripande analys av rätte-

gången, men i flera texter rör han sig nära rättspraktiken, se exempelvis I, Pierre Rivière, 

having slaughtered my mother, my sister and my brother: a case of parricide in the 19th 

century, red. Michel Foucault, övers. Frank Jellinek (Lincoln 1982); Michel Foucault, 

”Truth and Juridical Forms”, i Power. Essential Works of Michel Foucault 1954-1984, 

volume 3, red. James D. Faubion, övers. Robert Hurley m.fl. (New York 2000); Michel 



33 

 

ten annat än i negativ bemärkelse. När han utvecklade sin förståelse av 

den disciplinära makten tog han nämligen ofta avstamp i mer välkända 

former för maktutövning.69 Den ansiktslösa, produktiva och normali-

serande disciplinen i institutionerna kontrasterades mot tidigare epokers 

mer spektakulära maktutövning. Dessa mer traditionella och repressiva 

maktformer är synliga i ett kluster av praktiker, institutioner och relation-

er – exempelvis monarkin, suveräniteten och rätten/juridiken.70 I dessa 

former är maktutövaren inte bara synlig, utan den som står i centrum 

medan åskådarna – maktens objekt – döljs i mörker. Det är en ceremoni-

ell och rituell maktform som genom sitt fokus på ”suveränen” individua-

liserar denne, snarare än medborgarna. Makten utövas här punktvis, ge-

nom oregelbundna ingripanden. Och auktoriteten hämtas från en mer 

eller mindre mytisk källa: en seger, en erövring, ett instiftande. Eftersom 

den suveräna makten utövas punktvis – det är en makt med stora maskor 

– måste något, så att säga, ”täcka upp” för suveränen vid de tider och på 

de platser då den inte närvarar. Detta är, enligt Foucault, det ständiga 

hotet om våld; kriget är den andra sidan av suveräniteten. Vidare utövas 

suveräniteten över territorier och kollektiv av människor, eller människor 

i specifika kollektiva subjektspositioner – det är endast som del av en 

familj eller som medborgare i en stat som man är inbegripen i en suverä-

nitetsrelation. Snarare än individer eller befolkningar (det vill säga en 

massa av individer, individuella kroppar) gäller suveräniteten kollektiva 

subjekt.71 

Denna form av maktutövning har uppenbart teatrala drag. Den är cen-

trerad kring ett upphöjande och synliggörande av ”Makthavaren” (suve-

ränen); det är utövaren av makt som individualiseras och karakteriseras, 

det är dennes biografi, personlighet och karaktär som ska kommuniceras, 

inte sällan genom olika former av iscensättningar, såsom ritualer och 

                                                                                                                        
Foucault, Lectures on the Will to Know. Lectures at the Collège de France 1970-1971 and 

Oedipal Knowledge, övers. Graham Burchell (Basingstoke 2013). 
69 För en förståelse av suveränitetens ständiga närvaro som ett tecken på en konstitutiv 

dubbelhet i maktbegreppet som sådant, se Mitchell Dean, Signature of Power: Sove-

reignty, Governmentality and Biopolitics (London 2013). 
70 För en diskussion av repressiv makt, se Magnus Hörnqvist, En annan Foucault: mak-

tens problematik (Stockholm 2012), s. 30 ff. För Foucaults användning av termen, se 

exempelvis Sexualitetens historia band 1: Viljan att veta, övers. Britta Gröndahl (Göte-

borg 2002), s. 94 f. För en diskussion kring skillnaden mellan ”the law” och ”the juridi-

cal” hos Foucault, se Victor Tadros, ”Between Governance and Discipline: The Law and 

Michel Foucault”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 18, nr. 1 (1998). 
71 Michel Foucault, Psychiatric Power. Lectures at the Collège de France 1973-1974, 

övers. Graham Burchell (New York 2006), s. 43. 
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ceremonier.72 Detta betyder också att medborgarna/folket positioneras 

som åskådare och att en fundamental komponent i maktutövningen är 

kommunikationen av ett budskap från aktör till åskådare.73 Man kan 

också se en viss teatralitet i den bakåtpekande representationen av aukto-

ritetens ”ursprung”, det vill säga återberättandet av det mytiska ögonblick 

då fienden kastades ut och landet, staten eller nationen föddes.74  

Foucault menar att de repressiva formerna dessutom finns som före-

ställning, det vill säga mer eller mindre som en ideologisk förvrängning 

av de faktiska förhållandena.75 Förståelsen av makt och maktutövning – 

inom politisk teori och hos allmänheten – är modellerad utifrån den klas-

siska monarkiska suveräniteten; man har, som Foucault säger i en flitigt 

citerad paragraf, ännu inte huggit huvudet av kungen.76 Med en sådan 

maktförståelse är det svårt att analysera den mångfald av maktutövnings-

tekniker som finns i ett samhälle, det vill säga alla de instanser där mak-

ten producerar och möjliggör snarare än hindrar och förbjuder. Ytterli-

gare en aspekt av den traditionella maktförståelsen som Foucault vänder 

sig emot är det att frihet definieras som frånvaron av makt; enligt 

Foucault är det snarare så att friheten produceras i direkt relation till mak-

ten. Men invändningarna mot den repressiva maktförståelsen innebär, 

som Magnus Hörnqvist skriver, inte att begreppet repressiv makt är ”ana-

lytiskt obrukbart”: 

Beskrivningen av repressionen som sådan, som en maktteknik bland andra 
makttekniker, behöver inte åtföljas av några metafysiska föreställningar 
om hur människor är beskaffade. Det är först med en underliggande re-

                                                      
72 Se exempelvis Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse, övers. C. 

G. Bjurström, fjärde upplagan (Lund 2006), s. 192 ff.  
73 Se exempelvis Övervakning och straff, s. 188. 
74 Suveränitetens teatralitet kommer tydligt till uttryck på de välkända första sidorna av 

Övervakning och straff, där Foucault redogör för det boken inte ska analysera, nämligen 

den suveräna maktformens tekniker. Närmare bestämt redogör Foucault här för en offent-

lig tortyr- och avrättningsscen från Paris i mitten av 1700-talet. Den suveräna maktens 

teatralitet kommer sig av att den utövas i form av en iscensatt händelse, med aktörer på en 

scen och en folkmassa – det vill säga maktens egentliga objekt – som åskådare. Dessa 

bestraffningsformer hade också teatrala drag genom att den brottsliga handlingen helt 

iscensattes (eller delvis representerades) på schavotten, exempelvis genom att brottslingen 

kunde hålla i kniven från attentatet. 
75 Formuleringen ”ideologisk förvrängning av de faktiska förhållandena” har en 

ofoucauldiansk klang. Men hur ska man annars förstå talet om ett rättssystem som täcker 

över disciplinerna, som döljer ”maktens faktiska utövning” och en repressiv/juridisk-

diskursiv ”dräkt” i vilken makten vill att vi ska se den (Foucault, ”Samhället måste för-

svaras”, s. 49 och Sexualitetens historia, s. 100). För kommentarer, se Brännström, För-

rättsligande, s. 264 och Hörnqvist, s. 41 f. 
76 Foucault, Sexualitetens historia, s. 100. 
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pressiv förståelse av maktutövningen […] som man förleds att göra den 
typ av metafysiska antaganden som Foucault kritiserar.77 

 

De repressiva formerna av maktutövning har under perioder varit de mest 

framträdande i Västeuropa och dessa former finns i allra högsta grad kvar 

i vår samtid, även om de har kompletterats, invaderats och på många håll 

undanträngts av andra mer produktiva former, exempelvis disciplin och 

biopolitik.78 Ett av Foucaults mest framträdande exempel på ”disciplinär 

invasion” är den som har skett av den rättsliga praktiken.79 

Det finns ett intimt förhållande mellan rätten och de suveräna makt-

teknikerna.80 Men rättegången uppvisar också andra maktformer, som inte 

minst Foucault själv visade i sina studier av disciplinens spridning. I 

dessa tekniker hämtar maktutövningen sin legitimering i ett förmodat 

lyckat resultat snarare än i historien eller hos en folklig suveränitet. Även 

i dessa former är synligheten central, men inte ”Maktutövarens” utan 

istället objektets (individen, brottslingen). De disciplinära maktformerna 

har ofta en annan genealogi än den juridiska och grundar sig på normali-

seringens princip snarare än en idé om överträdelse.81 Denna discipline-

rande och normaliserande makt har enligt Foucault koloniserat den juri-

diska apparaten till den grad att rättspraktiken inte längre enbart kan 

hämta sin legitimitet från lagen:  

                                                      
77 Hörnqvist, s. 50. 
78 Man ska, enligt Foucault, inte tänka sig att den suveräna epoken avlöstes av en discipli-

när tidsålder, som i sin tur ersatts av en ”säkerhetstänkandets” epok. Men anledningen till 

att Foucault är tvungen att göra detta förtydligande är att det i hans texter, särskilt de från 

början och mitten av 70-talet, finns tydliga tendenser till att betrakta 14-1700-talen som 

”suveränitetens tidsålder” och 18- och 1900-talen som den disciplinära epoken. Se exem-

pelvis Foucault, Psychiatric Power, s. 42-58. 
79 ”[D]isciplinens normaliseringsprocesser […] koloniserar lagens processer.” (Foucault, 

”Samhället måste försvaras”, s. 50.) 
80 Foucault antyder en förståelse av den offentliga rättegången som en ersättning för den 

offentliga tortyren och avrättningen: ”Hädanefter fördelas skandalen och belysningen 

annorlunda: nu är det själva domen som sätter en entydigt negativ stämpel på delinkven-

ten: förhandlingarna och domslutet blir därför offentliga […].” (Foucault, Övervakning 

och straff, s. 14; se även Lindsay Farmer, ”Trials”, i Law and the Humanities: An Intro-

duction, red. Austin Sarat, Matthew Anderson och Cathrine O. Frank (Cambridge 2010), 

s. 458.) 
81 ”Disciplinens diskurs är främmande för lagens diskurs; den är främmande för en dis-

kurs där regeln är en effekt av den suveräna viljan. Disciplinerna kommer alltså att föra en 

annan typ av diskurs om regeln: inte den om den juridiska regel som härletts ur suveräni-

teten, utan den om den allmänna regeln, det vill säga normen. De definierar en lagsamling 

som inte hör samman med den juridiska lagen utan med normaliseringen […].” (Foucault, 

”Samhället måste försvaras”, s. 50.) 
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The penal machine can no longer function simply with a law, a violation 
and a responsible party. It needs something else, a supplementary material. 
The magistrates and the jurors, the lawyers too, and the department of the 
public prosecutor, cannot really play their role unless they are provided 
with another type of discourse, the one given by the accused about him-
self, or the one which he makes possible for others, through his confes-
sions, memories, intimate disclosures, etc.82 

 

Intresset för och berättelsen om individen, exempelvis i rättegångens 

uppläsning av personalia (familjeförhållanden, utdrag ur belastningsre-

gistret, yttrande från frivården, etc.), är numera en förutsättning för att 

rättegången ska fungera. Det är, enligt denna förståelse, inte längre möj-

ligt att enbart straffa en handling; i rättegången är det individen minst lika 

mycket som lagöverträdelsen som (be)döms.83 Med andra ord subjektive-

rar den rättsliga praktiken den tilltalade på flera olika sätt.84  

Under slutet av 1970-talet ändrade Foucault delvis inriktning för sin 

analys av maktutövning och rörde sig från analysen av disciplinerande 

tekniker till en analys av ”styrning”. Med introduktionen av termen gou-

vernementalité85 började Foucault tala om maktutövning som ordnande av 

möjligheter: maktutövning börjar förstås som ”conduire des conduites” 

(”conduct of conducts”).86 Att styra, säger Foucault, är att strukturera 

                                                      
82 Michel Foucault, ”About the Concept of the ‘Dangerous Individual’ in 19th-century 

Legal Psychiatry”, övers. Alain Baudot och Jane Couchman, i International Journal of 

Law and Psychiatry, vol. 1, nr. 1 (1978), s. 1.  
83 ”Legal justice today has at least as much to do with criminals as with crimes. Or more 

precisely, while, for a long time, the criminal had been no more than the person to whom 

a crime could be attributed and who could therefore be punished, today, the crime tends to 

be no more than the event which signals the existence of a dangerous element – that is, 

more or less dangerous – in the social body.” (Ibid., s. 2.) 
84 Härmed problematiserar också Foucault en klassisk liberal syn på makt, frihet och 

subjektivitet, som Victor Tadros skriver: ”The liberal conception sees power as operating 

predominantly on a field of acts. The primary question for liberal theory is ’which acts 

ought to be permitted and which acts ought to be prohibited? Foucault’s account of power 

relations, however, shows that power is involved in the construction of the lives of indi-

viduals and, in modern society at least, is exercised on the field of lives.” (Tadros, s. 77.) 
85 Foucaults användning av orden gouvernement och gouvernementalité förändras över 

tid. För att ytterligare förvirra saken har dessa ord översatts med olika svenska ord (exem-

pelvis regementalitet, styrningskonst, styrning, regerande, regerandekomplex). För en 

redogörelse för Foucaults ursprungliga användning av dessa termer, se Michel Senellart, 

”Föreläsningarnas sammanhang”, i Säkerhet, territorium, befolkning, s. 343-348. För en 

diskussion av de svenska översättningarna av termerna, se Brännström, ”Rättens återgång 

och återkomst?”, s. 28 n. 18 och s. 29 n. 20. 
86 Om man i en svensk översättning vill behålla Foucaults ordlek kan ”förande av 

(upp)förande” vara ett alternativ, även om associationerna till etikett (”uppförandekod”) 

inte är helt lyckade i sammanhanget. 
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någon annans möjligheter, att begränsa såväl som möjliggöra och främja 

ett visst handlande.87 Styrning kan kort definieras som sätt att med hjälp 

av oansenliga, triviala och på alla sätt icke iögonfallande medel styra 

andras beteende i en viss riktning.88 Styrning är inte ett sätt att förtrycka 

den individuella subjektiviteten, utan istället en ”kultivering” av denna 

subjektivitet i linje med särskilda mål.89  

Foucaults tankar om makt som styrning fick stort genomslag under 

slutet av 1980-talet och har sedan dess gett upphov till den tvärvetenskap-

liga strömningen ”governmentality studies”.90 Till skillnad från Foucault, 

som främst analyserade historiskt material, har studierna av styrning ofta 

haft ett tydligt samtida fokus. Enligt Thomas Lemke har förtjänsterna 

med styrningsstudier varit att synliggöra ”the ’soft’ or ’empowering’ 

mechanisms of power, demonstrating in what ways individuals and social 

groups are governed by freedom and choice”.91 Genom att fokusera på 

makt som styrning kan man synliggöra det vid en första anblick paradox-

ala i en ”kontrollerad autonomi” som är en central formation i den nylibe-

rala rationaliteten.92 I den rättsliga sfären kan man se styrningsmekan-

                                                      
87 Foucault, ”The Subject and Power”, s. 220. 
88 Peter Miller och Nikolas Rose, Governing the Present: Administering Economic, Social 

and Personal Life (Cambridge 2008), s. 54 f. 
89 David Garland, ”’Governmentality’ and the Problem of Crime: Foucault, Criminology, 

Sociology”, Theoretical Criminology, nr. 2 (1997), s. 175. 
90 Studier inom ”governmentality studies” bedrivs bland annat inom sociologi, politisk 

teori, (idé)historia, pedagogik och kriminologi. En tongivande del av denna strömning 

finns inom anglosaxiska kulturstudier, med författare som Nikolas Rose, Peter Miller och 

Mitchell Dean. För en översikt och diskussion av (särskilt den engelska) styrningslittera-

turen, se Pat O’Malley, Nikolas Rose och Mariana Valverde, ”Governmentality”, i Annual 

Reviewof Law and Social Science, vol. 2 (2006). För en självkritisk diskussion, av bland 

annat tendenserna till skolbildning och teoretisk trivialisering, se Lemke, ”Foucault, Po-

litics and Failure: A Critical Review of Studies of Governmentality”. För exempel på 

svenska styrningsstudier, se Att rätt förfoga över tingen: historiska studier av styrning och 

maktutövning, red. Johannes Fredriksson och Esbjörn Larsson (Uppsala 2007) och Viljan 

att styra: individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker, red. Sophia Lövgren och 

Kerstin Johansson (Lund 2007). För en kritik av den senare Foucaults vändning i maktför-

ståelsen (och därmed också av efterföljande studier inom ”governmentality studies”) och 

ett återvändande till och försök till vidareutveckling av Foucaults tänkande från början 

och mitten av 1970-talet, se Hörnqvist, En annan Foucault. 
91 Thomas Lemke, ”Foucault, Politics, and Failure: A Critical Review of Studies of Gov-

ernmentality”, s. 37. 
92 Ibid., s. 37. Och vidare, att studera ”the intimate relationship that exists between the 

universal call for ‘self-determination’ and quite specific societal expectations and institu-

tional constraints” (ibid., s. 37). Lemke kritiserar den kantring mot studier av medvetna 

(rationella) strategier som finns inom ”governmentality studies”. Detta har skett på be-

kostnad av ett uppmärksammande av ”the political significance of expressive and emot-

ional factors” (ibid., s. 40). Genom mitt fokus på olika former av maktutövning (suveräni-
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ismer verksamma i ”mjukare” och mer autonomiserande former av straff, 

exempelvis fotboja. Man kan också se terapeutiska och medlande pro-

cessmetoder som uttryck för en styrningsrationalitet.  

Den svenska tingsrättsförhandlingen är inte ett entydigt suveränt spek-

takel där makten visas fram, inte heller är den enbart en normaliserande 

undersökning och korrigering av ett ”objekt” eller ett styrande på arm-

längds avstånd. Det är snarare en skiftande kombination. Samtidigt inne-

bär det teatervetenskapliga perspektivet – åskådarpositionen – att de su-

veräna/juridiska maktformerna lätt kommer i förgrunden. Från en åskå-

darposition framstår rätten helt enkelt i sin iögonfallande synlighet.93 

Detta betyder dock inte att rätten i dagens samhälle i grund och botten är 

en suverän och repressiv instans. Det suveräna/juridiska maktutövnings-

mönstret är ofta det mest framträdande – inte minst, som sagt, från ett 

teatervetenskapligt håll – men det är inte det enda.94  

Med Foucault kan man synliggöra olika former av subjektivering och 

produktionen av olika typer av relationer i och kring rättegången. Att 

studera maktutövningstekniker är att studera produktionen av positioner 

och relationer, av gränser och ordningar. Detta sker exempelvis genom 

den rumsliga dispositionen, produktionen av åskådare/aktörer, rätte-

gångshändelsens uttalade och outtalade former och regler för tal och rö-

relse, fokus för de undersökande blickarna och kunskapsproduktionen i 

rättssalen. 

Foucaults maktförståelse möjliggör analyser av alla de mindre uppen-

bara sätt på vilka makt utövas. Med en förståelse av makt som produktiv 

och styrande kan man få syn på de maktutövningstekniker som inte är 

explicita, som inte söker uttrycklig legitimitet och som inte direkt hänvi-

sar till de statliga institutionerna.95 Men denna styrka hos det foucauldi-

anska perspektivet blir samtidigt en svaghet i relation till mitt projekt. 

                                                                                                                        
tet, disciplin, styrning) strävar jag efter att synliggöra maktutövningens komplexitet, där 

också känslomässig påverkan, mentala föreställningar och symboliska representationer 

ingår som medel.  
93 Man måste också skilja på en enkel manifestering av suverän makt och de olika suve-

räna maktteknikerna. Jag analyserar båda dessa, men har mitt fokus på de specifika tekni-

kerna. I sammanfattningen av 1975-76 års föreläsningar skriver Foucault: ”Istället för att 

tillskriva lagen privilegiet som maktens uttryck gäller det alltså att försöka åskådliggöra 

de olika begränsande tekniker som den sätter i verket.” (Foucault, ”Samhället måste 

försvaras”, s. 239.) 
94 För en sådan typ av foucauldiansk förståelse av rätten som ett komplex av maktrelat-

ioner (snarare än ett juridiskt-suveränt-teatralt spektakel) men från ett mer inomjuridiskt 

håll, se Håkan Gustafsson, Dissens: om det rättsliga vetandet (Göteborg 2011), s. 11 ff., 

särskilt noterna. 
95 Ciaran Cronin, ”Bourdieu and Foucault on Power and Modernity”, Philosophy & Social 

Criticism, vol. 22, nr. 6 (1996), s. 55 f.  
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Eftersom Foucault inte intresserade sig mer direkt för frågor om den trad-

itionella, legitimerade makten är dessa också svårare att närma sig med 

hans begrepp och verktyg. Av förklarliga skäl är ”auktoritet” – det vill 

säga den form av makt som är just erkänd och legitimerad – inte något 

verksamt begrepp i Foucaults texter. Ytterligare en aspekt av maktutöv-

ning som Foucault, genom sitt uttalade ointresse för suveränen ”i top-

pen”, inte direkt analyserat är funktionen och betydelsen av de symbo-

liska aspekterna av maktutövningen.96 Dessutom skiljer sig mitt projekt 

från Foucaults i fråga om material: Foucaults material består mestadels av 

texter, medan mitt är insamlat (eller producerat) genom en etnografisk 

fältstudie. 

För att kunna närma mig dessa aspekter av den rättsliga maktutöv-

ningen – exempelvis det symboliska och frågan om legitimitet och aukto-

ritet – kommer jag att vända mig till sociologen Pierre Bourdieu. Bourdi-

eus tänkande kring makt ligger på vissa sätt närmare mitt projekt än vad 

Foucaults maktanalyser gör.97 I essän ”The Force of Law” (”La force du 

                                                      
96 Foucault hade uppenbarligen planer på att närma sig maktutövningen från detta håll. 

1972 gav han en föreläsning i Minneapolis med titeln ”Cérémonie, théâtre et politique au 

XVIIe siècle”. Manuskriptet har inte publicerats, det finns dock en kort sammanfattning 

skriven av en av åhörarna, Stephen Davidson (publicerades i Acta: Proceedings of the 

fourth annual conference of XVIIth century French Literature, texten finns också tillgäng-

lig via progressivegeographies.files.wordpress.com/2013/10/foucault-ceremonie-

thc3aaatre-et-politique.pdf, 2014-03-27). I föreläsningen lägger Foucault fram planen på 

en studie av 1600-talets politiska ceremonier, en studie som dock aldrig blev av. Foucault 

planerade, med Davidsons ord, att närma sig dessa ceremonier från tre håll: ritual, teater 

och spel: ”[F]irst, the level of a ritual in which everything is pre-ordained; second, the 

level of theatrical manifestation in which various discourses are created with some degree 

of freedom; and finally, the level of a match, duel, or joust in which there is confrontation 

and coercion between two parties or forces.” Med tanke på den omprövning av förståelsen 

av maktutövning som Foucault gjorde under åren innan Övervakning och straff är det inte 

förvånande att han övergav det intresse för explicita ceremonier och ritualer som finns i 

denna föreläsning. Därmed vänder Foucault även blicken bort från de mest uppenbart 

teatrala formerna av maktutövning. Jfr även Dean som i Signature of Power försöker 

omarbeta och vidareutveckla Foucault – i kombination med bland andra Giorgrio 

Agamben och Carl Schmitt – för att möjliggöra en bredare studie av maktens former och 

uttryck; Dean menar exempelvis att studiet av suveräniteten måste ha ett dubbelt fokus: 

”This means studying both the dispositif of sovereignty and its glorious splendour, the 

practices through which public peace and order are secured, and the liturgies, acclamat-

ions, rituals and ceremonies of glorification. A political archaeology of glory thus meets 

an analytics of sovereign practices.” (Dean, Signature of Power, s. 222.) 
97 Bourdieus förståelse av makt har stora likheter med Foucaults. De förstår båda makt 

som ett relationellt fenomen snarare än som en substans som innehas, de fokuserar på 

maktutövningens många olika former och på maktens repressiva såväl som produktiva 

funktioner och de bryter båda mot en förståelse av makt som medvetet utövad. Samtidigt 

finns också skillnader i deras maktförståelse. Detta bör till viss del förstås mot bakgrund 
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droit”) och i några av de artiklar som samlats i volymen Language and 

Symbolic Power analyserar Bourdieu det rättsliga fältet och dess aktörer 

och specifika tekniker.98 Det övergripande ramverket för Bourdieus för-

ståelse av det rättsliga fältet är vad han kallar ”symbolisk makt”. Denna 

typ av makt grundas på ”complicité”, det vill säga delaktighet, samför-

stånd eller medbrottslighet. Denna delaktighet är i stor utsträckning 

omedveten hos den som är underordnad i maktrelationen.99 Enligt Bour-

dieu är den symboliska makten i moderna västerländska samhällen i det 

närmaste monopoliserad av staten – och det rättsliga fältet är kanske det 

tydligaste exempelet på en social sfär där den symboliska makten är helt 

central. Rättens legitimerade diskurs döljer det arbiträra i maktutövning-

en: 

As the quintessential form of legitimized discourse, the law can exercise 
its specific power only to the extent that it attains recognition, that is, to 
the extent that the element of arbitrariness at the heart of its functioning 
(which may vary from case to case) remains unrecognized. The tacit grant 
of faith in the juridical order must be ceaselessly reproduced.100 

                                                                                                                        
av deras olika akademiska hemvister och därmed olika typer av material. Medan Bourdieu 

skriver inom en sociologisk kontext och ofta återkommer till de antropologiska fältstudier 

han utförde i Nordafrika är Foucault snarare en idéhistoriker vars material främst består 

av texter. För likheter och skillnader mellan Bourdieus och Foucaults maktförståelse, se 

Cronin, ”Bourdieu and Foucault on Power and Modernity”, s. 74 f. och Loïc J.D. 

Wacquant, ”On the Tracks of Symbolic Power: Prefatory Notes to Bourdieu’s ‘State 

Nobility’”, Theory Culture Society, vol. 10, nr. 1 (1993), s. 11 f. För Bourdieus och 

Foucaults respektive tillämpbarhet inom studier av det rättsliga, se Per-Anders Forstorp, 

”Det juridiska fältet: Critical Legal Studies, Foucault och Bourdieu”, i Fem essäer om 

kommunikation och rätt (Linköping 2011), via www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:395446/FULLTEXT02, 2014-03-28. Se även Lee Leader, s. 

96 ff. Trots att de rörde sig i samma akademiska sammanhang och i stor utsträckning 

intresserade sig för liknande frågor refererade Foucault aldrig till Bourdieu. Bourdieu 

nämner Foucault i vissa texter, exempelvis i ”The Force of Law”, där han ställer en ”real-

istisk nominalism” mot Foucaults radikala variant (Pierre Bourdieu, ”The Force of Law: 

Toward a Sociology of the Juridical Field”, övers. Richard Terdiman, The Hastings Law 

Journal, nr. 5, vol. 38 (1987), s. 839 f.). 
98 Min studie skiljer sig från Bourdieus främst genom att jag inte analyserar de juridiska 

aktörernas rörelser på det rättsliga fältet i större bemärkelse (”The Force of Law”, s. 850). 

I den mån jag intresserar mig för de inomjuridiska aktörernas kamper så är det enbart i 

den utsträckning dessa synliggörs i själva rättssalen. Jag intresserar mig inte för kampen 

mellan teoretiker och praktiker (ibid., s. 822) eller juristernas och politikernas habitus och 

socio-ekonomiska närhet (ibid., s. 842 f.). Eftersom det inte ingår i mitt material kommer 

jag heller inte att mer direkt diskutera lagtolkning och de makttekniker som är involverade 

där (ibid., s. 827). 
99 Ibid., s. 844. 
100 Ibid., s. 844. 
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Med andra ord döljs det rättsliga maktutövandets arbitraritet genom den 

symboliska maktens naturaliserande effekter.101 Rätten måste ständigt 

producera en tro på sin legitimitet, vilket exempelvis sker genom att dess 

aktörer avindividualiseras och framstår som opersonliga representanter. 

Med Bourdieu är det möjligt att synliggöra den rättsliga praktikens neut-

raliserande och universaliserande mekanismer och hur dessa skapar rätts-

liga ”föreställningar” – både i den mentala och i den teatrala bemärkel-

sen.102 Bourdieu synliggör även rättsliga relationer och representations-

ordningar (mellan jurister, mellan jurister och lekmän, mellan talesperso-

nen och gruppen) och, knutet till detta, rättens ”magiska”, rituella och 

performativa drag, det vill säga den symboliska maktens förmåga att 

namnge, att skapa grupper och verkliga effekter.103 

Bourdieus begrepp habitus – det vill säga internaliserade och struktu-

rerande beteenden och inställningar104 – kan användas för att differentiera 

juristernas och icke-juristernas förhållande till de processuella rollerna. 

Genom sitt rättsliga habitus är juristernas relation till roller i rättsalen ofta 

mindre medvetet distanserat än vad som gäller för parter, vittnen och 

åhörare; det finns ett överlapp mellan juristernas processuella roller och 

deras habitus. Juristerna har förvärvat eller tillägnat sig sina rättsliga rol-

ler – eller denna habitus har inskrivits i dem – under studietiden och i 

yrkeslivet; deras förhållande till advokat-, åklagar eller domarrollen lik-

nar, med Bourdieus ord, mer en ”mimeticism” än en imitation: 

[T]he process of acquisition – a practical mimesis (or mimeticism) which 
implies an overall relation of identification and has nothing in common 
with an imitation that would presuppose a conscious effort to reproduce a 
gesture, an utterance or an object explicitly constituted as a model – and 
the process of reproduction – a practical reactivation which is opposed to 
both memory and knowledge – tend to take place below the level of con-

                                                      
101 Loïc Wacquant menar att Bourdieus oeuvre kan läsas som en strävan efter att förstå 

den symboliska makten och dess döljande funktioner, med Wacquants ord ”the capacity 

that systems of meaning and signification have of shielding, and thereby strengthening, 

relations of oppression and exploitation by hiding them under the cloak of nature, benevo-

lence and meritocracy” (Wacquant, s. 1). 
102 Bourdieu kallar också rättegången för en mise en scène (Bourdieu, ”The Force of 

Law”, s. 837). 
103 Pierre Bourdieu, ”Social Space and Symbolic Power”, övers. Loïc J. D. Wacquant, 

Sociological Theory, vol. 7, nr. 1 (1989), s. 23. Se även Bourdieu, ”On Symbolic Power”, 

i Language and Symbolic Power, red. John B. Thompson, övers. Gino Raymond och 

Matthew Adamson (Cambridge 1991), s. 170. 
104 Pierre Bourdieu, The Logic of Practice, övers. Richard Nice (Cambridge 1990), s. 52 

ff. 
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sciousness, expression and the reflexive distance which these presup-
pose.105 

 

Härigenom fördjupas förståelsen av de rättsliga rollerna och det är möj-

ligt att synliggöra en pendling i rättssalen, mellan ett praktiserat habitus 

och ett mer medvetet påtaget rollspel.  

Bourdieu jämför på ett ställe explicita spel – exempelvis idrotter – med 

de sociala fälten, som också uppvisar spelliknande strukturer. Den avgö-

rande skillnaden dem emellan är just att det spellika och artificiella hos 

de explicita spelen och lekarna är uttalat, dess deltagare förstår aktiviteten 

som spel eller lek. Men inom de sociala fälten finns inte denna reflexiva 

självförståelse:  

[I]n the social fields, which are the products of a long, slow process of au-
tonomization […], one does not embark on the game by a conscious act, 
one is born into the game, with the game; and the relation of investment, 
illusio, is made more total and unconditional by the fact that it is unaware 
of what it is.106 

 

Denna omedvetenhet om fältets spellikhet är snarast konstitutiv för fältet 

som fält. Och det är genom att inte uppmärksamma detta som man visar 

sin tillhörighet till fältet.107 Mot bakgrund av detta kan man likna rätte-

gången vid ett spel som döljer sin spellikhet, det vill säga den artificiella 

och arbiträra karaktären hos händelsen och hos rollspelet. Genom att inte 

ha eller skaffa sig någon ”känsla för spelet” – vilket i mitt fall betyder att 

inte skola sig juridiskt – kan man lättare se rättegången som ”absurditet”, 

eller i alla fall som konstruktion.108 Det är också härigenom, snarare än 

som ett utpekande av ”bra” och ”dåligt”, som min forskning har en kritisk 

inriktning.109 Jag vill lyfta fram, analysera och granska sådant som tas för 

givet inom den rättsliga praktiken. Detta är ett ”kritik” i den bemärkelse 

som Foucault talar om: 

A critique does not consist in saying that things aren’t good the way they 
are. It consists in seeing on what type of assumptions, of familiar notions, 
of established, unexamined ways of thinking the accepted practices are 

                                                      
105 Ibid., s. 73. 
106 Ibid., s. 67. 
107 Ibid., s. 68. 
108 Ibid., s. 66 f. 
109 För en diskussion av ”kritik” inom performanceforskningen, se McKenzie, s. 29 f. 

(som ”challenging”) och s. 49 f. (som ”liminal-norm”). Se även Brännström om frånvaron 

av normativ maktkritik hos Foucault (Brännström, ”Rättens återgång och återkomst?”, s. 

26). 
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based. […] To do criticism is to make harder those acts which are now too 
easy.110 

 

I min studie innebär det kritiska inte ett normerande, utan ett undersö-

kande av hur rätten är uppbyggd och ter sig från ett teater- och perfor-

manceperspektiv; teatern och tänkandet kring teater fungerar som ett sätt 

att fokusera och osäkra för-givet-tagna ordningar.111 Rättegången är en 

händelse som ofta löper ganska smärtfritt och vars mekanismer (och de-

ras legitimitet) tas för givna av de närvarande; rättegången är ett maski-

neri som döljer eventuella motsättningar.112 Det maktkritiska i min studie 

handlar främst om att synliggöra mekanismer och tekniker genom att 

främmandegöra det för-givet-tagna, att göra såväl blindheten som det 

osynliga synligt. Därmed strävar också forskningen i sig efter ett visst 

frigörande, genom att den inte låter sig styras ”så mycket”.113 

Humanistiska perspektiv på lag och rätt 

Om man utgår från etymologin och den vardagliga användningen av ter-

mer kopplade till lag/rätt respektive teater är det inte svårt att skapa en 

kontrastrik sidoställning av diskurserna, det vill säga att producera ett 

slags analytisk iscensättning, att uppställa lag/rätt och teater som karaktä-

rer i en teatro-analytisk föreställning. Den moderna svenskans ”rätt”, 

liksom engelskans right och tyskans Recht, är besläktat med latinets 

rectus, vilket betyder rak och rät. Stammen rectus återfinns också i sam-

mansättningen correctus, varifrån exempelvis svenskans ”korrekt” och 

”korrigera” härstammar. Det rätten använder som grund för sin korrige-

ring är den svenska lagen. ”Lag”, från fornsvenskans lagh (engelskans 

law, isländskans lag, danskans lov), har grundbetydelsen ”det 

(före)lagda” och ”det fastställda”. Rättens verksamhet handlar alltså om 

att med det tidigare nedlagda som mall rätta det som inte överensstämmer 

med detta. Rätten genomför denna korrigering, detta ingripande, genom 

att fälla en dom (från fornsvenskans domber) vilket innebär att ”be-

                                                      
110 Michel Foucault, ”So Is It Important to Think?”, i Power. Essential Works of Michel 

Foucault 1954-1984, volume 3, red. James D. Faubion, övers. Robert Hurley m.fl. (New 

York 2000), s. 456. 
111 Det är på detta osäkrande sätt teaterns praktik och teori fungerar hos Samuel Weber (se 

Weber, Theatricality as Medium). 
112 ”Every established order tends to produce […] the naturalization of its own arbitrari-

ness.” (Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, övers. Richard Nice (Cambridge 

1977), s. 164.) 
113 Michel Foucault, ”Vad är kritik?”, övers. Leif Dahlberg och Florence Fröhlig, Frone-

sis, nr. 36-37 (2011), s. 130. 



44 

 

stämma”.114 Rätten är en instans (eller kanske snarare ”karaktär”, i denna 

iscensättning) som bestämmer vad som överensstämmer med det tidigare 

bestämda. 

Det vardagliga språkets metaforiska användning av teaterrelaterade 

termer visar hur långt ifrån varandra rätten och teatern befinner sig. I 

Svenska Akademins ordbok ges bland annat följande två litteraturexempel 

på användningen av ordet teater: ”omärklig biklang af ihålighet, teater 

och pose” och ”få honom att inse att det bara var teater alltsammans”. De 

negativa konnotationerna är uppenbara. Teatern är en biklang, det vill 

säga något som gör en klang falsk – eller något som underminerar ett 

uttalande. Teater är ”bara”, det vill säga något som man kan – och ofta 

bör – bortse ifrån. Några vanliga konnotationer för ordet ”teatral” är en-

ligt SAOB ”uppstyltad”, ”överdriven” och ”förkonstlad”.115 Rättens mot-

svarande konnotationer skulle kanske istället vara ”fastlagd”, ”nykter” 

och ”förnuftig” (eller, enligt vissa, ”naturlig”). Rätten kan inte underord-

nas – eller bortses ifrån – på det sätt som man kan göra med teatern. Rät-

ten och lagen är aldrig ”bara”, utan istället något som tar, och i många 

avseenden tillåts ta, ”allt” i besittning; de är oundvikliga och grundläg-

gande och har en förmåga att innefatta, omsluta och hantera allt. Med 

Costas Douzinas och Lynda Neads ord: 

Law, like philosophy and religion, indeed as heir to the latter, presents it-
self as a discourse about all other practices and discourses. It has the pow-
er and the ability to translate and organize in its own grammar and vocabu-
lary every language, dialect, and idiom. But this ability, seen as an integral 
part of its regulatory function, is predicated upon a cleansing, or purifica-
tory operation. Law pretends that it can close itself off from other dis-
courses and practices, attain a condition of total self-presence and purity, 
and keep outside its domain the nonlegal, the extraneous, the other – in 
particular the aesthetic, the beautiful, and the image.116 

                                                      
114 Birgitta Ernby, Norstedts etymologiska ordbok (Stockholm 2008), uppslagsord ”rätt”, 

”lag” och ”dom”. 
115 SAOB, uppslagsord ”teater” och ”teatral”. 
116 Costas Douzinas och Lynda Nead, ”Introduction”, i Law and the Image: The Authority 

of Art and the Aesthetics of Law, red. Costas Douzinas och Lynda Nead (Chicago och 

London 1999), s. 3 f. Douzinas och Nead menar att den radikala separationen mellan 

lag/rätt och konst (inte minst teater) utgör ett av fundamenten till den moderna rätten: 

”Modern law is born in its separation from aesthetic considerations and the aspirations of 

literature and art, and a wall is built between the two sides. The relationship between art, 

literature, and law, between the aesthetic and the normative, is presented as one between 

pluralism and unity, surface openness and deep closure, figuration and emplotment. Art is 

assigned to imagination, creativity, and playfulness, law to control, discipline, and sobrie-

ty.” (Ibid., s. 3.) Man kan också hävda att konstens rörelse under modernismen till viss del 

har parallelliserat rättens och lagens strävan efter rening och essens. Skapandet och upp-
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Samtidigt som denna separerande rörelse har varit dominerande har det 

också funnits röster som har förespråkat ett närmande mellan rätten och 

konsten. Men det är inte förrän mot slutet av 1900-talet som dessa per-

spektiv börjar få ett verkligt genomslag. Förutom dessa estetiska och 

humanistiska perspektiv på rätten och lagen har också intresset ökat för 

olika former av samhällsvetenskapliga rättsstudier. Gemensamt för dessa 

perspektiv är att de betraktar lag och rätt som kulturella fenomen snarare 

än som något teknisk och inneslutet och endast möjligt (eller relevant) att 

studera med juridiska teorier och metoder.  

Sedan 1990-talet har det vuxit fram en akademisk strömning som spe-

cifikt ägnar sig åt humanistiska perspektiv på lag och rätt. Som så många 

andra nya strömningar har de humanistiska rättsstudierna, eller Law & 

Humanities som de ofta kallas (Rätt och humaniora), främst sitt ursprung 

i USA.117 L&H kan ses som en vidareutveckling av Law & Literature 

(Rätt och litteratur), som började formeras under 1970- och 80-talet.118 

Men det bredare humanistiska perspektivet har också influerats av exem-

pelvis feministiska, marxistiska, antropologiska och etnologiska teori-

bildningar. Det finns idag ett flertal organisationer, nätverk och internat-

ionella akademiska tidskrifter som explicit eller implicit tillhör L&H.119 I 

USA finns det också universitetsinstitutioner ägnade såväl åt L&L som 

L&H. I den mån man kan säga att L&H har vuxit fram ur L&L kan man 

se breddningen som en fokusförskjutning från text till kultur. Inom L&L 

studerar man rättens relation till språk (tolkning, narration, retorik), me-

                                                                                                                        
rätthållandet av gränsen mellan konst och icke-konst kan ses som ett uttryck för denna 

reningsprocess. Douzinas och Neads läsning är historisk och det kan vara värt att påpeka 

att relationen mellan rätt och estetik inte alltid har varit byggd på en så radikal separation. 

Se exempelvis Bernard J. Hibbitts analyser av den estetiska (främst sinnliga) lagen och 

rätten under exempelvis medeltiden, ”Coming to Our Senses: Communication and Legal 

Expression in Performance Cultures”, Emory Law Journal, vol. 41, nr. 4 (1992). Se även 

Peter Goodrich, Legal Emblems and the Art of Law: Obiter Depicta as the Vision of Gov-

ernance (Cambridge 2014). 
117 För en återberättelse av fältets historia och redogörelse för centrala frågeställningar, se 

Austin Sarat, Matthew Anderson och Cathrine O. Frank, ”Introduction: On the Origins 

and Prospects of the Humanistic Study of Law”, i Law and the Humanities: An Introduc-

tion, red. Austin Sarat, Matthew Anderson och Cathrine O. Frank (Cambridge 2010). Min 

redogörelse för L&H bygger till viss del på denna översikt. 
118 För en svensk introduktion till rätt och litteratur, se Tidskrift för litteraturvetenskap, 

”Rätt och litteratur”, red. Leif Dahlberg, nr. 3 (2003). 
119 De mest spridda tidskrifterna är Yale Journal of Law and Humanities (1988-), Law, 

Culture, and the Humanities (2005-) och Law and Humanities (2007-) och den främsta 

organisationen är Association for the Study of Law, Culture, and the Humanities. Nor-

diskt nätverk för rätt och litteratur (2005-2009) hade visserligen ett litterärt fokus, men det 

rymde även studier av andra estetiska och humanistiska aspekter av det rättsliga. 
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dan L&H närmar sig rätten som en bredare kulturell, social och estetisk 

praktik. L&L har många underdivisioner, men de två centrala kan ändå 

sägas vara studier av rätten som litteratur respektive studier av förekoms-

ten av rättsliga teman i litteraturen. Dessa perspektiv är även de tydligaste 

inom L&H; det har publicerats antologier och anordnats konferenser om 

rätten som film eller drama och rättens visualitet respektive rättsliga te-

man i film, drama, bildkonst, etc. 

En av de centrala frågorna inom L&H – och därmed en av de främsta 

anledningarna till att strömningen har uppstått – är frågan om rättens 

inbäddning i kulturen, det vill säga det faktum att rätten och lagen inte 

kan förstås som autonoma sfärer. Eller som Guido Calabresi skriver 

1988, i första numret av Yale Journal of Law and Humanities: ”Law 

feeds and is fed by the world around it.”120 Det kan låta som en självklar-

het att lag och rätt är kulturella fenomen, men det är trots allt inte förrän 

under de senaste decennierna som dessa perspektiv har utforskats när-

mare. En liknande förståelse av lag och rätt uttrycker Austin Sarat några 

år senare, när första numret av tidskriften Law, Culture, and the Humani-

ties kommer ut; tidskriftens fokus ska enligt Sarat vara en förståelse av 

lag/rätt som ”a complex interpretive and cultural phenomenon, rooted in 

distinctive historical and social circumstances”.121 

Men även om de kulturella och humanistiska perspektiven på rättens 

texter, praktik och samhälleliga funktion i någon mening arbetar för att 

riva muren mellan den juridiska och de humanistiska och samhällsveten-

skapliga fakulteterna är skillnaden mellan sfärerna hela tiden närvarande, 

exempelvis i form av ett slags ”åtrå” som är en av drivkrafterna i den 

tvärdisciplinära forskningen: 

[L]aw and literature might be seen as having symptomatized each disci-
pline’s secret interior wound: literature’s wounded sense of its insignifi-
cance, its inability to achieve some ever-imagined but ever-receding prax-
is; law’s wounded sense of estrangement from a kind of critical humanism 
that might stand up to the bureaucratic state apparatus […].122 

 

Rätten och litteraturen åtrår varandra, enligt Julie Stone Peters, för att den 

andra förmodas stå för något mer verkligt: litteraturen för något verkligt i 

betydelsen humant och etiskt, rätten för det verkliga i form av makt och 

förändring. Peter Brooks menar i linje med detta att litteraturvetare dras 

                                                      
120 Guido Calabresi, ”Introductory Letter”, Yale Journal of Law & Humanities, vol. 1, nr. 

1 (1989), s. vii. 
121 Austin Sarat, ”Editorial”, Law, Culture and the Humanities, vol. 1, nr. 1 (2005), s. 1. 
122 Julie Stone Peters, ”Law, Literature, and the Vanishing Real: On the Future of an 

Interdisciplinary Illusion”, PMLA, vol. 120, nr. 2 (2005), s. 448. 
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till studier av lag och rätt på grund av dåligt samvete – olika former av 

”Law &” blir ett sätt att använda tolkningskompetenser på något mer 

”verkligt” än skönlitteratur.123  

Lockelsen i de humanistiska, litterära eller mer allmänkulturella per-

spektiven ligger i deras tänkta potential att rädda lagen, rätten och juridi-

ken från sig själva, det vill säga från dess värdebefriade, teknokratiska 

och mekaniska tendenser.124 Enligt detta synsätt handlar det alltså inte 

bara om att undersöka ”det mänskliga” i rätten, utan också om att för-

mänskliga rättens praktik och därmed att göra den bättre.125 En repre-

sentant för synen på litteratur som rättens ”räddning”, James Boyd White, 

skriver: ”In the law, as elsewhere, the task of the legal mind is to find a 

way to be present as a mind, a person, a voice, in a context that seems to 

invite the replication of standard forms.”126 Enligt Boyd White kan exem-

pelvis läsandet av litteratur göra juristerna mer mänskliga i sitt yrkesutö-

vande. Syftet med denna avhandling är inte att aktivt bidra till en ”huma-

nisering” av den svenska rättsprocessen, men dess mer distanserade per-

spektiv på rätten kan ändå göra det möjligt för jurister att se rättsprakti-

ken i ett annat ljus.  

L&H bidrar till mitt avhandlingsprojekt främst med tanken att lag och 

rätt är kulturella och att de därmed kan och bör studeras med kulturteori. 

Rätten befinner sig inte på ena sidan och kulturen på den andra, det är 

inte två sfärer som ibland står i relation till varandra och ibland inte. Må-

let för kulturella studier av rätt och lag är, som Naomi Mezey skriver,  

to understand law not in relationship to culture, as if they were two dis-
crete realms of action and discourse, but to make sense of law as culture 

                                                      
123 Peter Brooks, ”The Law as Narrative and Rhetoric”, i Law’s Stories: Narrative and 

Rhetoric in the Law, red. Peter Brooks och Paul Gewirtz (New Haven och London 1996), 

s. 15. 
124 Sarat m.fl., ”Introduction”, 9 f. 
125 ”Fundamentally, our problem arises from our failure to […] ground ourselves securely 

on the humanistic tradition, of which literature is a chief expression and from which the 

profession should draw nourishment and direction”. (J. Allen Smith, ”The Coming Re-

naissance in Law and Literature”, Journal of Legal Education, vol. 30 (1980), s. 14.) Och 

som Julie Stone Peters skriver i en kommentar till detta: ”At the center of this humanist 

vision was the notion that literature could somehow bring the real to law. If earlier in the 

century legal realism had attempted, with the help of the social sciences, to bring social 

reality to law as an antidote to legal formalism, the humanist realism of law and literature 

was to serve as an antidote to the sterile technicality of the social sciences.” (Stone Peters, 

”Law, Literature, and the Vanishing Real”, s. 444.) 
126 James Boyd White, Living Speech: Resisting the Empire of Force (Princeton 2006), s. 

74. 
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and culture as law, and to begin to think about how to talk about and inter-
pret law in cultural terms.127  

 

Lag och rätt är kultur; rättegången är lika mycket som en teaterföreställ-

ning en kulturell praktik. De har inte bara en liknande struktur utan också, 

som Julie Stone Peters skriver från ett teaterantropologiskt perspektiv, en 

överlappande funktion:  

[B]oth are forms of conflict resolution through aesthetic and ritual means; 
both serve the consolidation of community through public scapegoating, 
ostracism, and expulsion; both act as vehicles for social catharsis.128 

 

Humanistisk forskning på lag och rätt gör att den sfär som tidigare endast 

varit föremål för rättsvetenskaperna nu utsätts för en annan typ av tän-

kande.129 Att tänka lag och rätt annorlunda, exempelvis som kultur, är 

också att testa nya sätt att tala och beskriva; den humanistiska forskning-

en framskriver det rättsliga materialet med en ny typ av ordvändningar 

och meningskonstruktioner. Därmed uppstår också materialet på nytt och 

de strukturella likheterna mellan exempelvis rätt och teater blir möjliga 

att synliggöra. 

Studier av rätt och teater 

Att säga att man bedriver forskning inom ”rätt och teater” säger inte sär-

skilt mycket. ”Rätt och teater” är inte ett namn på något existerande; det 

finns inget fält, ingen akademisk nisch, inga tidskrifter, organisationer 

eller nätverk att peka på som hemvist för ett projekt som handlar om rätt 

och teater. Men trots bristen på akademisk infrastruktur finns det en del 

publikationer som på ett eller annat sätt relaterar till rätt och teater. Under 

                                                      
127 Naomi Mezey, ”Law as Culture”, The Yale Journal of Law & Humanities, vol. 13 

(2001), s. 36. 
128 Julie Stone Peters, ”Legal Performance: Good and Bad”, Law, Culture and the Human-

ities, vol. 4, nr. 2 (2008), s. 181. 
129 Som Eric Bylander skriver: ”Mänsklig kommunikation i allmänhet studeras ju inom 

många fält och specifika insikter från flera håll behövs för att begripa den tillspetsade och 

komplexa kommunikationssituation rättegången utgör. Människan och rätten (i olika 

betydelser) möts rent konkret i domstolen med följd att humanvetenskapernas och sam-

hällsvetenskapernas intressesfärer också möts där.” (Eric Bylander, ”Muntlighet vid dom-

stol i Norden – en exposé”, i Muntlighet vid domstol i Norden: En rättsvetenskaplig, 

rättspsykologisk och rättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse vid dom-

stol i Norden, red. Eric Bylander och Per Henrik Lindblom (Uppsala 2005), s. 21.) 
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de senaste åren har exempelvis flera tidskriftsnummer haft rätt och tea-

ter/performance som sitt tema.130  

Forskningen kring rätt och teater har stor spännvidd och närmar sig 

frågan från många olika håll, exempelvis antropologi, etnologi, sociologi, 

juridik, kriminologi, rättshistoria, psykoanalys, Performance Studies, 

konst-, litteratur- och teatervetenskap. Det finns även flera exempel på 

nordiska studier inom rätt och litteratur/humaniora av vilka några berör 

relationen mellan rätt och teater.131 Dessa studier – såväl de nordiska som 

de från andra delar av världen – skiljer sig dock från mitt projekt, exem-

pelvis genom att de fokuserar på rättsliga teman i dramer, använder tea-

tern som en mer metaforisk belysning av det rättsliga eller har ett rent 

historiskt material.132 

                                                      
130 e-misférica, ”Performance and the Law”, vol. 3, nr. 1 (2006), Law, Culture and the 

Humanities, ”Visual Arts, Performing Arts, and the Law”, nr. 4 (2008), Law, Text, Cul-

ture, ”Law’s Theatrical Presence”, vol. 14, nr. 1 (2010). 
131 Se exempelvis Arild Linneberg, 12½ tale om litteratur og lov og rett (Oslo 2007); 

Bjarne Markussen, Rettshistorier: foreldre og barn i litteratur, film og lovgivning (Oslo 

2008); Johan Dragvoll, Paragrafer om tilfellet Torgersen. Skisse til en analyse av forhol-

det mellom rett og litteratur (Bergen 2009); Bjørn C. Ekeland, Rettferdige ord: humanist-

isk rettstenkning mellom rett og retorikk, lov og litteratur (Bergen 2009); Johan Dragvoll, 

Bjørn C. Ekeland och Arild Linneberg, Justismordets retorikk: Stemoren, Tengs, Treholt, 

Torgersen, Liland og Moen (Oslo 2013). Det har även publicerats antologier och tid-

skriftsnummer med delvis nordiska bidrag, exempelvis Från Schlyters lustgård: rättshi-

storiska uppsatser, ”Rätt och drama: text och kontext: ett seminarium på Drottningholms-

teatern den 17 juni 2004: en vänskrift till Rolf Nygren”, red. Kjell Å. Modéer och Mats 

Kumlien, nr. 4 (2006); Visualising Law and Authority: Essays on Legal Aesthetics, red. 

Leif Dahlberg (Berlin 2012); Law and Justice in Literature, Film and Theater: Nordic 

Perspectives, red. Karen-Margrethe Simonsen (Berlin 2012); Legal Stagings: The Visuali-

zation, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and 

Architecture, red. Kjell Å. Modeer and Martin Sunnqvist (Köpenhamn 2012). 131 För 

humanistiska studier av svensk rätt med ett material som delvis överlappar mitt, se Leif 

Dahlbergs artiklar: ”Emotional Tropes in the Courtroom: On Representation of Affect and 

Emotion in Legal Court Proceedings”, Nordic Theatre Studies, vol. 21 (2009); ”A Modern 

Trial: A Study of the Use of Video-Recorded Testimonies in the Swedish Court of Ap-

peal”, Studies in Law, Politics, and Society, vol. 61 (2013); ”Mapping the Law of Stock-

holm ”, Polemos, nr. 1 (2011). Detta gäller även några av rättshistorikern Kjell Å. 

Modéers publikationer: Den svenska domarkulturen: europeiska och nationella förebilder 

(Lund 1994); ”Domaren i tid och rum: domarroll i förändring”, i Från Schlyters lustgård: 

rättshistoriska uppsatser, nr. 3 (2004); ”From Idealistic to Realistic Surroundings for 

Swedish Legal Actors: Iconography and Architecture in Swedish Courthouses 1900-

1970”, i samma volym som föregående. 
132 Några exempel på historiska studier av relationen mellan rätt och teater: Emiliano J. 

Buis, ”How To Play Justice and Drama in Antiquity: Law and Theater in Athens as Per-

formative Rituals”, Florida Journal of International Law, vol.16 (2004) och Adi Parush, 

”The Courtroom as Theater and the Theater as Courtroom in Ancient Athens”, Israel Law 

Review (2001); Leanne Bablitz, Actors and Audience in the Roman Courtroom (London 
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 Teater- och performancevetaren Julie Stone Peters har skrivit flera 

artiklar om relationen mellan rätt och teater av vilka några är besläktade 

med mitt projekt. I artikeln ”Legal Performance: Good or Bad” kartlägger 

hon de relationer mellan lag/rätt och performance/teater som återfinns hos 

exempelvis Jacques Derrida, Pierre Legendre och Judith Butler.133 En av 

slutsatserna är att undersökningen av rätt och teater behöver vara känslig 

för den historiska kontexten; om artikelns utgångspunkt var att generali-

sera är dess slutpunkt snarare ett lyftande av ”täta” beskrivningar och 

materialnära analyser. Det går att säga förhållandevis generella saker om 

rättens förhållande till performance/teater, exempelvis att rätten synlig-

görs genom performance (exempelvis i rättegången), att det är i denna 

form som rätten blir möjlig att uppfatta med sinnena. Men för en grundli-

gare analys krävs ett mer specifikt material. 

En annan teater- och performancevetare som har ägnat sig åt rätt och 

teater är Kathryn Lee Leader. I avhandlingen Trials, Truth-Telling and 

the Performing Body studerar Lee Leader rättegångar (”live” och TV-

sända), politisk-juridiska texter samt undervisningsmaterial för jurister 

från ett performancevetenskapligt och maktteoretiskt perspektiv.134 Lee 

Leaders studie ligger till viss del nära min, även om hennes material pri-

märt är av en annan typ. Lee Leaders fokus är inte rättegången per se, 

utan mer specifikt relationen mellan sanningssägande och kroppslig när-

varo i rättegången. Hennes studie kan därmed förstås som en vidareut-

veckling av den tematik som Philip Auslander ägnar ett av kapitlen i Li-

veness åt.135  

                                                                                                                        
2007); Solon and Thespis: Law and Theater in the English Renaissance, (red. Dennis 

Kezar) (Notre Dame 2007) och Subha Mukherji, Law and Representation in Early Mod-

ern Drama (Cambridge 2006); Judith Rowbotham och Kim Stevenson, ”’For Today in 

this Arena…’: Legal Performativity and Dramatic Convention in the Victorian Criminal 

Justice System”, Journal of Criminal Justice and Popular Culture, vol. 14, nr. 2 (2007). 
133 Stone Peters, ”Legal Performance Good and Bad”. 
134 Kathryn Lee Leader, Trials, Truth-Telling and the Performing Body (Sydney 2008), 

via ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/6102/1/KLLeaderThesis2008.pdf, 2012-12-11. 
135 Philip Auslander, Liveness: Performance in a Mediatized Culture, andra utgåvan 

(London och New York 2008). Auslander analyserar bland annat det misslyckade ameri-

kanska försöket att införa förinspelade vittnesmål. Han menar, liksom Lee Leader, att 

rätten betraktar närvaron som ”helig”. Några exempel på studier av införandet av digitala 

medier i rättegångar, som i olika grad relaterar till det teatrala (ofta medieringen som en 

förlust av teatralitet): Cornelia Vismann, ”‘Rejouer les crimes’: Theater vs. Video”, 

Cardozo Studies Law and Literature, vol. 11, nr. 2 (1999); Judy Radul, ”Domstols-

teatern”, övers. Dan Brundin, Glänta, nr. 1 (2007); Dahlberg, ”A Modern Trial”. Andra 

exempel på teater- och performancevetare som har skrivit om rätt/straff och tea-

ter/performance: Graham White, ”Witnessing Proceedings: The Hague War Crimes Tri-

bunal, Narrative Indeterminacy, and the Public Audience”, TDR, vol. 52, nr. 1 (2008); 
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Det finns en del forskning kring rättslig arkitektur, som emellanåt är 

relaterad till teater och teatralitet. Katherine Fischer Taylors In the Thea-

ter of Criminal Justice utgör en analys av samspelet mellan arkitektur och 

processordning i Paris i mitten av 1800-talet. Fischer Taylor använder 

teatertermer i sin undersökning av rättsprocessen utan att för den skull på 

ett metaforiskt sätt fjärma analysen från materialet.136 Linda Mulcahy 

ägnar stora delar av sin Legal Architecture: Justice, Due Process and the 

Place of Law till att undersöka åhörarnas plats och roll i den brittiska 

rättegången.137 En av hennes teser är att åhörarna har blivit allt mindre 

viktiga för rättegången och att rättsväsendet fokuserar mer på åhörarna 

som säkerhetsrisk än som uttryck för rättens offentlighet. Det finns en 

parallell till min studie genom intresset för åhörarna, även om Mulcahy 

analyserar åhörarna som idé mer än åhörarnas faktiska närvaro i rättssa-

len.  

Lior Barshack har skrivit flera artiklar om lag och rätt som i olika ut-

sträckning relaterar till teater.138 Barshack utgår ofta från antropologen 

                                                                                                                        
Dwight Conquergood, ”Lethal Theater: Performance, Punishment, and the Death Pe-

nalty”, Theater Journal, vol. 54, nr. 3 (2002). Några exempel på jurister och kriminologer 

som har närmat sig rättegången som teater: Lahav, ”Theater in the Courtroom: The Chi-

cago Conspiracy Trial”; Milner S.Ball, ”The Play’s the Thing: An Unscientific Reflection 

on Courts Under the Rubric of Theater”, Stanford Law Review 81 (1975); Pat Carlen, 

Magistrates’ Justice (London 1976). 
136 Katherine Fischer Taylor, In the Theater of Criminal Justice: The Palais de Justice in 

Second Empire Paris (Princeton 1993). Fischer Taylor hänvisar inledningsvis till 

Foucault. Men eftersom hon menar att Foucault såg det suveräna och disciplinära som 

oförenliga motsatser, och dessutom den förra som en anakronism, säger hon sig endast 

vara inspirerad av Foucault, inte diskutera med honom genomgående. Fischer Taylors 

läsning av Foucault är uppenbarligen selektiv, eftersom Foucault från slutet av 1970-talet 

började betrakta suveräniteten och disciplinen som kompletterande och samexisterande i 

vissa praktiker. Det är också då Foucault explicit slutar att förstå maktutövningsmönstren 

som kronologiskt ordnade. En grundlig svensk studie av tingshusarkitektur (som dock inte 

är direkt relaterad till teatern) är Eva Löfgrens Rummet och rätten: tingshus som föreställ-

ning, byggnad och rum i användning, 1734-1970 (Stockholm 2011). Löfgren nämner 

Foucault i inledningen men hänvisar endast till hans analyser av de disciplinära tekniker-

na. För en omfattande amerikansk studie av rättens representationer (exempelvis arkitek-

tur) som delvis uppmärksammar rättens teatralitet, se Judith Resniks och Dennis Curtis 

Representing Justice: Invention, Controversy, and Rights in City-States and Democratic 

Courtrooms (New Haven och London 2011). 
137 Linda Mulcahy, Legal Architecture: Justice, Due Process and the Place of Law (Ab-

ingdon 2011), se även hennes artikel ”Architects of Justice: The Politics of Courtroom 

Design”, Social & Legal Studies, vol. 16, nr. 3 (2007). 
138 Se Lior Barshack, ”The Totemic Authority of the Court”, Law and Critique, vol. 11, 

nr. 3 (2000); ”Notes on the Clerical Body of the Law”, Cardozo Law Review, vol. 24, nr. 

3 (2003); ”Between Ritual and Theatre: Judicial Performances as Paradox”, i Paradoxes 

and Inconsistencies in the Law, red. Oren Perez och Gunther Teubner (Oxford och Port-
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Victor Turners förståelse av struktur och communitas. Hos Barshack är 

rätten lokaliserad i spänningsfältet mellan å ena sidan teater, representat-

ion och social struktur och å andra sidan ritual, närvaro och communitas. 

Även om min utgångspunkt inte är lika tydligt antropologisk som Bars-

hacks kan en sådan analytisk uppdelning tydliggöra den rättsliga prakti-

kens komplexa pendlingar mellan ett rituellt och ett teatralt modus.  

Bernard J. Hibbitts behandlar i ett par artiklar rättens multisensoriska 

medialitet i performativa kulturer (antika Grekland, medeltida Island 

etc.).139 Hibbitts undersöker de rättskulturer där fler media än talet, skrif-

ten och bilden och därmed också fler sinnen än synen och hörseln har 

varit centrala. Han menar att rätten i dessa samhällen är ”holistically per-

formed”. Även om det inte finns någon egentlig motsvarighet till detta i 

den svenska rätten (i smal bemärkelse), så kan min studie ses som ett 

försök till just en sådan multisensorisk undersökning av den rättsliga 

praktiken, där fokus inte bara är på talandet, utan också görandet.  

                                                                                                                        
land 2006); ”The Constituent Power of Architecture”, Law, Culture and the Humanities, 

vol. 7, nr. 2 (2011). 
139 Bernard J. Hibbitts, ”Coming to Our Senses”; ”Making Motions: The Embodiment of 

Law in Gesture”, Journal of Contemporary Legal Issues, vol. 6, nr. 51 (1995). 
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1. Domstolsbyggnaderna 

Domstolsbyggnaden är en av rättsväsendets mest uppenbara och betydel-

sefulla materiella representationer. Det är i skepnaden av en byggnad som 

rätten till vardags är synliggjord för allmänheten. Och som part, vittne 

eller åhörare till en huvudförhandling i första instans är tingshuset det 

första man möter. Svenska tingshus ser ut på många olika sätt, beroende 

på när de har uppförts, var i landet de återfinns och om de ligger i en 

större eller mindre stad. De två tingshusen i vilka jag har utfört min fält-

studie är exempel på denna stora spännvidd; det ena invigdes 1915 och 

det andra 2007, det ena ligger i Stockholms innerstad och det andra i 

förortsmiljö. Utseendemässigt har de stora skillnader: medan den ena 

byggnaden ger ett tungt och nästan ointagligt intryck, signalerar den 

andra istället öppenhet och transparens.  

Jag ska i detta kapitel skriva fram de två domstolbyggnaderna som 

iscensättningar av det rättsliga och dess relation till omgivningen – eller 

dess konstituerande av ett ”utanför”. Medan Stockholms rådhus säregna 

framtoning framställer rätten som en karaktär – som någon eller något 

man möter och uttolkar – är tingshuset i Flemingsberg snarare att besk-

riva som en scen – här visualiseras rätten som en plats som sätter de när-

varande i spel. Byggnaderna grundar sig i, utgör och skapar föreställning-

ar; de är ett slags teatro-arkitektoniska iscensättningar som aktualiserar 

och förverkligar mentala, kollektiva och ideologiska föreställningar om 

det rättsliga.  

Att använda sig av symboliserande tekniker kan vara riskabelt, inte 

minst eftersom det är något som kräver en tolkande aktivitet hos den som 

kommunikationen riktar sig till. Både Rådhuset och Flemingsbergs tings-

hus strävar efter en symbolik som är intimt kopplad till byggnadernas 

materialitet, vilket kan förstås som ett försök att stabilisera tecknens be-

tydelse. Härigenom finns det en fjärmande rörelse hos båda byggnaderna, 

bort från det teatrala tecknets självmedvetenhet och mot ett mer materiellt 

och rituellt fastläggande av mening. 
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Stockholms rådhus 

Det är inte mycket som fångar ens intresse när man promenerar längs 

Scheelegatan i Stockholm. Östra Kungsholmen består till stor del av van-

lig innerstadsbebyggelse: byggnader med 6-7 våningar som ligger i 

kvadratiska kvarter. På bottenvåningen kommersiella lokaler – caféer, 

restauranger, butiker – och högre upp kontor och bostäder. Även om 

kvarteren består av individuella byggnader, inte sällan med olika stilar 

som markerar deras skiftande tillkomstperioder, så ger bebyggelsen ett 

förhållandevis anonymt intryck. Gatans karaktär av just gata, det vill säga 

ett utsträckt rum för genomfart och rörelse, förstärker det identitetslösa 

intrycket. Men när man närmar sig Stockholms rådhus stannar rörelsen av 

och stadsrummet öppnar sig: rymden vidgas och ljuset faller på fasader, 

tak, murar, träd och gräsmattor. Rådhuset omges av en park och ligger 

dessutom förskjutet ungefär tio meter från Scheelegatan, vilket gör att 

gatans ickeplats ersätts av en mer utpräglad platslighet. Det är som att 

man uppmanas att lyfta blicken. 

Rådhuset ritades av Carl Westman och invigdes 1915. Detta var under 

en period då Stockholm formligen fylldes av monumentala offentliga 

byggnader. Som ett led i skapandet och förstärkandet av en nationell 

identitet restes representativa hem åt myndigheter och institutioner; under 

decennierna kring sekelskiftet byggdes exempelvis Kungliga Biblioteket 

(1878), Operan (1898), Riksdagshuset (1905), Nordiska museet (1907), 

Dramaten (1908), Polishuset (1911), Kungliga Tekniska Högskolan 

(1917), Naturhistoriska riksmuseet (1916) och Stadshuset (1923).140 Ge-

mensamt för dessa byggnader är att de har en iögonfallande karaktär; de 

skiljer sig från omgivningen genom sin materiella storslagenhet och se-

miotiska täthet. Det är arkitektur med en viss teatralitet: karakteristiska, 

gestaltliknande och iögonfallande.141 De är byggda för att synas och inte 

sällan också för att uttydas; de har formspråk, material och ornamentering 

som signalerar, indikerar och pekar. Samtidigt kan en sådan teatralitet 

vara riskabel, eftersom den kan göra att byggnaderna – och den verksam-

het som de inrymmer – framstår som ett grundlöst låtsande. 

                                                      
140 Flera av de senare byggnaderna har liksom Rådhuset en nationalromantisk stil. Under 

samma period byggdes det också ovanligt många tingshus i Sverige. Enligt rättshistori-

kern Kjell Å. Modéer kombinerar dessa tingshus ofta den nationalromantiska stilen med 

ett europeiskt ”palais de justice-ideal” (Modéer, Den svenska domarkulturen, s. 32 f.). 
141 ”What we find discussed in histories of architecture is first of all architecture that 

presents itself as theatrical figure on the ground of more or less anonymous building.” 

(Karsten Harries, ”Theatricality and Re-Presentation”, Perspecta, vol. 26 (1990), s. 34.) 
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Rådhuset, Stockholm. Foto: Erik Mattsson 

 

Till sin form är Rådhuset en borg, med längor som skyddar en innergård. 

Den borgliknande framtoningen förstärks av den antydda vallgraven 

längs ett par av sidorna och de lägre murar och portaler som återfinns runt 

byggnaden. Rådhusets fasad ger ett enkelt och grovt intryck, med en röd-

brun slamning som låter teglets konturer framträda. På de brant sluttande 

taken ligger inte svartmålad plåt, som är den vanliga takbeklädnaden i 

Stockholms innerstad, utan istället enkupigt lertegel. Mittornet – ”en 

lagman i hjälm”, enligt en recensent142 – har en huv av koppar och ger ett 

bastant intryck. Byggnadens sparsamma ornamenteringar – exempelvis 

bilder av S:t Erik, Justitia, syndafallet och en kopia av vädersolstavlan – 

är främst utförda i järn, kalksten och granit.  

Rådhusets synlighet, dess individualiserade och iögonfallande karak-

tär, innebär att det är en byggnad som samspelar synnerligen väl med en 

traditionell förståelse av rätten, lagen och makten. Enligt en sådan förstå-

else är dessa just iögonfallande och tydligt situerade – inte sällan i en 

individualiserad (mans)person: domaren, presidenten, monarken, fadern 

eller guden. Makten och rätten är något man kommer till med vördnad 

                                                      
142 L I Wahlman, ”Stockholms nya rådhus”, Teknisk tidskrift. Arkitektur och dekorativ 

konst (1916), s. 17. 
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och vid vissa specifika tillfällen; det är något – eller någon – man möter, 

ställs inför eller åskådar; det är makten-som-gestalt. I denna maktform 

sker individualiseringen i toppen, det är makthavaren snarare än dess 

objekt, undersåtarna, som står i centrum: 

In traditional forms of power, like that of the sovereign, power itself is 
made visible, brought out in the open, put constantly on display. The mul-
titudes are kept in the shadows, appearing only at the edges of power’s 
brilliant glow.143 

 

Benthams panoptiska fängelse är Foucaults mest kända exempel på arki-

tekturen som bild av, men också exempel på, en maktform. Där är det 

maktens objekt, fångarna, som är synliga, medan övervakaren är osynlig-

gjord. Maktutövaren som iögonfallande suverän har här ersatts av en 

position, den medvetandegjorda men samtidigt osynliga övervakningen. I 

Foucaults efterföljd är det också främst arkitekturens disciplinerande 

funktion som har analyserats. Men utöver att vara ett medel för att diskret 

och konkret styra och ordna befolkningen kan arkitektur också användas i 

ett mer uppenbart kommunikativt syfte. Foucault citerar den tyske fängel-

sereformatorn Nikolaus Heinrich Julius som på 1830-talet formulerade 

skillnaden mellan arkitekturens funktion i vad som, med Foucaults ter-

mer, kan kallas ett samhälle dominerat av suveräna maktteknologier jäm-

fört med ett där disciplinen är mest framträdande. Enligt Julius syftar 

arkitekturen under den moderna epoken till att göra så många människor 

som möjligt synliga för en övervakande blick, medan den tidigare istället 

försökte göra ett spektakel tillgängligt för så många som möjligt. Kyrkor, 

palats och borgar är tydliga exempel på denna typ av manifesterande 

arkitektur.144 Monumental arkitektur skapar åskådande; som maktform 

betraktad tillhandahåller den en kollektiv subjektsposition i form av un-

dersåten-som-åskådare. Härigenom fungerar arkitekturen som en iscen-

sättning av berättelser, som produktion av föreställningar. Den suveräna 

makten har ofta ackompanjerats av religiösa ornament och ceremonier, 

inte sällan som ett sätt att peka mot gud som den yttersta suveränen. Det 

är inte förvånande att Rådhusets utsmyckning har starka religiösa kopp-

lingar. Men det finns också en mer grundläggande koppling mellan de 

suveräna maktformerna och det heliga; den suveräna makten har, som 

Clifford Geertz skriver, en inneboende helighet, den kräver tro och vörd-

                                                      
143 Dreyfus och Rabinow, s. 159. Om individualiseringen i toppen, se exempelvis 

Foucault, Psychiatric Power, s. 45. 
144 Foucault, ”Truth and Juridical Forms”, s. 71 f. Se även Övervakning och straff, s. 217. 
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nad för att fungera.145 Utan denna kollektiva tro slår den suveräna makten 

över i explicit våld. Tron och vördnaden skapas och upprätthålls av sym-

boliska praktiker, inte sällan i form av kulturella iscensättningar av cere-

moniell och rituell karaktär. Men också den monumentala arkitekturen 

kan fungera på samma sätt, som ett slags rituellt frammanande av en ge-

mensam tro. Piyel Haldar kopplar domstolsbyggnadens iögonfallande 

karaktär till just en sådan produktion av tro: ”If justice needs to be seen to 

be done, if it has to be ostentatious, it is because law continues to demand 

faith. Law needs to stand out from the mundanity of other institutions and 

therefore needs an ornate architecture.”146 

Rådhuset grundar sig i och stärker gemensamma föreställningar, i syn-

nerhet föreställningen om ett gemensamt arv och ursprung. Som Foucault 

skriver bygger de suveräna maktformerna på idén om ett ursprung, exem-

pelvis i form av ett kontrakt, en militär seger, ett instiftande. Och för att 

kunna fungera hämtar dessa maktformer ständigt kraft från detta före-

ställda ursprung, eller rättare sagt genom att ständigt upprepa (berättelsen 

om) ursprunget. Rådhuset iscensätter en sådan berättelse om den nation-

ella identiteten, om försvarandet av det egna och inte minst om grundan-

det av nationen. Rättens beroende av den redan nedlagda (och ned-

skrivna) lagen gör att den rättsliga kulturen aldrig helt kan släppa det 

förgångna. Rådhuset iscensätter denna rättens historicitet, dess grund-

lagda karaktär, och fungerar därigenom som vad Ignasi de Solà-Morales 

har kallat ”ett uppror mot glömskan”: 

Platser i historiska kulturer har ofta utmanat tiden: monument ackumulerar 
minne som ett uppror mot glömskan, och åberopar ständigt individuella 
grundare, handlingar eller institutioner. Platsen som grundläggning, fons, 
det som ligger under, tillhör de kulturer som finner sin identitet i en kamp 
mot tidens gång och försöker hejda tiden med hjälp av ritualer och myter. 
Dessa kulturers arkitektur blir en del av riter som gäller grundläggning, 
minne och beständighet.147 

 

                                                      
145 Clifford Geertz, ”Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of 

Power”, i Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology (New York 

1983), s. 123. 
146 Piyel Haldar, ”The Function of the Ornament in Quintilian, Alberti, and Court Archi-

tecture”, i Law and the Image: The Authority of Art and the Aesthetics of Law, red. 

Douzinas och Nead (Chicago och London 1999), s. 135. 
147 Ignasi de Solà-Morales, ”Plats: permanens eller produktion”, övers. Sven-Olov Wal-

lenstein, i Arkitekturteorier, skriftserien Kairos nr. 5, red. Ingamaj Beck m.fl. (Stockholm 

1999), s. 191. En sådan arkitektur balanserar på trovärdighetens gräns i samhällen där de 

religiösa berättelserna har förlorat sin omnipotens, den riskerar, som Solà-Morales skri-

ver, att bli reaktionär (ibid., s. 193).  
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Den svunna tid som Rådhuset aktualiserar, den epok som den inte låter 

rätten glömma, är Vasatiden. Enligt egen utsago hämtade Westman inspi-

ration från ”den svenska renässansens arkitektur, ännu ej helt frigjord ur 

medeltidens anda”.148 Det var i synnerhet Vadstena slott som Westman lät 

sig influeras av. Anledningen till att han valde den historiserande stilen 

var enligt Westman att man  

ville i byggnaden visa, att själfva institutionen, Stockholms magistrat och 
rådstufvurätt – fastän förvisad från stadens centrum, där den från sin be-
gynnelse haft sitt säte, ut till den malm, som intill våra dagar varit den 
oansenligaste, och installerad i en nyuppförd byggnad – hade gamla anor 
[…].149 

 

Genom att framträda i skepnaden av en Vasaborg kopplas rätten här 

samman inte bara med det historiska utan också det militära och det nat-

ionella. Liksom de suveräna maktteknikernas ständiga återupprepande av 

en ursprunglig händelse – en seger eller ett instiftande – iscensätter Råd-

huset berättelsen om det moderna Sveriges födelse.150  

                                                      
148 Carl Westman, ”Beskrivning av det nya rådhuset”, i Stockholms rådhus och råd. Fest-

skrift utgifven till minne af nya rådhusets invigning hösten 1915 (Stockholm 1915), s. 155 

f. Gripsholms slott och slotten i Örebro och Kalmar är andra framträdande exempel på 

Vasatidens borgarkitektur, det vill säga fästningar och slott som Gustav Vasa och hans 

söner lät bygga eller modernisera. 
149 Westman. s. 155 f. Jfr sociologen Paul Jones, som skriver att denna typ av historisering 

– som inte minst syftar till att skilja nationen från andra nationer – är en vanligt förekom-

mande metod för arkitektoniskt identitetsskapande: ”[S]tates have self-consciously raided 

and modified historical styles of architecture to reflect specific aims and sentiments.” 

(Paul Jones, ”Architecturing Modern Nations: Architecture and the State”, i Handbook of 

Historical Sociology, red. Gerard Delanty och Engin F. Isin (London 2003), s. 302.) Råd-

husets koppling till tradition och historia anses fortfarande vara en positiv kvalitet. När det 

i början av 2000-talet diskuterades huruvida Stockholms tingsrätt skulle finnas kvar i 

Rådhuset eller ej skrev Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund (i sitt ytt-

rande till Justitiedepartementet) att ”byggnaden inger respekt för domstolsväsendet, har en 

inspirerande atmosfär av tradition och rättshistoria samtidigt som den är väl fungerande” 

(cit. eft. osignerad, ”Rådhuset bäst tycker Stockholmsavdelningen”, Advokaten, nr. 3 

(2005)). 
150 Härmed inte sagt att nationalromantiken var en ensidigt bakåtpekande stil. National-

romantiken kan snarare förstås som en kombination av tradition och modernitet. Detta 

märks också i texterna kring Rådhuset; både Westman och andra framhåller genomgående 

det moderna och funktionella i byggnaden. För en diskussion kring begreppet ”national-

romantik” inom arkitekturen, bland annat med hänsyn till de internationella och realistiska 

inslagen, se Eva Eriksson, Mellan tradition och modernitet: arkitektur och arkitekturde-

batt 1900-1930 (Stockholm 2000), s. 190 ff., se vidare s. 239 ff. om Westman och Rådhu-

set.  
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I recensionerna från hösten och vintern 1915, då Rådhuset invigdes, 

finner man vad man kan kalla en karakterisering i dubbel bemärkelse. Det 

är både en beskrivning av byggnadens utseende och ett framskrivande av 

Rådhuset som karaktär, inte sällan en rent antropomorfisk sådan. Rådhu-

set är, lika mycket som har, en karaktär. Samstämmigheten i recensenter-

nas karakterisering av byggnaden slående. Rådhuset framställs som man-

lig, svensk, allvarlig, barsk, karg, tung, värdig och enkel, man kan exem-

pelvis läsa att Rådhuset har ”karaktären av sluten enkelhet med ett drag 

av karghet, manlighet med ett drag av barskhet, framför allt av gammal-

dags svenskhet” och att huset är ”stort formadt med en barsk enkelart 

som kännes just gammalsvensk”.151 Recensenterna återkommer ständigt 

till det svenska och det historiska; Rådhuset tonar här fram som en äkta 

svensk byggnad som vuxit fram ur urberget. Om denna karaktär skulle 

ges ett namn så skulle det sannolikt vara Gustav Vasa.152 

 Mot denna karakterisering av Rådhusets äkthet kan man uppställa dess 

närmaste grannbyggnad, Gustaf Lindgrens i det närmaste konsekvent 

nedskrivna polishus från 1911. Till skillnad från Rådhuset, som mottas 

som en autentisk svensk byggnad, beskrivs Polishuset som ”en underlig 

gengångare af en äldre tids imiterande schablonarkitektur”.153 De kraftiga 

reaktionerna mot Polishuset, byggt i empir-stil, är riktade mot dess ”fel-

aktiga” anknytning till historien. Som exempel på en arkitektur som har 

glömt, saknar Polishuset just den genuina ”äktsvenska” grund som recen-

senterna tillskriver Rådhuset. 

I uppställandet av Polishuset som ”den Andre” framträder Rådhuset 

som något annat än en kuliss, något annat än en byggnad i historisk ko-

stym, något annat än en konstruktion.154 Det är som om Rådhuset har 

                                                      
151 Karl Warburg, ”Stockholms nya rådhus. Carl Westmans skapelse”, Göteborgs han-

dels- och sjöfarts-tidning, 1915-11-20; osignerad, ”Carl Westman”, Hvar 8 Dag – Illu-

streradt magasin, 1915-11-21. 
152 Varken Westman eller recensenterna kopplar Rådhuset specifikt till Gustav Vasas 

person. Men Ragnar Östbergs beskrivning av Vadstena slott skulle kunna stå också för 

Rådhuset: ”Det var, som den store landbyggmästaren med ens stod fast framför en, väldig 

och sund, med grepp som känns, med tag som vänder och bänder och ställer allt rätt och 

med visshet säger till oss: Så blir det gott.” (Ragnar Östberg, En arkitekts anteckningar, 

med bilder och verk av författaren (Stockholm 1928), s. 7.) 
153 Osignerad, ”Carl Westman”, Hvar 8 Dag – Illustreradt magasin. Också vid Rådhusets 

25-årsjublieum kontrasteras det mot Polishuset: ”[P]olishusets trassliga uppdelning med 

tornkrokaner och krusiduller och rådhusets strama, manliga enkelhet och slutenhet!” 

(Gustaf Näsström, ”Ett svenskt rådhus”, Stockholms Tidningen, 1940-11-23.) 
154 I striden om utsmyckningen av Rådhusets vigselrum var det istället det moderna 

avantgardet, med Isaac Grünewald i spetsen, som var ”den Andre” i betydelsen det artifi-

ciella och osvenska. För en analys av vigselrumsstriden utifrån frågan om tradition och 

modernitet, se Eriksson, s. 239 ff. Se även Ludwig Qvarnström, Vigselrummet i Stock-
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vuxit fram ur eller genom en historisk ande, ett gemensamt nationellt arv. 

Rådhuset avteatraliseras, dess teckenstatus döljs till förmån för en förmo-

dad autenticitet.155 Medan det teatrala tecknet kommunicerar och medve-

tandegör sin egen status som representation och därigenom blottar ett 

slags inre tomhet, finns det en autenticitetssträvan hos Rådhuset, det vill 

säga ett försök att dölja det kulissartade.156 Rådhusets faktiska tomhet är 

kanske som tydligast vad gäller dess militära framtoning.  

Rådhuset har metertjocka murar, tunga portar och ett vakande torn. 

Byggnaden omges dessutom längs några sidor av en antydd vallgrav och 

parken är omgärdad av en stenmur. Rätten i Rådhusets skepnad är något 

som snarare försvarar än förändrar och, i likhet med suveräniteten, beva-

kar ett territorium snarare än övervakar individer eller en befolkning. Det 

finns en viss teatralitet i de flesta militära anläggningar, exempelvis ge-

nom att de försöker avskräcka från invaderingar genom att iscensätta 

ointaglighet.
157

 Men i Rådhuset blir teatraliteten genom avsaknaden av 

faktisk militär funktion än mer uppenbar. Genom sitt borgliknande utse-

ende aktualiserar Rådhuset en särskild genre av berättelser: historier om 

fiender och vänner, om ett territorium att försvara, en plats att befästa och 

hålla mot anstormningar. Men vem är Rådhusets fiende? Mot vem ska 

denna borg utgöra ett försvar? Rådhuset är, och har alltid varit, en bygg-

nad kopplad till ett rättsväsende som i alla fall sedan 1800-talet syftar till 

rehabilitering av oönskade inre element, men Rådhuset har också alltid, 

genom sin symbolik, aktualiserat suveränitetens territoriella försvar mot 

en extern fiende. Logiken bakom den militära borgens förhållande till 

subjektet är enkelt: antingen kommer du som vän eller som fiende. Sub-

jektet tillhör för borgen den ena av två fundamentala kategorier, och till-

                                                                                                                        
holms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri: historia, reception, historio-

grafi (Uppsala 2010). 
155 För ”retheatricalization” som en teknik som uppmanar till reflektion över konstrukt-

ionen av verkligheten och ”de-theatricalization” som produktionen av illusionen av verk-

lighet, se Maaike Bleeker, Visuality in the Theatre: The Locus of Looking (New York 

2008), s. 7. Recensenterna strävar efter att avteatralisera Rådhuset, medan min analytiska 

rörelse snarare än en ”reteatralisering”.  
156 ”The theatrical sign points at itself as representation. Thus, implicitly it points some-

where else, away from itself.” (Ragnhild Tronstad, ”Theatricality and Metaphorical Struc-

tures”, SubStance 98/99, vol. 31, nr. 2-3, (2002).) 
157 Paul Hirst, Space and Power: Politics, War and Architecture (Cambridge 2005), s. 190 

ff. Ett samtida exempel med viss komplexitet vad gäller relationen mellan konkret och 

kommunikativ funktion är de murbyggen (exempelvis mellan USA och Mexiko) som 

Wendy Brown analyserar i Walled States, Waning Sovereignty (New York 2010). Brown, 

som intresserar sig för suveränitetens och murarnas teatralitet, menar bland annat att 

murarna iscensätter en suveränitet som har underminerats av den moderna teknologin.  
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hörigheten bestämmer borgens agerande: antingen öppnar den sina portar, 

eller så försvarar den sig.158 

Den militära borgens torn övervakar inte de människor som bor i om-

givningen. Tornets seende är endast indirekt riktat mot befolkningen: det 

vakar över dem, eller snarare över det territorium där de vistas. Borgens 

torn håller utkik, det söker med sin blick efter inkräktare, efter externa 

fiender och gränsöverträdare. Tornets blick intresserar sig mindre för 

befolkningens förehavanden och mående, såsom en biopolitisk blick gör, 

än för eventuellt uppdykande fiender. 

Rådhusets uttryck svarar inte mot dess praktiska funktion; det vasai-

tiska, militära och medeltida pekar mot en annan tid, ett annat samhälle 

och inte minst en annan faktisk funktion. Rådhuset har aldrig varit utsatt 

för risken att attackeras av några faktiska fiendestyrkor – och om det trots 

allt hade skett skulle dess murar troligen inte ha skänkt den trygghet och 

ståndaktighet som de ger sken av. Rådhuset har därigenom starkt repre-

senterande drag. Detta pekande, bortåt och bakåt, riskerar också att blotta 

en inre tomhet, det vill säga tecknets teatrala konstruktivitet istället för en 

mer rituellt fastlagd och naturaliserad mening. Risken är att Rådhusets 

ihålighet synliggörs och hamnar i förgrunden, det vill säga att byggnaden 

betraktas som en substanslös, historiserande gest. Det finns, som sagt, 

ingen faktisk funktion, ingen substans i Rådhusets murar. I recensionerna 

från tiden då Rådhuset byggdes kan man genomgående se en strävan efter 

att skriva bort denna tolkningsmöjlighet och att istället fylla Rådhuset 

med substans: tradition, ande och nationell identitet. Man kan också för-

stå Rådhusets fysiska materialitet, dess starka och tunga karaktär, som en 

motvikt mot de lättrubbliga semantiska och ideologiska betydelserna. 

Rådhuset presenterar sig, den visar sig som närvarande, den kommunice-

rar och övertygar med sin materialitet. Det finns ett slags samspel mellan 

uttrycken, där den materiella tyngden strävar efter att garantera den sym-

boliska.159  

                                                      
158 Jfr Rousseaus beskrivning av den kriminella som fiende: ”Varje missdådare som an-

griper samhällsrätten blir för övrigt genom sina brott en upprorsman och förrädare mot 

fosterlandet. Genom att bryta mot fosterlandets lagar upphör han att vara medlem av det, 

ja, han bekrigar det. Då är bevarandet av staten oförenligt med hans eget bevarande och 

endera måste gå under, och när man låter den brottslige dö är det inte som medborgare, 

utan som fiende han dör.” (Jean-Jacques Rousseau, Om samhällsfördraget eller stasrät-

tens grunder, övers. Sven Åke Heed och Jan Stolpe (Stockholm 1994), s. 49.) 
159 Westman resonerar själv kring relationen mellan Rådhuset och Polishuset som en fråga 

om materiell såväl som symbolisk tyngd: ”Polishusets symmetriska behandling har osökt 

medfört en liknande för rådhuset, men då den förra byggnaden genom sitt dominerande 

läge och höga torn lätt kunde framstå som den till innebörd förnämligare, har åt rådhuset 

gifvits en massverkan i byggnadskroppen, koncentrerad i ett hela omgifningen behärs-
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Om man går in genom Rådhusets tunga kopparklädda portar kommer 

man strax in i en hall där den på flera sätt mest fundamentala symbolen 

återfinns, den 17 ton tunga ”Valans pelare” av röd Vätögranit.160 Med sina 

motiv från Völuspá står pelaren där som en symbol för det som tänks bära 

upp den rättsliga institutionen; den utgör ett slags ett försök att stoppa den 

infinita regress som hotar berättelsen om Sveriges och rättens grun-

dande.161 

Om man fortsätter genom denna hall kommer man till det som tidigare 

var en öppen tudelad innergård. Rådhuset renoverades 2006-2009 för att 

kunna rymma hela Stockholms tingsrätt och innergårdarna fick då ett 

glastak och används numera som väntsal och cafeteria. Det är även här 

man finner receptionen, kassan, arkivet med domar samt två fristående 

ovalformade byggnader som rymmer sju nybyggda salar. Ett stort antal 

dörröppningar leder till innergården, vilket gör att man ofta passerar den 

på sin väg genom byggnaden. För besökare och parter i mål fungerar 

innergården som väntsal och mötesplats, mycket beroende på det kafé 

som finns i den södra delen. Man är på innergården fjärmad från det yttre, 

utan egentlig kontakt med livet på gatan och i parken. Man är skyddad av 

byggnaden, omsluten av den. Och den slutna karaktären är än starkare i 

de andra delarna av Rådhuset; trapphus, hallar och korridorer är mörka 

och oöverskådliga. Man är i rättens våld, man är både hotad och skyddad.  

Flemingsbergs tingshus 

Med sin placering i en tät innerstadsmiljö och omgiven av andra höga 

byggnader är det sällan man ser Rådhuset på håll; det är svårt att hitta 

någon plats från vilken man kan se hela byggnaden, man är alltid för 

nära. Tingshuset i Flemingsberg är placerat i en betydligt mer öppen om-

givning. Dalgången som löper genom Flemingsberg ger landskapet en 

naturligt öppen karaktär och eftersom både Huddingevägen och järnvä-

                                                                                                                        
kande vid Scheelegatan förlagdt torn, som motverkar rådhusets underordnade läge och 

förlägger tyngdpunkten till den af de två byggnaderna, som ovillkorligen bör äga den-

samma.” (Westman, s. 140.) 
160 Westman förklarar vad pelaren återberättar: ”Det är mänsklighetens historia genom 

tiderna, som framställes; striden mellan goda och onda makter med brott och straff, det 

ondas utbredande, men som framtidsdröm det godas slutgiltiga seger.” (Ibid., s. 148.) 
161 Som Gustafsson skriver om den rättsliga åtrån till ursprunget: ”Eftersom ett reellt 

’ursprung,’ som en normativ signifiant, saknas och historiskt inte kan urskiljas eller rätts-

antropologiskt beläggas – det existerar inget datum eller någon specifik händelse när en 

grupp människor i historien sätter sig ned, drar en cirkel i sanden och samfällt konstituerar 

rätten – måste det frammanas genom en performativ talakt.” (Gustafsson, s. 107.) Rådhu-

sets bakåtpekande är exempel på just sådana talakter, det vill säga försök till att rituellt 

instifta och iscensätta ursprungshändelsen.  
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gen är placerade mitt i dalgången är det oftast härifrån man ser omkring-

liggande byggnader; det är också åt detta håll som de flesta av byggna-

derna vänder sig. De mest karakteristiska byggnaderna i och kring dal-

gången är bostadsområdet väster om järnvägen som består av ett antal 

tiovåningshus med fasader i starka kulörter. Strax söder om dessa ligger 

ett flertal byggnader som tillhör Södertörns högskola. På andra sidan 

järnvägen, och med en något lägre placering, närmare dalgångens botten, 

finner man fyra byggnader som tillsammans utgör ett ”samhällsrättsligt 

centrum”. 

 

 

Tingshuset, Flemingsberg. Foto: Erik Mattsson 

 

Tingshuset i Flemingsberg har en slät, vitmålad fasad och stora glaspar-

tier. Stramheten i det blanka glaset och den släta rappningen återfinns 

också i byggnadens exteriör som helhet. Tingshuset är en cirka hundra 

meter lång – eller snarare bred – suterrängbyggnad som klättrar uppför 

sluttningen. Entrén är belägen på dalgångens botten medan de övre/bakre 

delarna av huset är placerade högre upp i sluttningen. Byggnaden verkar 

vid en första anblick bestå av rektangulära klossar, men den södra delen 

av byggnadskroppen vrider sig svagt i en rundning ner mot dalen och ger 

en mjukare framtoning. Byggnadens form och fasad har ett stramt, enkelt 

och modernt uttryck. Det finns ingen egentlig utsmyckning på fasaden, 

annat än texten ”Södertörns tingsrätt” skrivet med metallgrå versaler i 

sans-seriftypsnitt. Om Rådhuset syftar till att hålla sin ställning och 

trygga livet inuti borgen har Flemingsbergs tingshus ett tydligare utåtrik-

tat fokus; med sin glasade frontfasad är det en byggnad som i det närm-
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aste står i en betraktande position till närmiljön eller, på ett mer symbo-

liskt plan, till samhället. 

 

 

Tingshuset, Flemingsberg. Foto: Erik Mattsson 

 

Liksom Rådhuset, med sin närhet till Polishuset och Kronobergshäktet, är 

också tingshuset beläget i anslutning till andra samhällsrättsliga instanser. 

Betraktade från håll, exempelvis från gångbron över Huddingevägen, ser 

man, i ordning från höger (sydväst) till vänster (nordost): Kriminalvår-

den, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten samt tingshuset. De två 

förstnämnda byggnaderna har små fönster och en fasad av rött tegel, vil-

ket ger dem ett fortliknande utseende. Åklagarmyndighetens hus har ett 

mer varierat utseende: frontfasaden är klädd i mörkgrått skiffer, sidoväg-

garna är vitrappade (som tingshuset) och dess mest signifikanta kompo-

nent är ett torn av rött tegel. På samma sätt som Westman ritade Rådhuset 

i relation till det närliggande Polishuset och lät det förras utseende formas 

i kontrast mot det senares har också Flemingsbergs tingshus fått sin ka-

raktär som svar på polisens närliggande byggnader. Arkitekten Hans 

Blomqvist, som hade det övergripande ansvaret för tingshuset, talar om 

just denna relation: ”Jag sökte en kontrast mot det slutna polishuset och 

ville ha en lättöverskådlig, modern domstolsbyggnad, ett rationellt hus 

med en öppen form som möjliggjorde additioner.”162 

När man skulle bygga om Rådhuset på Kungsholmen för att det skulle 

kunna rymma hela Stockholms tingsrätt, fick man brottas med en rad 

                                                      
162 Kerstin Persson, ”Paradox i rätten”, Arkitekten (juni 2007). 
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arkitektoniska problem. Främsta orsaken till dessa var det faktum att man 

inte ville förändra byggnadens exteriör, men ändå öka antalet rättssalar, 

allmänna utrymmen och kontor. Rådhuset har med sin borgliknande arki-

tektur en sluten karaktär, det är en gestalt med färdigtecknade drag. 

Tingshuset i Flemingsberg är däremot av modulkaraktär och kan därför 

relativt enkelt byggas ut om det exempelvis skulle ske en stor befolk-

ningsökning inom domsagan. Medan rätten i Rådhusets skepnad är en 

sluten, beständig och avgränsad gestalt framstår den i Flemingsberg istäl-

let som öppen och anpassningsbar. Denna flexibilitet resulterar också i ett 

slags karaktärslöshet. Den slutenhet och färdighet som tillhör Rådhuset, 

där rätten framställs som en gång för alla grundad och oföränderlig, sak-

nas i stor utsträckning i Flemingsberg. Det finns heller ingen monumental 

vertikal utsträckning eller någon ornamentering eller färgsättning som gör 

byggnaden särskilt iögonfallande. Det är en modern snarare än historise-

rande arkitektur, som talar om och förhåller sig till sin samtid snarare än 

till gångna epoker.  

Medan Rådhusets entré är markerad och utsmyckad med religiösa och 

historiska motiv består entrén till tingshuset i Flemingsberg av ett par 

glasdörrar. Förutom utsmyckningen kring Rådhusets entré kan man se 

trappan som leder upp till kopparportarna som förstärkande den rättsliga 

auktoriteten och annorlundaheten och därmed den anstrykning av limina-

litet som finns i det att gå in i en domstolsbyggnad. I Flemingsberg ligger 

däremot entrén på gatuplan; att gå in i byggnaden kräver ingen ansträng-

ning och det finns inget som kommunicerar annorlundahet eller ritualitet. 

Känslan av tingshuset som en öppen och tillgänglig byggnad förstärks 

också av skjutdörrarna av glas, som automatiskt öppnar sig för besökaren. 

Innanför dörrarna möter man en reception och diverse informationstavlor. 

Man finner få tecken på åberopandet av en ”gemensam” historia, här 

finns ingen motsvarighet till Valans pelare. Rådhusets militära, historiska 

och nationella prägel försätter besökaren i en vän- eller fiendeposition, 

eller i alla fall i positionen som innanför eller utanför den nationella trad-

itionen och gemenskapen. Till tingshuset i Flemingsberg kommer man 

istället som användare eller kanske konsument. Rätten är här något man 

uppsöker för att använda snarare än en gestalt som man blir kallad av.  

Avsaknaden av utsmyckningar, detaljer och symboler förstärker den 

enkla och strama karaktär som är byggnadens huvudkaraktär, såväl exte-

riört som interiört. Men även om det finns få nationella symboler i tings-

huset så är materialen och designen genomgående av en svensk eller nor-

disk karaktär. Golven är av grå blankputsad kalksten, väggarna antingen 

vit- eller gråmålade eller klädda med björkfaner och taken består av vita 

plattor och med belysning och ventilation väl synlig. Möblemanget utgörs 
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i huvudsak av pallar och soffor i kromad metall med dynor av konstläder 

i grått, blått eller grönt. Trappan mellan de två första våningarna, som 

löper från entréhallen på nedre plan till väntrummet på andra våningen, 

har ett luftigt och enkelt utseende med staket av glas och trä och trappsteg 

av ek. Från de större väntrummen – ett på vardera plan – har man fri sikt 

över Flemingsbergs dalgång.  

Utifrån sett är alla förhandlingssalar likadana. Det finns inget som av-

slöjar om det är en stor eller liten sal eller vilken typ av förhandlingar 

som den lämpar sig bäst för.163 Om rättssalarna utifrån sett är anonyma så 

har korridoren rakt motsatt verkan på människorna som väntar på sin 

förhandling. Medan Rådhuset har gott om skrymslen, korridorer och hal-

lar av skiftande storlek som gör det lätt att dra sig undan under pauser, så 

är man betydligt mer synlig för andra på tingshuset i Flemingsberg. De 

människor som ska gå på en viss förhandling samlas ofta strax utanför 

salens dörr. Och när det blir paus i en förhandling hamnar åhörare och 

parter åter i korridoren.  

Flemingsbergs tingshus har, liksom många andra byggnader från de 

senaste decennierna, stora glaspartier. Tingshusets två nedersta våningar, 

som också är de våningar där allmänheten vistas och där rättssalarna är 

placerade, har en hel glasfasad. Det är också genom denna som tingshuset 

tydligast skiljer sig från Rådhusets slutenhet.  

Glas har den dubbla funktionen att skapa faktisk och symbolisk trans-

parens. Tingshusets glasfasad gör väntrummen synliga utifrån och om-

givningen väl synlig inifrån. På ett symboliskt-kommunikativt plan fram-

ställer fasaden rättsväsendet som en myndighet som kan genomlysas och 

granskas. Glas, enligt Walter Benjamin, är hemligheternas fiende.164 Men 

man kan knappast tillskriva glaset en så enkel och stabil funktion. Glasfa-

sadens betydelse är alltid beroende av den sociala, politiska, estetiska, 

historiska och geografiska kontexten. Det som under vissa tider har för-

ståtts som avslöjande kan under andra tider istället signalera övervakning. 

Dessutom är glasets egenskaper i fenomenologisk bemärkelse ambiva-

lenta. Glaset kan vara både synligt och osynligt, det vill säga såväl spegla 

som ge insyn och utsikt. 

Glasfasaden osäkrar rumsuppfattningen. För ögonen kan de två rum-

men (inne/ute) framstå som ett rum. Men för de andra sinnena skapar 

                                                      
163 Förutom säkerhetssalen som av säkerhetsskäl har en egen entré på husets södra gavel. 

Detta kan jämföras med Rådhusets säkerhetssal vars entré i stort sett ser ut som de vanliga 

rättssalarnas.  
164 Walter Benjamin, ”Experience and Poverty”, i Selected Writings, vol. 2, 1927-1934, 

övers. Rodney Livingstone m.fl. (Cambridge och London 1999), s. 734. 
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istället glaset avskärmning och en känsla av distans.165 Det som befinner 

sig på andra sidan glaset varken känns, luktar eller hörs (särskilt bra). 

Medan glaset möjliggör fritt spelrum för synen så blockerar det istället de 

andra sinnenas perception av det bakomliggande. Inifrån tingshusets 

väntrum är man positionerad som en distanserad åskådare; livet utanför 

spelas upp inför ens ögon, men man är själv inte en av deltagarna. Glasfa-

saden skapar en ambivalens: den gör allt tillgängligt för synen, men otill-

gängligt (eller svårtillgängligt) för de andra sinnena. Glaspartiet blir i det 

närmaste en skärm på vilken ett skeende projiceras.  

Denna skärmlikhet – eller sceniskhet – är möjligen ännu mer framträ-

dande utifrån.166 På utsidan försätts man i positionen som åskådare till det 

som sker inne i byggnaden. Det är också detta synliggörande som är för-

klaringen till att glasfasader ofta har använts på offentliga byggnader 

under 1900- och 2000-talet. Domstolar och parlamentsbyggnader med 

stora glaspartier får stå som symboler för en demokratisk anda och en 

politisk transparens; glasfasaden symboliserar möjligheten att följa och 

kritiskt granska myndigheternas verksamhet. Men i Flemingsberg är det 

inte rättsväsendet och domaren som de facto synliggörs av glasfasaden, 

utan de allmänna väntrummen; på scenen finner man parter, vittnen och 

åhörare. Som symbol pekar glaspartiet mot insynen i rättsväsendets verk-

samhet, men de hemligheter som glaset faktiskt avslöjar tillhör inte rätts-

väsendet. På samma sätt som rättegången, exempelvis genom den indivi-

dualiserande personaliagenomgången, avslöjar de inblandades hemlighet-

er – personliga relationer, historier om psykisk ohälsa, etc. – avslöjas 

också dessa personers närvaro i tingsrätten av glasfasaden.167 Det offent-

liga i rätten handlar här inte så mycket om möjligheten att granska rättens 

                                                      
165 Glaset understryker härmed den separation som redan finns i seendet och dess relation 

till jaget, som Costas Douzinas skriver. ”Separation, splitting, demarcation is the business 

of the eye; this is how the eye acts on the I.” (Costas Douzinas, ”A legal phenomenology 

of images”, i Law and Art: Justice, Ethics and Aesthetics, red. Oren Ben-Dor (Abingdon 

2011), s. 252.) 
166 Detta gäller särskilt när det är mörkare ute än inne. När det är dagsljus skapas reflekt-

ioner på glasfasaden, vilket gör att den får funktionen av en spegel snarare än en skärm. 
167 Linda Mulcahy skriver om användandet av glasfasader på brittiska domstolsbyggnader 

och den ambivalens mellan transparens och övervakning som de åstadkommer: ”The use 

of glass for exterior walls of courts or their atriums may signal a powerful metaphor about 

the transparency of justice but can have the opposite effect for users of the courthouse 

who suffer from the constant threat of inspection. It is important to remember that it is not 

the walls of the private corridors in the backstage of the court that are being exposed but 

the public areas in which spectators and defendants are caught in a new field of visibility.” 

(Mulcahy, ”Architects of Justice”, s. 399, och av samma författare Legal Architecture, s. 

152 f.) Både i Rådhuset och i tingshuset kan man genom glaspartier på vissa ställen se 

kontor och korridorer som tillhör tingsrätten. I huvudsak är det dock väntrummen som 

synliggörs av glaset.  
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förehavanden som möjligheten att åskåda tilltalade och målsägande och 

deras relation. 

Inte minst genom att relationen mellan det publika och det privata har 

förändrats över tid har också glasfasadens och transparensens betydelse 

förändrats.168 Det finns en ambivalens i relationen mellan politisk och 

arkitektonisk transparens; det som syftar till att signalera öppenhet och 

transparens kan lika gärna skapa associationer till övervakning.169  

Glasfasaden är knappast, som Benjamin menade, alla hemligheters fi-

ende. Dess karaktär av symbolisk representation av politisk (och rättslig) 

transparens gör att det till synes genomskinliga lika gärna kan fungera 

vilseledande, förvrängande och beslöjande. 

 

*** 

 

De två domstolsbyggnaderna iscensätter till synes vitt skilda berättelser 

om det rättsliga. Rådhuset ger uttryck för en traditionell förståelse av 

makt och rätt. Här är rätten ålderdomlig och grundad i ett historiskt ögon-

blick men samtidigt en tidlös och oföränderlig närvaro. Det rättsliga 

framstår som en militär aktivitet, som territoriellt försvarande och som 

skyddsgivande respektive hotande för individen. Rätten i Rådhusets ge-

stalt är en karaktär att respektera och komma till med vördnad, en högrest 

och närvarande personlighet som transformerar subjektet till en del av ett 

åskådarkollektiv. I Flemingsberg har rätten en helt annan skepnad. Till 

Flemingsbergs tingshus kommer man istället som användare eller som 

konsument. Här står inte rätten som en gestalt, utan som något som ger 

plats, som visar människor i sitt inre snarare än sig själv som personlig-

het. Flemingsbergs tingshus uppvisar rätten som en praktik, som något 

som består av människor mer än av en fastlagd tradition.  

                                                      
168 Se Scott Mcquire, ”From Glass Architecture to Big Brother: Scenes from a Cultural 

History of Transparency”, Cultural Studies Review, vol. 9, nr. 1 (2003). 
169 Mcquire, s. 109. Förskjutningen från förståelsen av transparens som öppenhet till 

övervakning finns långt innan Foucault, men har blivit vardagsmat sedan 1970-talet. Och 

sedan 1990-talet, och särskilt under början av 2000-talet, med Big Brother, internetblog-

gar, bekännelseprogram och gör-om-mig-program, har relationen mellan det offentliga 

och privata återigen förändrats. Jfr även Nigel Whiteley: ”In a society that blurs public 

and private, encourages spectacle and facilitates voyeurism, and gazes outward and in-

ward, the old modernist belief that transparency reveals truth and honesty seems simplis-

tic and even flawed.” (Nigel Whiteley, ”Intensity of Scrutiny and a Good Eyeful: Archi-

tecture and Transparency”, Journal of Architectural Education, vol. 56, nr. 4 (2003), s. 

12.) Och vidare: ”[I]n the twenty-first century, transparency is a complex concept involv-

ing honesty, democracy, accountability, legitimacy, surveillance, spectacle, marketing, 

and virtuality.” (Ibid., s. 16.) 
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Men att visa upp sig som transparent och nästintill obefintlig, som ett 

resultat av de människor som befinner sig där för tillfället, är också det ett 

slags dräkt. Flemingsbergs glasfasad producerar och upprätthåller, liksom 

Rådhusets grovt slammade tegel, en föreställning om rätten, men en an-

nan föreställning. I båda byggnaderna finns en närhet mellan det symbo-

liska och det materiella, en strävan bort från ett självmedvetet teatralt 

representerande och mot ett mer rituellt eller performativt besläktat fast-

läggande. Både Rådhuset och tingshuset i Flemingsberg har härigenom 

ett slags självsäkerhet och slutenhet som gör de intressanta att närma sig 

med en teatraliserande läsning som tydliggör tecknens teckenkaraktär, 

som osäkrar symboliken och låter en ambivalens inträda.  
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2. Rummet, rättegången och rollerna 

Ordet ”rättegång” har en mer bestämd betydelse i den juridiska termino-

login än vad det har i allmänt tal. Inom juridiken syftar ”rättegång” på det 

”processuella förfarandet” och är då mer eller mindre synonymt med 

”process” och ”mål”.170 För ickejurister åsyftar ordet snarare själva hän-

delsen i rättssalen. Jag använder ordet i den senare definitionen, vilket 

också innebär att jag, till skillnad från vad som är det vanliga juridiska 

intresset, fokuserar på händelsen; mitt fokus är den sociala situationen i 

rättssalen, snarare än den juridiska processen i sig.171 

Rättssalen är en stark kontext. Det är inget tomt ark som kan fyllas 

med vad som helst utan ett rum till vilket man oftast kommer med en 

tydlig yrkesroll eller starka personliga intressen. Rättssalen är ett rum och 

rättegången är en händelse med uppenbara funktioner och syften. En för-

ståelse inom juridiken är också att rättegången sker på ”ett annat plan”.172 

Denna annorlundahet är i en bemärkelse skapad på förhand. Domstols-

byggnadens arkitektur och rättssalens möblering skapar en särskild (och 

särskiljd) platslighet, det vill säga något redan existerande som man trä-

der in i eller möter. Även själva skeendet i rättssalen är till viss del förut-

bestämt, eller i alla fall potentiellt reglerat, av redan nedlagda syften och 

program, exempelvis i rättegångsbalkens paragrafer. Härigenom är rätte-

                                                      
170 Ekelöf, s. 36.  
171 I Ekelöfs och Edelstams femdelade standardverk Rättegång nämns händelsen i rättssa-

len endast undantagsvis. Från ett processrättsligt perspektiv överskuggas rättegångens 

händelsekaraktär av den juridiska processen. Den juridiska term som bäst definierar mitt 

undersökningsobjekt är troligen ”förhandling”. Som Edelstam skriver i ett annat verk 

finns det ingen ”legaldefinition av begreppet förhandling”. Edelstam karakteriserar för-

handling (och dess synonym sammanträde) som ”en handläggning där båda parterna har 

rätt att vara närvarande” (Henrik Edelstam, Offentlighet och sekretess i rättegång: princi-

pen om förhandlingsoffentlighet (Stockholm 2001), s. 123). Med en juridisk terminologi 

är det huvudförhandling i brottmål i första instans – det vill säga brottmålsrättegången i 

tingsrätten – som utgör mitt studieobjekt. 
172 ”En poäng i ett utvecklat rättssamhälle är att de konflikter som uppstår i samhället inte 

skall avgöras eller lösas på samma nivå som den där de uppkommer. Privata vendettor, 

nävrätt etc hör inte det civiliserade samhället till. Istället upphöjs konflikten till ett annat 

plan – det rättsliga – och staten tar aktiv del i konfliktlösningen.” (Håkan Hydén, Rätts-

regler: en introduktion till juridiken, fjärde upplagan (Lund 1996), s. 13.) 
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gången styrd av något som är externt i förhållande till själva händelsen. 

Men rättegången, liksom teatern, är alltid också just en händelse. Betrak-

tad som iscensättning är rättegången både reproduktiv och produktiv, den 

reproducerar på förhand givna roller samtidigt som dessa roller i stor 

utsträckning uppstår i rättegångens nu.173 

Det allmänna syftet med kapitlet är att skriva fram rättegångens iscen-

sättningskaraktär. Detta betyder i sin tur att jag fokuserar på hur det rätts-

liga är konstituerat genom avgränsningar mot ett yttre (och därigenom ett 

konstituerande av detta yttre) och genom ett ordnande av ett inre. Hur 

skapas och upprätthålls ordning, roller och relationer i rättssalen? Hur 

produceras domarens auktoritet i rättssalen? Hur konstitueras relationen 

mellan lekmän och jurister? Hur avgränsas de från varandra? Vilken 

funktion har den ursprungliga konflikten – det vill säga den händelse som 

är upphovet till rättsprocessen – och hur accentueras de olika deltagarnas 

roller i iscensättningen av denna?  

Jag är främst fokuserad på hur det rättsliga produceras snarare än re-

produceras. Jag kommer därför att analysera hur rättegångens roller upp-

står i händelsen snarare än att betrakta dessa som givna i förhand.174 En 

rättegång är ett nätverk av relationer, där deltagarna definieras i en stän-

digt pågående relationell process. Med antropologen Kirsten Hastrups 

termer kan rollerna i rättegången förstås som producerade i en ”ömsesidig 

orientering och profilering” – rättssalen exemplifierar härigenom ett ”rum 

av praktiserad gemenskap”.175 Men samtidigt som en gemenskap finns i 

                                                      
173 Med Marco De Marinis ord: ”Theatre, in short, always involves event, as well as code 

and structure […].” (Marco De Marinis, The Semiotics of Performance, övers. Áine 

O’Healy (Bloomington 1993), s. 51, kursivering i original.) Alla iscensättningar uppvisar 

en intern spänning mellan det på förhand givna och det i stunden skeende. Händelsen är 

både en produktion och en reproduktion av ramar, gränser och ordningar. Som Elin Dia-

mond skriver: ”To study performance is not to focus on completed forms, but to become 

aware of performance as itself a contested space, where meanings and desires are generat-

ed, occluded, and of course multiply interpreted.” (Diamond, s. 4.) 
174 Mitt fokus är de rättsliga rollerna i och kring rättegången, men man kan också, som 

Austin Sarat och Jonathan Simon, tala om rättsliga (i betydelsen juridiskt reglerade och 

tilldelade) roller i vardagen: ”Long before we ever think about going to a courtroom, we 

encounter landlords and tenants, husbands and wives, barkeeps and hotel guests – roles 

that already embed a variety of juridical notions.” (Austin Sarat och Jonathan Simon, 

”Beyond Legal Realism?: Cultural Analysis, Cultural Studies, and the Situation of Legal 

Scholarship”, Yale Journal of Law & Humanities, vol. 13, nr. 3 (2001), s. 20.)  
175 Hastrup sammanfattar den reciproka rollproduktionen med sentensen: ”Man kan inte 

vara kung med mindre än att andra erkänner en som sådan.” (Kirsten Hastrup, Kultur: den 

flexibla gemenskapen, övers. Sven-Erik Torhell (Lund 2010), s. 176.) Hastrups formule-

ringar bör dock kompletteras med en maktförståelse som balanserar och relativiserar den 

individuella agensen och rationaliteten.  
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denna mer allmänna bemärkelse skapas det också mer specifika gemen-

skaper och grupperingar i rättssalen. Hur uppstår och aktiveras den pro-

fessionella gemenskapen mellan juristerna respektive gemenskapen mel-

lan lekmännen? På vilka sätt framträder det rättsliga som en gemenskap 

som inbegriper alla närvarande? I vilken utsträckning och mening tar 

lekmännen plats i det rättsliga och i vilken utsträckning hålls de utanför? 

Från väntrummet till rättssalen 

Tingshusens väntrum har både en rättslig och en mer vardaglig karaktär. 

Man kan vistas där utan att ha någon särskild koppling till de rättsliga 

aktiviteterna i rättssalarna, å andra sidan är det troligaste att man befinner 

sig i väntrummen just i väntan på att en förhandling ska börja. Tingshu-

sens väntrum är ett slags mellanrum. Det är en plats där man vistas efter 

att man har gått in i domstolsbyggnaden, men innan man har trätt in i 

rättssalen. Man befinner sig i det rättsliga, men ändå inte; halvvägs in, på 

tröskeln, i ett rum för av- och tillvänjning. Väntrummet är som en tryck-

kammare, placerad mellan vardagens tunna luft och den rättsliga förhand-

lingens kompakta atmosfär.176 Väntrummen domineras av bänkar, stolar 

och rader av soffor; detta är uppenbarligen rum för sittande. Och i själva 

väntandet ligger också en relation till något annat; väntandet sträcker sig 

mot rättssalen.  

I väntrummen sitter och går människor som de vill. Det finns inga spe-

cifika regler för vad man får göra eller när och hur man får tala. Jämfört 

med atmosfären i rättssalen är väntrummet en vardaglig plats. Men sam-

tidigt är väntrummen skilda från det vardagliga livet på gatan utanför 

tingshuset. Som redan nämnt har Rådhuset och Flemingsbergs tingshus 

stora arkitektoniska skillnader. Detta gäller också väntrummen. De cen-

trala väntrummen i Rådhuset återfinns på den före detta innergården. 

Härifrån finns det ingen visuell koppling till livet utanför byggnaden; det 

enda man ser av yttervärlden är himlen genom glastaket. Placeringen på 

”borggården” ger dessa rum en skyddad och innesluten karaktär.177 Sam-

tidigt finns här ett lunchkafé som skapar en viss vardaglighet, en typ av 

rumslighet som påminner om ett torg eller en galleria. I väntrummen i 

Flemingsbergs tingshus har man en helt annan relation till omgivningen. 

Här är det snarare fråga om en betraktande position. Genom glasfasaden 

                                                      
176 States använder denna metafor för ”curtain call”, det vill säga avtackandet av skåde-

spelarna (States, s. 198). 
177 Avsiktligt eller ej, men detta överensstämmer med den traditionella funktionen hos en 

borggård som en plats där det vardagliga livet kan pågå i skydd av murarna/borgväggarna. 

Se Werner Blaser, Atrium: Five Thousand Years of Open Courtyards, övers. D.Q. Step-

henson (Basel 1985). 
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har man utsikt över dalgången, man ser tågen passera på väg till eller från 

Stockholm och strömmen av bilar på Huddingevägen; man ser allt men är 

ändå inte delaktig – vardagen spelas upp som ett avlägset skeende på en 

skärm. Avskildheten från yttervärlden är konstituerad på olika sätt i de 

två byggnaderna: i Rådhuset som visuell avskärmning och ett slags artifi-

ciellt producerad vardaglighet, i Flemingsberg som distanserat betrak-

tande.  

I väntrummet blandas rättsliga aktiviteter med mer vardagliga. Utro-

pen i högtalarna som kallar till förhandling, informationstavlorna som 

upplyser om dagens mål och jurister och parter som diskuterar rättsliga 

spörsmål inför eller efter en förhandling – överallt aktiviteter och objekt 

som skapar och påminner om att det är en rättslig miljö. I Rådhusets kafé 

sitter människor och fikar och äter lunch, men å andra sidan är det inte 

sällan här som påklädningen och produktionen av den processuella rollen 

inleds. I samtalet med målsägandebiträde, advokat eller vittnesstödjare 

informeras de rättsliga ”noviserna” om rättegångens upplägg och introdu-

ceras till den juridiska terminologin.178 Målsägande, tilltalade och vittnen 

förbereds för förflyttningen av konflikten till den juridiska diskursen och 

till det rättsliga rummet. 

Upptoningen av det rättsliga har också en rumslig utsträckning. Vänt-

rummen präglas av en osäkerhet och ju närmare rättssalarna man kom-

mer, desto större blir den. Det finns flera olika typer av väntrum i de två 

byggnaderna, inte minst i Rådhuset med dess korridorer, trapphus och 

nischer. I Rådhusets kafé skulle man troligtvis aldrig tillfrågas om sin 

identitet, medan detta emellanåt händer om man sitter på en bänk utanför 

en rättssal. Det finns en tydlig variation i graden av upplevd frihet och 

anonymitet som beror på närheten till själva rättssalen. Vid flera tillfällen 

under min fältstudie hörde jag klienter fråga sina ombud om vad och med 

vem de fick tala under pausen. Det hände även under förhandlingar att 

någon av juristerna bad tilltalad eller målsägande att under pausen inte 

samtala med en person som sedan skulle höras som vittne. Väntrummen 

är å ena sidan öppna och fria rum, å andra sidan smittas de av den rätts-

liga ordningen i rättssalen. Den kringskurna autonomitet som man upple-

ver i rättssalen, där man är underordnad vissa bestämda regler för tal och 

                                                      
178 I Förhör använder författarna en teatral terminologi för att beskriva hur juristen bör 

förbereda sin klient för rättegången. Å ena sidan, menar författarna, får åklaga-

ren/advokaten inte ge parten ett ”manuskript” som denna ska följa under förhöret, å andra 

sidan finns det inget som hindrar att man genom förberedelser – som det talas om i termer 

av ”regi” – hjälper parten att göra ”ett optimalt framträdande inför rätten”. Detta kan 

bland annat uppnås genom att man håller en ”generalrepetition”. (Thomas Bring, m.fl., 

Förhör, tredje omarbetade och uppdaterade upplagan (Stockholm 2008), s. 248 f.) 
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uppförande, skapar en osäkerhet i väntrummen; atmosfären är rättsligt 

influerad men medan det i rättssalen finns en synlig auktoritet och en 

explicit övervakning är det i väntrummen snarare fråga om en internali-

serad disciplin.  

Väntrummen är också ”förrättsligade” genom att parterna befinner sig 

där i väntan på förhandlingen och i pauser.179 Den konflikt som ligger till 

grund för målet närvarar därmed också i väntrummen. Parterna brukar av 

förklarliga skäl inte interagera under pauserna, utan drar sig till skilda 

utrymmen. Ett undantag är tvistemål (som i sig själva har ett slags semi-

rättslig karaktär) som ibland kan avgöras i väntrummen istället för inför 

rättens representanter.  

Väntrummens semirättsliga karaktär skapas inte minst av de ständiga 

utropen i högtalarsystemet. Notarien, som sitter inne i rättssalen, medde-

lar genom högtalarna att förhandlingen börjar: ”[Domsagans] tingsrätt, 

avdelning X, håller huvudförhandling i mål X. Parter och ombud kallas 

till sal X.”180 Utropets rättslighet kommer sig såväl av dess innehåll och 

form som av dess ursprung och riktning. Utropet kommer från rättssalen, 

det utsägs av en opersonlig representant och det kallar, det vill säga syftar 

till att påverka genom att dirigera, att dra någon till sig. Kallandets per-

formativa karaktär indikerar också att en legitim auktoritet är verksam.181 

Som alla lyckade performativa talakter producerar kallandet en effekt, en 

definitiv markering, en punkt från vilken det inte finns någon åter-

vändo.182 Väntrummet är inte en vardaglig plats, utan en plats genomkor-

sad av rättslighet; ingen neutral plats, utan en som är underordnad rätten, 

en plats varifrån man kallas, en plats där en muntlig rättslig performativi-

tet kan fungera.  

                                                      
179 Jag använder termen ”förrättsliga” i en allmän bemärkelse, som att ge något eller 

någon en rättslig karaktär eller sammanbinda någon eller något med det rättsliga. För en 

förklaring av den mer rent juridiska termen, se Brännström, Förrättsligande, s. 38 n. 23. 
180 Man kallar också på vittnen genom högtalarsystemet samt informerar om att rättens 

överläggning är färdig och dom ska avkunnas. 
181 Det var språkfilosofen J.L. Austin som under en föreläsningsserie myntade termen 

”performativ”. Med performativ åsyftade Austin en viss typ av yttranden – de vanligaste 

exemplen är kanske vigseln och domslutet – som kan orsaka förändringar i världen. För 

något om utsägarens legitimitet, se Austins exempel med ett lyckat respektive misslyckat 

namngivande av ett skepp. (J.L. Austin, How to Do Things with Words: The William 

James Lectures delivered at Harvard University in 1955, andra utgåvan, red. J.O. Urmson 

och Marina Sbisà (Cambridge 1975), s. 23.) 
182 Denna kallelse har föregåtts av en skriftlig kallelse. Dessa kallelser, vilka liksom andra 

explicita performativer har en bestämd och igenkännbar form, backas upp av hot om 

rättsliga sanktioner. Om man inte hörsammar kallelserna och inställer sig i rättssalen kan 

man dömas till vite och i förlängningen också hållas häktad. 
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Även om väntrummen utanför är semirättsliga – och ”förrättsligande” 

– så är det inte förrän man går in genom rättssalens dörr som man i en 

mer bestämd mening träder in i rättens rum. När man går in i rättssalen 

tar man plats i ett påtagligt strukturerat rum, på en iordningsställd scen. 

Den mest uppenbara funktionen hos en dörr är att den skiljer ett rum från 

ett annat. Men dörrar har ofta också en mer transformerande funktion, 

som en instans i en rituell eller teatral rollproduktion.
183

 Rättssalens dörr 

skiljer rättssalen från korridoren utanför, men samtidigt har den karaktä-

ren av att skilja en värld från en annan. Tröskeln mellan korridoren och 

rättssalen är både materiell och symbolisk-rituell. Erika Fischer-Lichte, 

som använder tröskeln som metafor för att understryka performancekons-

tens liminala karaktär, ser överskridandet som självtransformerande: 

”Humans must cross thresholds to (re)turn to themselves as another.”184 

Denna transformation äger inte minst rum på ett socialt plan. Oavsett om 

man upplever en självtransformation när man går in i rättssalen så sker en 

förändring i hur man betraktas och förstås av andra.185 Entrén har en 

transformerande, separerande och differentierande funktion; den gör oss 

till något annat, något mer och något mindre; den förrättsligar oss, ordnar 

oss i rättsliga kategorier och tilldelar oss rättsliga roller. 

I och med entrén lämnar man en viss anonymitet bakom sig. I vänt-

rummen tillhör man en allmän kategori (människor, besökare, individer), 

men i rättssalen tilldelas man en betydligt mer specifik etikett (åhörare, 

tilltalad, målsägande, etc.). Därmed lämnar man också en viss grad av 

personlig suveränitet bakom sig, som rättsprofessorn Harold J. Berman 

skriver: ”This is no free-for-all in which everyone ’is himself’.”186 I rätts-

salen underordnar man sig bestämda regler: man ska sitta, inte stå, man 

ska sitta på en bestämd plats, inte tala utan att bli ombedd, etc. Denna 

underordning kan ske i varierande grad och vara mer eller mindre direkt 

påtvingad. Under min fältstudie var det dock ingen som uttryckligen ifrå-

                                                      
183 För en analys av dörrens betydelse på teaterscenen, se Arnold Aronson, ”Their Exits 

and Their Entrances: Getting a Handle on Doors”, New Theatre Quarterly, vol. 20, nr. 4 

(2004). 
184 Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance, s. 205. 
185 De verkliga, symboliska förändringar som Bourdieu menar äger rum när någon in-

stalleras i ett ämbete är även giltiga i andra former av rollproduktion: ”[I]t really trans-

forms the person consecrated: first, because it transforms the representations other have of 

him and above all the behaviour they adopt towards him […]; and second, because it 

simultaneously transforms the representation that the invested person has of himself, and 

the behaviour he feels obliged to adopt in order to conform to that representation.” (Bour-

dieu, ”Rites of Institution”, i Language and Symbolic Power, red. John B. Thompson, 

övers. Gino Raymond och Matthew Adamson (Cambridge 1991) s. 119.) 
186 Harold J. Berman, The Interaction of Law and Religion (London 1974), s. 32. 
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gasatte den rättsliga ordningens legitimitet. Inträdet i rättssalen kan därför 

ofta ses som ett accepterande av att konflikten som har ägt rum ska lösas 

med rättsliga medel.187 Den konkreta entrén in i rättssalen där förhand-

lingen ska äga rum utgör härmed både en parallell till och en instans i 

ingången till det juridiska fältet.188 

 

 

Brottmålsrättegång i tingsrätten. Illustration: Anders Gustafsson 

 

Det finns flera olika typer av rättssalar i Rådhuset och i Flemingsbergs 

tingshus. De kan vara av varierande storlek och ha olika form. I Rådhuset 

finns det nybyggda runda och halvrunda salar, men det vanligaste är att 

rättssalen är rektangulär189 Rättssalen har alltid vissa bestämda karakter-

                                                      
187 Detta gäller självfallet inte om den tilltalade är häktad och förs in i rättssalen med 

handfängsel. Här synliggörs inte det tysta godkännandet, utan snarare det statliga 

våldsmonopolet. 
188 ”Entry into the juridical field implies the tacit acceptance of the field’s fundamental 

law, an essential tautology which requires that, within the field, conflicts can only be 

resolved juridically – that is, according to the rules and conventions of the field itself. For 

this reason, such entry completely redefines ordinary experience and the whole situation 

at stake in any litigation.” (Bourdieu, ”The Force of Law”, s. 831.) 
189 I de halvrunda salarna sitter parterna inte mittemot varandra utan är istället placerade i 

varsin ände av en halvcirkel, det vill säga i en betydligt mindre konfrontativ position. Av 

de förhandlingar som jag bevistade ägde endast en rum i en halvrund sal och en i en rund 

sal. 
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istiska. Stolar och bord är uppställda på liknande sätt i alla rättssalar och 

rätten, parterna och åhörarna har sina bestämda platser.190 Rätten sitter 

längs den bakre kortsidan, sett från entrén för åhörare och parter. Ordfö-

randen (domaren) sitter i mitten, med tingsnotarien och en nämndeman på 

ena sidan och två nämndemän på den andra. Parternas bänkar löper vin-

kelrätt ut i rummet från rätten. Vid den ena bänken sitter åklagare, målsä-

gande och eventuella biträden och tvärsöver rummet sitter den tilltalade 

med sin advokat.191 Åklagaren och advokaten sitter närmast rätten, däref-

ter målsägande/tilltalad. Åhörarna är fria att placera sig varsomhelst på de 

markerade åhörarplatserna. De flesta salar är strukturerade efter två osyn-

liga axlar. Parterna är placerade vid varsin ände av en tvärgående axel, 

medan de som står utanför den direkta konflikten och inte påverkas rätts-

ligt av det kommande domslutet är placerade längs en längsgående axel, 

från rätten via vittnet till åhörarna. Undantagna från denna uppdelning är 

eventuella vakter från kriminalvården, som istället förstärker en annan 

rumslig uppdelning, nämligen den mellan en främre del (processens 

”spelplats”) och en bakre del för åhörarna.  

På teatern står oftast scenografin i direkt relation till det som gestaltas. 

Oavsett om scenografin understödjer och är en del av fiktionen eller om 

den kontrasterar mot det som gestaltas så är scenografi och ljussättning 

anpassade efter (och en del av) just den föreställning som äger rum. Dess-

sutom skiftar scenografin ofta under föreställningens lopp. Rättssalens 

scenografi är istället konstant och hänger inte heller samman med rätte-

gångens motsvarighet till fiktionen, det vill säga berättelsen om konflik-

ten. Rättssalens scenografi är densamma från mål till mål, den rättar sig 

inte efter berättelsens, konfliktens och parternas unicitet. Rummets inte-

riör står snarare i relation till rätten och dess ledamöter; scenografin 

springer inte ur konflikten utan tillför något (främmande). Detta förstär-

ker också känslan av att rätten är något redan existerande som man som 

utomstående kommer till snarare än något som uppstår vid varje enskild 

rättegång. Rätten är i denna bemärkelse bestämd; det finns en rumslig 

stämning, en atmosfär som omger konflikten när den upptas som mål. 

Men atmosfären är inte densamma i alla rättssalar. De flesta rättssalar har 

individuella särdrag vad gäller inredningsdetaljer och ytskikt som bidrar 

till att skapa en unik atmosfär; det enda som tycks vara mer eller mindre 

obligatoriskt är ett bord med vattenkaraffer. På teatern fungerar inte säll-

                                                      
190 Vittnets plats kan skilja sig mellan olika salar. I flera av salarna i Flemingsberg finns 

ingen särskild plats för vittnet, utan istället 5-10 bänkrader som kan användas för flera 

syften, där vittnet ofta tar plats i mitten av den främre raden.  
191 Detta är en generalisering. Det är exempelvis inte alltid det finns någon målsägande 

eller advokat. 
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an scenografin som en indikation på den sceniska berättelsens tid och 

plats.192 Tingshusens rättssalar skiljer sig från varandra i just detta; medan 

vissa signalerar samtid har andra en betydligt mer ålderdomlig framto-

ning. I Flemingsberg och i de nybyggda salarna i Rådhuset är väggarna 

oftast målade i en ljus nyans, taken klädda med vita ljudisolerande plattor 

och möblerna enkla och raka i form och material. De flesta salarna i Råd-

huset har dock en mer ålderdomlig prägel, med takmålningar, mörka 

träpaneler och ornamenterade detaljer såsom smidda ljuskronor. Dessa 

salar liknar mest medeltida borgssalar, med andra ord går den national-

romantiska stilen från byggnadens exteriör igen i rättssalarna. Rättssalar-

nas olika utseende innebär att förhandlingarna vid dessa tingsrätter kan 

äga rum i salar med vitt skilda atmosfärer.193 Om rättegången äger rum i 

en rättssal med äldre utseende framstår den som en del av något större, en 

tradition, en diskurs med utsträckning långt bakåt i tiden. En sådan histo-

riserande miljö förstärker förhandlingens rituella karaktär just genom att 

understryka dess bakåtpekande och konserverande funktion. De moder-

nare rättssalarna producerar snarare en rättslig visualitet och spatialitet 

som konnoterar samtid. Ljusa färger, raka linjer, frånvaro av ornament – 

härigenom framstår rätten som grundad i neutralitet, transparens och ef-

fektivitet snarare än en historisk-nationell identitet. Och rättegången blir 

därmed inte heller lika tydligt inordnad som en instans i en historisk 

kedja. 

Men oavsett om rättssalen har en historiserande eller en mer modern 

inredning, oavsett om det finns väggmålningar och tunga ekmöbler som 

signalerar solennitet eller om salen istället är inredd med anonyma kon-

torsstolar så har rättssalen en ”helig” karaktär, som Johan Huizinga skri-

ver: ”Varje plats där dom fälles är en äkta temenos, en helgad plats som 

är avskild från den vanliga världen.”194 

                                                      
192 För en diskussion av en traditionell kontra en mer samtida förståelse av scenografi, se 

Joslin McKinney och Philip Butterworth, The Cambridge Introduction to Scenography 

(Cambridge 2009), s. 3 ff.; för en vidgad förståelse av scenografi, se Performance Rese-

arch, ”On Scenography”, vol. 18, nr. 3 (2013). 
193 För relationen mellan atmosfär och teater, se Fischer-Lichte, The Transformative Pow-

er of Performance, s. 114 ff. Se även Gernot Böhme ”The Art of the Stage Set as a Para-

digm for an Aesthetics of Atmospheres”, Ambiances: International Journal of Sensory 

Environment, Architecture and Urban Space (2013). 
194 Johan Huizinga, Den lekande människan: Homo Ludens, övers. Gunnar Brandell 

(Stockholm 1945), s. 89. Jfr även det dolda ”drag av helighet” som Foucault menar till-

skrivs vissa rum (Michel Foucault, ”Andra rum”, övers. Paola Didong, Visslingar & Rop, 

nr. 10 (2000), s. 70). 
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Rätten 

När parter, ombud och åhörare kommer in i rättssalen sitter redan rättens 

ledamöter ner vid sitt bord. Ledamöterna stannar oftast vid sitt bord under 

hela förhandlingen, tills förhandlingens övriga deltagare har lämnat salen. 

Under min fältstudie hände det endast någon enstaka gång att någon av 

rättens ledamöter reste sig under förhandlingen. Detta stillasittande stär-

ker kopplingen mellan rätten och rummet. Rätten blir härigenom en del 

av rummet, något situerat och beständigt som man kommer till när den 

kallar.195 Konflikten mellan parterna kommer inte att lösas i ett tomt och 

neutralt rum, utan i någons rum. Denna rättens platsbundenhet, dess 

stillavarande, märks också i uttryck som ”sittande rätt” och ”att sitta 

ting”, medan medborgaren däremot ”dras inför domstol” och ”står inför 

rätta”. Med andra ord är det medborgaren som genomför förflyttningen, 

medan rätten är, som det verkar, där den alltid har varit. Rättens sittande 

förlorar visserligen sin differentierande funktion så snart de andra delta-

garna har satt sig ner, men rättens särskilda ställning är fortsatt markerad 

genom att ledamöternas bänk är placerad på ett två decimeter högt po-

dium. Och varje gång ett rum skiktas vertikalt genom att en del av golvet 

höjs har denna upphöjning, som Linda Mulcahy skriver, ”the potential to 

become the physical manifestation of hierarchy and power.”196 Upphöjt 

sittande är en av maktutövandets mest långlivade och spridda troper. Inte 

minst i kristendomen och den västerländska monarkiska traditionen är 

detta makthavarens vanligaste position. Till skillnad från den stående 

makthavaren, som arbetar aktivt för att erhålla auktoritet eller som utövar 

sin makt aktivt genom att gripa in i ett skeende, så kommunicerar gudens, 

kungens, despotens eller domarens sittande en redan erkänd och säker-

ställd auktoritet.197  

                                                      
195 Alternativet, att rätten gör entré inför parter, ombud och åhörare (vilket är vanligt 

förekommande i andra länder), skapar en annan relation mellan rummet och rätten. Med 

ett sådant upplägg förhöjs rättens spektakularitet, det är rätten, inte parter och åhörare, 

som är föremål för åskådande. Det är också meningsskapande att rätten i dessa fall kom-

mer någon annanstans ifrån, nämligen från domstolsbyggnadens inre. Det finns alltså ett 

rum som de andra deltagarna inte har tillgång till, ett rum där endast rätten vistas.  
196 Mulcahy, ”Architects of Justice”, s. 385. 
197 Ett exempel på stående och mer aktiv religio-juridisk maktutövning från Gamla testa-

mentet: ”Herren träder fram med sin anklagelse, han står redo att döma sitt folk.” (Jes 

3:13, Bibeln 2000, via www.bibeln.se, 2014-03-20). Elias Canetti ger en träffande be-

skrivning av sittande och stående i relation till maktutövning: ”The dignity of sitting is a 

dignity of duration. A standing man may do anything, and our respect for him derives 

partly from the fact that so many possibilities are open to him, that he is alert and able to 

move at any moment. But we expect someone who is sitting to remain siting. The down-

ward pressure of his weight confirms his authority and the longer he makes it felt the 

more secure he appears. There is hardly a single human institution which has not made 
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Upphöjningen har också en uppenbart teatral effekt i det att en fysisk 

scen skapas. Och lika svårt som det är att ”befria” ett podium från dess 

maktutövningskonnotationer är det att avteatralisera detsamma, något 

som Hannah Arendt uppmärksammade under rättegången mot Eichmann: 

”[N]o matter how consistently the judges shunned the lime-light, there 

they were, seated at the top of the raised platform, facing the audience as 

from the stage in a play.”198 Och kombinationen av dessa effekter – aukto-

ritet och teatralitet – gör att upphöjningen av rätten påminner om de suve-

räna makttekniker som Foucault beskriver; makten är här personifierad 

och uppställd för åskådande. Rättens roll som allmänhetens representan-

ter (eller som tjänare av ett allmänt intresse) motsägs på sätt och vis av 

den rumsliga hierarkiseringen och separeringen, som Peter Goodrich 

skriver: ”While the judiciary are in a nominal sense the servants of the 

public […], their position within the spatial organisation of the courtroom 

is one of absolute separation, of elevation and of privilege.”199 

Rättens ordförande har god översikt över rättssalen från sin upphöjda 

och centrerade position. Samtidigt gör detta att ordföranden själv hamnar 

i fokus. Ordförandens plats skiljer sig vidare från de andra i rätten genom 

att man i anslutning till denna finner salens viktigaste medieringsappara-

ter: videokameran som används för att spela in förhör och mikrofonen 

som ordföranden använder för att göra sig hörd i salen. 

Kameran och mikrofonen har inte bara praktiska funktioner utan också 

en symbolisk verkan. Som Bourdieu skriver har de kameror och mikrofo-

ner som ständigt omger politiker en symbolisk funktion, de är en synlig 

manifestation av det ”hörande” som ägnas åt talaren.200 I rättssalen är 

ordförandens mikrofon en sådan symbol, medan kameran pekar mot rät-

tens seende snarare än seendet av rätten. Ordföranden ska se och synas, 

höras men inte (för)höras. Mikrofonerna framför de andra i rummet har 

andra symboliska verkningar. Medan ordförandens mikrofon symbolise-

rar ”hörande” i en enkel mening står den tilltalades, den målsägandes och 

vittnets mikrofon istället för hörande i en dubbel bemärkelse, både i en 

allmän och en mer specifikt institutionell: att göra sin röst hörd och att 

(för)höras.  

                                                                                                                        
use of this fact to preserve and strengthen its position.” (Elias Canetti, Crowds and Power, 

övers. Carol Stewart (New York 1984), s. 389 f.) 
198 Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (New York 

2006), s. 6. 
199 Peter Goodrich, Languages of Law: From Logics of Memory to Nomadic Masks (Lon-

don 1990), s. 192.  
200 Pierre Bourdieu, ”Political Representation: Elements for a Theory of the Political 

Field”, i Language and Symbolic Power, red. John B. Thompson, övers. Gino Raymond 

och Matthew Adamson (Cambridge 1991), s. 193. 
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Av rättens ledamöter är ordföranden den enda som talar till rummet 

under förhandlingen.201 Trots att detta är ännu ett exempel på skillnader 

mellan rättens ledamöter är det snarare något som stärker intrycket av 

rättens enighet. Ordförandens mikrofon signalerar enstämmighet. Denna 

rättens ”monotoni” är särskilt tydlig och viktig vid avkunnandet av do-

men, där det som sägs – trots förekomsten av reservationer – ska ha en 

viss otvetydighet. 

Det finns inga bestämda och uniforma kläder i tingsrätten.202 Det van-

ligaste är dock att juristerna i salen har mörk kostym eller dräkt. Nämn-

demännen uppvisar en något större variation, men oftast har de kläder 

som ligger i närheten av juristernas. Övriga närvarande har ofta till synes 

mindre formella kläder, även om vissa tilltalade och målsägande har ko-

stym, dräkt eller liknande. Även om både ordförande och tilltalad kan 

bära kostym signalerar dessa olika saker – å ena sidan neutralitet och 

opersonlig yrkesroll, å andra sidan respekt för rätten och ett socialt, eko-

nomiskt och ”själsligt” ordnat liv. Man kan gradera de närvarandes kläder 

genom att vid ena polen placera de som tydligt närvarar i sin yrkesroll 

och vid den andra polen de som istället närvarar som privatpersoner och 

utan processuell roll. Närmast den första polen finner man då väktare från 

kriminalvården följt av ordförande, tingsnotarie, advokat och åklagare, 

därefter nämndemännen och, närmare den andra polen, tilltalad och mål-

sägande och slutligen vittnen och åhörare.  

Under förhandlingen pendlar ordföranden mellan att vara passiv åskå-

dare, aktiv observatör och aktiv aktör. När övriga deltagare kommer in i 

rättssalen är ordföranden och rättens övriga ledamöter positionerade som 

betraktare till ett skeende. Detta är ofta den enda gång under förhandling-

en då ordföranden har ett mer passivt förhållningssätt till det som sker i 

rummet. Även om den centrerade rumsliga positioneringen skiljer ordfö-

randen från rättens övriga ledamöter är det främst i interaktionen med de 

andra som närvarar i salen som ordförandens särskilda ställning artikule-

ras. Denna artikulering inleds omgående, när ordföranden hälsar alla väl-

komna till förhandlingen. Det finns ingen tydlig ritualiserad startpunkt för 

förhandlingen, den tonar snarare fram under det att ordföranden informe-

                                                      
201 Undantag från detta är de få gånger under min fältstudie då tingsnotarien läste persona-

lian. 
202 Under slutet av 1940-talet fördes en diskussion om huruvida man i de svenska domsto-

larna skulle använda speciella domarkläder, se Modéer, ”Domaren i tid och rum: Domar-

roll i förändring”, s. 45 f. För frågan om rättens kläder – dess kommunicerande, konstutu-

erande, skyddande och/eller döljande yta – i en både konkret, litterär och symbolisk me-

ning, se Gary Watt, ”Law Suits: Clothing as the Image of Law”, i Visualising Law and 

Authority: Essays on Legal Aesthetics, red. Leif Dahlberg (Berlin 2012).  
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rar om upplägget, presenterar de andra närvarande och eventuellt ger 

pedagogiska instruktioner till parterna.  

Ordföranden sitter ofta framåtlutad och följer med uppenbart intresse 

det som sker i rummet. Ordföranden markerar genom kroppshållningen 

sin närvaro i salen; det kan ses som en typ av ”deiktisk” teknik som sig-

nalerar en rumslig och mental närvaro.203 Särskilt aktiv är ordföranden de 

gånger då något praktiskt problem uppstår, exempelvis vittnen som inte 

kommer eller teknisk apparatur som inte fungerar. När det förutbestämda 

mönstret inte längre kan följas får ordföranden större utrymme att be-

stämma fritt.204 Det är också bland annat vid dessa tillfällen som ordfö-

randens mer personliga ”stil” tydligast kommer till uttryck.205 Vissa ord-

förande är pedagogiska och skämtsamma medan andra har en mer formell 

och opersonlig stil.206 Genom sin centrala ställning under rättegången är 

ordföranden inte sällan den av de närvarande som tydligast ”sätter tonen” 

i salen. Visserligen kan ett gråtande vittne eller en tilltalad som har svårt 

att sitta stilla starkt påverka atmosfären, men till skillnad från dessa har 

ordföranden alltid möjlighet att verbalt ingripa och därigenom mer direkt 

påverka stämningen och känsloyttringarna i salen.207  

Rättens ledamöter sitter vid samma upphöjda bänk och utgör på så sätt 

en enhet i rummet. Men vad gäller relation till förhandlingen och till öv-

riga närvarande i rättssalen skiljer sig ordföranden, tingsnotarien och 

nämndemännen tydligt från varandra. Ordföranden är den enda i salen 

                                                      
203 Detta är vad Elaine Aston och George Savona kallar ”I am here in this space” (Elaine 

Aston och George Savona, Theatre as Sign-System: A Semiotics of Text and Performance 

(London 1991), s. 116). 
204 Detta noterar också en amerikansk etnolog i sitt material: ”Judges were prominently 

featured in delay sequences.” (Michael Lynch, ”Preliminary Notes on Judge’s Work: The 

Judge as a Constituent of Courtroom ’Hearings’”, i Law in Action: Ethnomethodological 

and Conversation Analytic Approaches to Law, red. Max Travers och John F. Manzo 

(Aldershot 1997), s. 108.) 
205 Med en teatral terminologi kan ”domarstilen” kallas ”karaktär” snarare än ”roll”. Som 

Ralph H. Turner skriver är igenkännbarhet en central komponent i rollen: ”It is in the 

nature of the role that it is capable of being enacted by different actors, but remains rec-

ognizable in spite of individual idiosyncrasies.” (Ralph H. Turner, s. 88.)  
206 Domaren/ordföranden är enligt Stig Strömholm ”inte en förhandlingsordförande, som 

med varsam hand skall spela fram kompromisser mellan parterna. Han skall i sista hand 

avgöra vad som är rätt och vad som är orätt, vilken av två parter som skall ’tappa’ och 

vilken som skall ’vinna’.” (Strömholm, s. 280.) Medan detta stämmer i en mer juridisk 

bemärkelse är det snarare så att vissa ordföranden har en tydligare och mer aktiv ”för-

handlingsordförandestil”, medan andra i större utsträckning håller distans till det som sker 

i rättssalen under förhandlingen och därmed kan sägas ge uttryck för en mer renodlad 

”domarkaraktär”.  
207 Med hänvisning till Heidegger förstår Dahlberg detta balanserande som ”counter-

mood” (Dahlberg, ”Emotional Tropes in the Courtroom”). 
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som står över rättegångens indelning i scener (sakframställan, förhör, 

plädering, etc.). Ordföranden kan när som helst yttra sig, medan övriga 

närvarande i större utsträckning begränsas av de olika scenerna. Målsä-

gande, tilltalad och vittne har några få tillfällen som är ”deras”, där de är 

aktörer; advokat och åklagare har ytterligare några fler tillfällen, men 

även de är kringskurna under flera av scenerna.  

Tingsnotarien, som sitter på ordförandens vänstra sida, är den i salen 

som har de mest konkreta arbetsuppgifterna. Notarien kallar till förhand-

ling genom högtalaranläggningen, för anteckningar och sätter igång vide-

oinspelningen av förhören.208 Notariens plats omges av datorskärmar och 

annan teknisk apparatur och indikerar därmed praktiskt arbete. Notariens 

framtoning är snarast att karakterisera som inåtvänd aktivitet. De tre 

nämndemännen saknar såväl ordförandens aktiva roll i rummet som nota-

rien praktiska funktion. Nämndemännen är ofta påfallande passiva under 

förhandlingen; de talar inte och för oftast inga anteckningar. Medan ord-

föranden sitter framåtlutad och uppmärksamt följer den som talar, sitter 

istället nämndemännen tillbakalutade i sina stolar. Denna skillnad i 

kroppshållning speglar skillnader i relationen till målet, situationen och 

det rättsliga. Medan ordföranden som jurist befinner sig i det rättsliga är 

nämndemännen, som mer direkta representanter för det allmänna, alltid 

endast halvvägs in i det rättsliga. Nämndemännens legitimitet kommer 

sig just av det att de inte är helt situerade på det juridiska fältet, att deras 

kapital inte är helt knutet till detta fält. Deras kroppshållning är en bild av 

den funktion de har: att bidra med en mer distanserad och ”vardaglig” 

(oprofessionell) blick på målen, det vill säga ett perspektiv som inte är 

avsmalnat genom den juridiska disciplineringen. Därmed är inte heller en 

grundligare juridisk skolning ”förenlig med lekmannarollen”, som man 

kan läsa i Nämndemannautredningen.209 Nämndemännen är gränsfigurer; 

deras kapital är dubbelt, både rättsligt och inte.210 Från ett juridiskt håll 

                                                      
208 Notarien kan ibland också ha andra arbetsuppgifter, exempelvis att läsa registerutdrag 

under personalian.  
209 SOU 2013:49, Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad med-

verkan. Betänkande av Nämndemannautredningen (Stockholm 2013), s. 363. Med Ulla 

Jacobssons ord ska nämndemännen ”tillföra domstolen av den juridiska utbildningen 

ogrumlat förstånd” (Ulla Jacobsson, ”Nämndemannens domarroll”, i Festskrift till Per 

Olof Bolding, red. Lars Heuman (Stockholm 1992), s. 240). 
210 Nämndemannaordningen har en lång historia i Sverige och liknande lekmannadomars-

tystem finns även i vissa andra länder. Att någon direkt motsvarighet inte finns i Frank-

rike kan kanske förklara Bourdieus starka betoning av den juridiska skolningen; Bourdieu 

menar att den prrofesionella kompetensen underkänner en lekmannamässig syn på rättvisa 

och på det aktuella fallet: ”The establishment of properly professional competence, the 

technical mastery of a sophisticated body of knowledge that often runs contrary to the 

simple counsels of common sense, entails the disqualification of the non-specialists' sense 
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kan de framstå som främlingar som kommer från ”allmänheten”, men 

samtidigt framstår de från ett lekmannaperspektiv som en del av det rätts-

liga snarare än det ”allmänna”. Nämndemännen syftar till att minska av-

ståndet mellan åhörare och rätt/domare, att utgöra ett mellanled, och att 

därigenom höja tilltron till rätten och stärka dess legitimitet. I rättssalen 

speglas också åhörarnas distanserade förhållande till den faktiska proces-

sen av nämndemännens tillbakalutade kroppshållning. Deras rättslighet är 

rumsligt synliggjord, men samtidigt kommunicerar deras kroppshållning 

en distans till just placeringen i det rättsliga. 

Konfliktens iscensättning 

Medan rättens ledamöter – i synnerhet notarien och nämndemännen – är 

förhållandevis stabila i hur de framträder är parternas position i salen 

desto mer beroende av det specifika målet och sammanhanget. Dynami-

ken blir av en viss typ om både brottsoffer och förövare finns i salen, 

medan mål utan målsägande ger en annan dynamik och mål med flera 

målsägande och/eller tilltalade ytterligare en annan.211 

I mål där det finns en målsägande, det vill säga någon som anser sig ha 

blivit utsatt för ett brott, blir onekligen relationen mellan målsägande och 

tilltalad central. Händelsen i rättssalen sker i skuggan av en tidigare hän-

delse och atmosfären i rättssalen påverkas i hög grad av denna. Rätte-

gången är på många sätt att betrakta som en kontrollerad iscensättning av 

en konflikt; konfliktlösningen sker genom en ordnad reproduktion av 

konflikten. Den närhet som inte sällan har funnits i den ursprungliga kon-

flikten, verbal i form av exempelvis kränkning eller fysisk i form av 

misshandel, byts till en kontrollerad och uppmätt distans i rättssalen. 

I de flesta rättssalar är parterna placerade mittemot varandra vid varsin 

bänk.212 Den rumsliga placeringen av målsägande och tilltalad syftar på 

ett pragmatiskt plan till att rätten i så stor utsträckning som möjligt ska se 

deras ansikten samt, särskilt vid rättegångar med flera tilltalade, att ord-

                                                                                                                        
of fairness, and the revocation of their naive understanding of the facts, of their ‘view of 

the case.’” (Bourdieu, ”The Force of Law” s. 828.) 
211 I det följande kommer jag främst att ägna mig åt rättegångar då både målsägande och 

tilltalad är på plats. Det handlar då om mål där brottsrubriceringen är exempelvis miss-

handel, rån, snatteri, olaga hot eller sexuellt ofredande. Det betyder också att jag fokuserar 

på konverteringen och iscensättande av den ursprungliga konflikten, som Bourdieu skri-

ver: ”The juridical field is a social space organized around the conversion of direct con-

flict between directly concerned parties into juridically regulated debate between profess-

ionals acting by proxy.” (Bourdieu, ”The Force of Law”, s. 831.) 
212 I salar som används för tvistemål kan parterna och rätten vara placerade kring samma 

bord. Även i de halvrunda salarna i Rådhuset är separeringen av parterna mindre tydlig än 

i de vanligast förekommande (rektangulära) salarna. 
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ningen ska kunna upprätthållas. Vid varje parts bänk finns ett antal stolar, 

men det är inte markerat vilken stol som tillhör vem. Oftast behövs inga 

direkta instruktioner till parterna eftersom advokat och åklagare visar på 

vilken stol respektive part ska sitta. Men vid ett flertal gånger under fält-

studien gav ordföranden som svar på en handling eller en fråga mer di-

rekta anvisningar angående vilken stol parten skulle sitta på, exempelvis: 

”Vi vill väl gärna ha en försvarare emellan så att det inte blir för stökigt”, 

”Det är bra om ni sitter varannan”, ”Det är faktiskt bättre om den tillta-

lade vänder sig mot rätten, så då ska advokaten sitta på den tilltalades 

vänstra sida.” I dessa fall tar ordföranden mer explicit på sig rollen som 

den som ansvarar för ordningen i rättssalen och kommunicerar därmed 

också tydligare denna auktoritet.  

Genom att placeras mittemot varandra artikuleras konflikten mellan 

målsägande och tilltalad. Parterna är låsta i en konfliktsställning, place-

rade på ett ”avkylande” avstånd, rakt framför och nedanför rättens po-

dium. Rättegången är på så sätt en proxemisk balansgång mellan händel-

sens närvaro – där de fysiska kropparnas tillsammansvaro i rättssalen 

aktualiserar den ursprungliga konflikten – och juridikens distanserande 

representationsteknik, mellan vad som med Edward T. Halls termer kan 

kallas konfliktens ”intimate” eller ”personal space” och konfliktlösandets 

”social” eller ”public space”.213 Medan konflikten ofta har skett inom vad 

man uppfattar som sin privata sfär sker konflikthanteringen i ett vidare 

rum. Detta gör också att det ofta finns en spänning mellan innehållet i 

förhörens berättelser och den situation och det sätt på vilket de avläggs. 

Som Pat Carlen skriver: ”Distances between bench and dock […] are 

certainly greater than those usually, and voluntarily, chosen for the dis-

closure of intimate details of sexual habits, personal relationships and 

financial affairs.”214 Detaljer som man annars talar tyst om, eller knappt 

ens viskar, måste nu yttras med klar och hög röst (och dessutom in i en 

mikrofon) för att nå mottagarna.  

Rättegången är beroende av ett rum som inte är för stort men inte hel-

ler för litet. I detta liknar rättegångens rum det som, enligt Hans-Thies 

                                                      
213 Edward T. Hall, proxemikens grundare, utvecklade en modell för vilken typ av kom-

munikation och vilka relationer som äger rum på vilket avstånd från kroppen. ”Intimate 

space” sträcker sig enligt denna modell 45 cm (1,5 fot) ut från kroppen, därefter kommer 

”personal space” som sträcker sig mellan 45 cm och 120 cm (4 fot), sedan ”social space” 

120 cm till 360 cm (12 fot) och slutligen ”public space” från 360 cm till 760 cm (25 fot) 

och vidare. Se exempelvis Edward T. Hall, The Hidden Dimension (Garden City 1966). 

För proxemik i anslutning till teater, se exempelvis Kurt Aspelin, ”Till teaterhändelsens 

semiotik”, i Teaterarbete, red. Kurt Aspelin (Stockholm 1977), s. 48 och Aston och Sa-

vona, s. 111 ff. 
214 Carlen, s. 23. Se även Mulcahy, ”Architects of Justice”, s. 386 f.  
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Lehmann, tillhör den dramatiska teatern: ”In general it can be said that 

dramatic theatre has to prefer a ’medium’ space. Tendentially dangerous 

to drama are the huge space and the very intimate space.”215 Lehmann 

menar att den traditionella dramatiska teatern ständigt arbetar mot centri-

petala och centrifugala effekter där den förra resulterar i ”a moment of 

shared energies instead of transmitted signs” och den senare i ett alltför 

vidsträckt rum (eller kanske en rymd) ”that eludes being mastered by 

perception”.216 Detta är också vad rättssalens proxemik syftar till: att 

iscensätta konflikten utan att den blir okontrollerbar, att göra det möjligt 

att percipiera konflikten (och därmed att låta ett visst mått av ”energi” 

frigöras) utan att semiotiseringen av konflikten förlorar kontrollen. Den 

rumsliga uppställningen är en bild för rättegångens kontrollerade iscen-

sättande i en vidare bemärkelse; ett visst mått av ”energi” tillåts och 

frammanas men samtidigt får inte rättsprocessens neutrala och objektiva 

framtoning komma i skymundan.  

Reproduktionen av konflikten är ständigt övervakad och åskådad av 

rätten. Dynamiken i rättssalen är därför snarare mellan tre punkter; spelet 

mellan de två första sker inför ögonen på den tredje. Peter Goodrich ka-

rakteriserar den ackusatoriska processen som en gladiatorkamp som ut-

spelar sig ”below the bench”.217 Med andra ord är det en tvekamp som i 

grunden är beroende av – och i någon mening styrs av – relationen till 

den tredje positionen, nämligen rättens/domarens/kejsarens.218 

                                                      
215 Hans-Thies Lehmann, Postdramatic Theatre, övers. Karen Jürs-Munby (London och 

New York 2006), s. 150. Postdramatisk teater, performancekonst, land art etc. skapar ofta 

ett rum (eller en rymd) som genom kroppslig intimitet eller rumslig vidsträckthet står i 

kontrast mot det dramatiska ”medelrummet”. Härigenom betonar också dessa konstprak-

tiker andra typer av kommunikation än en mer traditionell semiotisk-hermeneutisk form. 
216 Ibid., s. 150. 
217 Goodrich, Languages of Law, s. 192. Jfr Träskman: ”Rättegången i brottmål inför en 

domstol är i allt väsentligt ackusatorisk, dvs. ett ’spel’ mellan två jämbördiga parter, där 

spelets utgång avgörs och spelets ’vinnare’ bestäms av den opartiska domaren.” (Träsk-

man, s. 401.) I en ackusatorisk process, som den svenska brottmålsrättegången är ett 

exempel på, har rätten en dömande funktion och den tilltalade och den målsägande är 

parter i målet. Detta kan jämföras med en inkvisitorisk process, där domaren har en dub-

bel roll som den som undersöker och dömer och den tilltalade är ett förhörsobjekt snarare 

än en part. Om inkvisitoriska inslag och potentialer i den ackusatoriska processen, exem-

pelvis i ”objektivitetsprincipen”, se Per Henrik Lindblom, ”Tvekamp eller inkvisition? 

Reflektioner om straffprocessens samhällsfunktion och grundstruktur”, Svensk Juristtid-

ning (1999), s. 186 och en längre diskussion om straffprocessen som inkvisitorisk 

och/eller ackusatorisk s. 210 ff. 
218 I sina föreläsningar om antik grekisk rätt beskriver Foucault den historiska transfor-

mationen från två till tre punkter: ”The real opposition of two discourses is no longer to be 

resolved by its own dynamic; a third instance is to choose between them and say which is 
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Den verkliga konflikten mellan två (eller fler) personer har inte sällan 

en uppenbart antagonistisk karaktär. I rättssalen omformas denna till en 

kamp mellan parter. Det Chantal Mouffe säger om relationen mellan 

agonism och antagonism i den politiska sfären kan även tillämpas på 

rättegången.219 Medan de båda sidorna i en antagonistisk konflikt betrak-

tar varandra som fiender och därför inte heller uppfattar den andres krav 

som legitima, betraktar parterna i en agonistisk kamp istället varandra 

som motståndare: ”Även om de befinner sig i konflikt uppfattar de sig 

ändå […] som delaktiga i ett gemensamt symboliskt rum inom vilket 

konflikten utspelar sig.”220 Rättegången kan förstås som en mekanism 

som strävar efter att producera det gemensamma och att låta konflikten 

utspela sig inom detta; såväl de processrättsliga reglerna och den juri-

diska representationen genom advokater och åklagare som Rådhusets 

berättelse om det moderna Sveriges födelse eller Flemingsbergs tingshus 

iscensättande av ett mer samtida och mindre explicit nationellt betonat 

rum, är sätt att skapa en form av gemenskap inom vilken konflikter kan 

iscensättas och hanteras.  

Det sker aldrig något direkt samtal mellan de två parterna i rättssalen, 

det tillåts aldrig utspela sig någon scen eller direkt konfrontation dem 

emellan. Men inte sällan gör målsägande och tilltalad själva försök till 

sådana direkta konversationer/konfrontationer. Ett exempel på hur juris-

terna i salen strävar efter att hindra en mer direkt konfrontation är när 

denne ber någon av parterna att tala till rätten istället för till den andra 

parten. I en förhandling sa den målsägande konsekvent ”du” till den tillta-

lade. Den målsägande såg den tilltalade i ögonen och sa, exempelvis, 

”Jag vet inte vad du störde dig på egentligen” och ”Jag förstår inte varför 

du gjorde det”. I det här fallet var det den tilltalades advokat som till slut 

tillrättavisade den målsägande med orden: ”Jag tror att det blir bättre om 

du berättar det för domstolen istället för att du vänder dig till oss.” När 

det senare var dags för den tilltalade att förhöras började denne med att 

kalla målsägande för ”personen framför mig”, men en bit in i förhöret, 

när frågorna började bli alltmer pressande och personliga, övergick den 

tilltalade till att säga du, exempelvis ”Jag är hemskt ledsen att du blev 

skadad”. Även denna gång kom en tillrättavisning, nu från ordföranden: 

”Samma sak gäller för dig: tala till rätten.” I en annan förhandling skedde 

något liknande. När den tilltalade vände sig mot målsägande och sa ”Jag 

                                                                                                                        
more valid.” (Foucault, Lectures on the Will to Know, s. 102.) Foucault menar att denna 

struktur ligger till grund för de västliga rättsformerna (ibid., s. 96). 
219 Chantal Mouffe, Om det politiska, övers. Oskar Söderlind (Hägersten 2008), se särskilt 

avsnittet ”Politiken och det politiska”. 
220 Ibid., s. 27. 
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var ju trevlig mot dig X [förnamn]” pockade hans advokat honom på 

armen och bad honom tala till rätten istället. Vid andra tillfällen var det 

istället ordföranden som ingrep mot att en av parterna duade den andra. 

Men också det motsatta inträffade flera gånger, det vill säga att den för-

hörda kallade sin motpart för ”herrn” eller något annat överdrivet forma-

liserat. Också vid dessa tillfällen ingrep någon av juristerna i salen och 

bad den förhörda att använda för- eller efternamn.  

Parternas sätt att benämna varandra ska inte vara för personligt – du-

andet gör rättssalen mindre, situationen riskerar att kantra över i ”a mo-

ment of shared energies”. Å andra sidan ska tilltalet heller inte vara alltför 

opersonligt; att benämna varandra ”herrn”, ”mannen där” eller vid både 

för- och efternamn skapar en alltför stor distans till konflikten och riske-

rar att göra konfliktlösningen alltför opersonlig och mekanisk.  

Man kan förstå tilltalen i rättssalen som nycklar till ”som vad” eller ”i 

egenskap av vad” processens deltagare närvarar – eller ”som vad” de 

produceras genom bland annat dessa tilltal. Ordföranden, åklagaren och 

advokaten duar målsägande, tilltalad och vittne, med andra ord position-

eras de senare här som ”privatpersoner”. När de talar med varandra an-

vänder juristerna istället titlar. Ordföranden säger ofta ”advokaten” eller 

”åklagaren” (eventuellt kompletterat med efternamn) när han/hon talar 

direkt till dessa, medan advokat och åklagare inte sällan säger ”herr” 

respektive ”fru ordförande” till ordföranden. Tilltalen stärker advokatens 

och åklagarens närvaro i sina yrkesroller, medan tilltalet till ordföranden 

snarare är ett slags repetition av det ursprungliga legitimerandet – det är 

dels ett bevis på erkännande av ordförandens legitima roll men framför 

allt ett erkännande av institutionen som ”instituerade” ordföranden.221 

Målsägande, tilltalad och vittne är i sin tur ofta osäkra i sitt tilltal av juris-

terna i salen – och till detta hör också det faktum att de förra sällan tillta-

lar de senare. Talet från målsägande, tilltalad och vittne har sällan en 

direkt mottagare – även om det genomgående betonas att man ska ”tala 

till rätten” – utan dessa utsagor är snarare, genom sin karaktär av svar på 

frågor, objekt som läggs fram på den tomma platsen mellan parterna för 

bedömning av rätten och övriga närvarande; det är inte uttalanden som 

ingår i en dialog. 

Agoniseringen av en antagonistisk konflikt handlar inte endast om att 

förtrycka själva konflikten och uppnå en försoning eller konsensus. En 

central komponent av brottmålsrättegångar är att levandegöra det som har 

hänt, det vill säga att med berättelser, gester, videoinspelningar, doku-

ment och andra bevis som medel producera en representation av den eller 

                                                      
221 Bourdieu, ”Rites of Institution”, s. 126. 
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de händelser som ligger till grund för rättegången.222 Genom att låta par-

terna komma till tals och berätta sina berättelser och sina versioner av 

händelsen inför varandra öppnas också möjligheten till att den ursprung-

liga konflikten återaktiveras. Man kan möjligen säga att rättegången häm-

tar kraft från den ursprungliga konflikten (den händelse som har förorsa-

kat rättegången), men att denna kraft aldrig tillåts överrösta den juridiska 

representationen. Konflikten tillåts existera i rättssalen, men den agonist-

iska formen som gör parterna till motståndare måste alltid vara överord-

nad den antagonistiska formen där har ett mer uttalat fiendeförhållande.  

Mötet mellan målsägande och tilltalad tillåts i allmänhet inte ske direkt 

– varken i meningen verbal eller fysisk närhet – utan måste medieras på 

ett eller annat sätt. Under fältstudien skedde ett anmärkningsvärt undan-

tag från vanliga rumsliga separationen och en mer direkt kontakt mellan 

parterna tilläts. Förhandlingen handlade om ett slagsmål på en krog där 

den tilltalade enligt åklagaren hade slagit målsägande med ett glas. Åkla-

garen pekade på målsägandens ärr och berättade i detalj om skadan. Mål-

sägande ombads sedan att gå fram till rätten och visa dem ärret och däref-

ter, på uppmaning av ordföranden, också vidare till den tilltalade och 

dennes advokat. Målsäganden böjde ner huvudet och lät tilltalad och ad-

vokat studera ärret. Denna fysiska närhet mellan målsägande och tilltalad 

är exceptionell och särskild anmärkningsvärd eftersom det handlade om 

en misshandel. Genom framvisandet av ärret upprepades den proxemiska 

närhet som fanns vid den ursprungliga konflikten; framvisningen funge-

rade som ett slags aktualiserande, levandegörande och reproducerande av 

den ursprungliga händelsen. 

Rättssalen är ordnad för att göra en enkel konfliktlinje mellan två 

punkter möjlig att åskåda, vilket därmed också iscensätter och till viss del 

förstärker denna konfliktlinje. Men det är inte alltid detta motsvarar de 

konflikter som uppstår (eller aktiveras) under rättegången. Under fältstu-

dien bevistade jag flera rättegångar där konflikten istället gick mellan 

andra punkter. Vid flera tillfällen var det snarare mellan de två eller tre 

tilltalade som konflikten återfanns. Ett exempel på detta var ett massme-

dialt uppmärksammat bedrägerimål, där den huvudåtalade under förun-

dersökningen hade namngivit två medhjälpare som därför också var 

medåtalade i målet. Under dessa förhandlingar gick skiljelinjen i salen 

snarast mellan den huvudåtalade och de två medåtalade, det vill säga 

                                                      
222 I rättegångar som behandlar brott där offret har avlidit blir representationen av denna 

person det centrala, som Carolyn McKay skriver: ”Lacking presence, the murder victim 

becomes a representation, rather like a fictional character, fleetingly revived and brought 

into being by the spoken word.” (Carolyn McKay, ”Murder Ob/Scene: The Seen, Unseen 

and Ob/scene in Murder Trials”, Law Text Culture, vol. 14, nr. 1 (2010), s. 84.) 
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mellan parter som delade bänk. Vid ett annat mål, där dottern hade ankla-

gat sin far för misshandel men sedan tagit tillbaka sin anklagelse stod 

konflikten istället mellan målsägande (dottern) och åklagaren genom att 

den förra försökte övertala den senare om att hon hade ljugit vid polisan-

mälan. När konflikten inte längre står mellan målsägande/åklagare och 

tilltalad/advokat blir också det statiska i de rumsliga placeringarna syn-

liggjort. Rättssalen är konstruerad för att konflikten ska stå mellan två 

separerade delar av salen, men i ovan nämnda fall har det knappast varit 

fråga om någon rumslig separation över huvud taget. 

Rättslig representation 

Att lösa en konflikt rättsligt innebär att göra en konflikt rättslig. Konflik-

ten förflyttas till en representationell nivå där den formuleras och iscen-

sätts med juridiska medel. Konflikten och dess involverade personer re-

presenteras in i det rättsliga. För att konflikten ska kunna ta plats i det 

rättsliga måste den ”förrättsligas” och i denna konvertering har juristerna 

en central position, de är det rättsligas gränsvakter.223  

Både advokaten och åklagaren har en representativ funktion i brott-

målsrättegången. I vissa rättegångar finns också ett målsägandebiträde, 

som särskilt ska tillvarata målsägandes intresse. Advokaten är den tillta-

lades försvarare och för dennes talan under rättegången. Åklagaren repre-

senterar det allmänna, men det faktum att åklagaren i rättssalen delar 

bänk med målsägande gör att denne lätt uppfattas som den tilltalades 

motståndare.224 Även om konflikten i rent juridiska termer inte står mellan 

de två bänkarna så är dynamiken i salen oftast en konfrontation mellan 

dessa punkter. Från det perspektiv som jag studerar rättegången är detta 

också det mest framträdande och på många sätt det mest intressanta.  

Den rättsliga representationen av konflikten innebär att målsägande 

och tilltalad distanseras från konfliktlösningen och konflikten. Advokat, 

                                                      
223 ”Legal qualifications comprise a specific power that allows control of entry into the 

juridical field by deciding which conflicts deserve entry, and determining the specific 

form in which they must be clothed to be constituted as properly legal arguments.” (Bour-

dieu, ”The Force of Law”, s. 835.) 
224 Enligt juridisk praxis gäller den så kallade objektivitetsprincipen även under huvudför-

handlingen, vilket innebär att åklagarens uppgift inte är att ”få till stånd en fällande dom, 

utan att uppnå en objektivt riktig dom” (SOU 2011:45, Förundersökning – objektivitet, 

beslag, dokumentation m.m. Slutbetänkande av Förundersökningsutredningen (Stockholm 

2011) s. 105). Ekelöf skriver att åklagaren ska ”uppmärksamma och tillvarata även sådan 

bevisning, som talar för att den misstänkte inte är skyldig, och överhuvudtaget ingripa till 

den misstänktes förmån, när detta behövs” (Ekelöf, s. 73). Under min fältstudie har det 

visserligen hänt att åklagaren har talat till den tilltalades fördel, men detta har ofta fram-

stått mer som ett retoriskt grepp än som ett hänsynstagande till objektivitetsprincipen.  
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åklagare och biträden tar plats mellan rätten och klienterna, de balanserar 

mellan klienterna språk, upplevelser och berättelser och den rättsliga 

diskursen, den juridiska terminologin och de processuella formerna för 

konfliktlösning. Advokat, åklagare och biträden tillhör en juridisk ge-

menskap men samtidigt måste de också befinna sig på – eller vara kopp-

lade till – lekmännens nivå, det vill säga deras språkliga och känslomäss-

iga sfär.  

Den juridiska gemenskapen synliggörs ofta omgående i rättssalen. De 

formella och informella reglerna för exempelvis tal, tilltal och uppförande 

skiljer sig uppenbart mellan juristerna och icke-juristerna. Advokat, åkla-

gare och målsägandebiträde talar förhållandevis fritt i rättssalen, medan 

icke-juristerna för det mesta endast talar vid bestämda tillfällen. I slutet 

av en förhandling från min fältstudie började advokaten och åklagaren att 

diskutera huruvida brottet skulle rubriceras som stöld eller rån. De väx-

lade flera repliker och började så småningom tala i munnen på varandra. 

Även målsägandebiträdet la sig i diskussionen. Ordföranden lät denna 

diskussion pågå, trots att den mer eller mindre urartat till munhuggning 

som saknade relevans för målet. Men när den tilltalade till slut försökte 

yttra sig blev denne snabbt tystad av såväl advokat som ordförande. Det 

har inte någon betydelse vad den tilltalade eller målsägande försöker 

säga; även om det handlar om vad som kan uppfattas som rena faktaupp-

gifter – ålder, datum, uttal av ett namn eller liknande – tillåts de inte att 

yttra sig utan att ha blivit ombedda.225  

Det är juristerna som kontrollerar situationen, både genom att de har 

formell tillåtelse till detta och att de på ett mer informellt plan behärskar 

koderna; distanseringen av målsägande och tilltalad är därmed dubbel. 

Som Bourdieu skriver: 

The alteration of mental space […] guarantees the mastery of the situation 
to those who possess legal qualifications. They alone can adopt the atti-
tudes which allow the constitution of situations according to the funda-
mental law of the field. Those who tacitly abandon the direction of their 

                                                      
225 I slutet av förhandlingen brukar ordföranden ibland fråga den tilltalade om den har 

något att säga. Här ges alltså möjlighet att tala ”fritt”, dock vid ett tydligt anvisad tillfälle. 

Det som under min fältstudie sades under sådana tillfällen gav aldrig upphov till någon 

kommentar, varken från rätten eller från de övriga närvarande. Å ena sidan ligger en frihet 

i att få möjlighet att tala utan att bli avbruten, ifrågasatt eller kommenterad. Å andra sidan 

får dessa uttalanden ett drag av ”maktlöshet” – det kan verka som att friheten att tala 

enbart syftar till att den tilltalade ska få komma till tals för sin egen skull snarare än att det 

som sägs har någon som helst betydelse för processen. Rättssalen framstår lätt som under-

ligt tom under dessa tillfällen, frånvaron av kommentarer (ens i form av nickningar eller 

gester) får det att verka som att orden går rakt ut i tomma intet. 
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conflict themselves by accepting entry into the juridical field […] are re-
duced to the status of client.226  

 

Reduktionen av den ursprungliga konfliktens antagonister till målsägande 

och tilltalad, det vill säga i en mer processuell mening, parallelliseras och 

förstärks av skillnaden i möjlighet att hantera rättegångens koder och det 

juridiska språket. Härigenom förstärks också den juridiska gemenskapen i 

salen. Den juridiska diskursen – eller aktörerna på det juridiska fältet – 

ställer sig över lekmännen och deras tal, sprider sig som en förmodat 

neutral diskurs och överröstar lekmännens banala och subjektiva tal, med 

Håkan Gustafssons ord: 

Genom att agera i en språkform som ger intryck av att vara oberoende av 
samhällets maktkamp ställer sig den [juridiska diskursen] över andra posit-
ioner, talar från en ’neutral’ plats och intar en dömande position. Dessu-
tom underlättas denna (’magiska’) effekt av det juridiska språkets avance-
rade, abstrakta, tekniska och komplexa karaktär.227 

 

Gränsen mellan det rättsliga och det icke-rättsliga synliggörs här rent 

konkret genom juristernas sätt att tala. Att vara en medlare innebär att 

befinna sig på gränsen (eller att själv likt ett membran utgöra gränsen); i 

denna balansgång är tyngdpunkten ibland på ”lekmannasidan”, ibland i 

den juridiska gemenskapen i salen. Vissa utsagor kan vara av sådan juri-

disk-teknisk karaktär att de uppenbart riktar sig till de andra juristerna i 

salen och inte till samtliga närvarande. Den juridisk-professionella sfären 

kan också synliggöras ”negativt” i uttalanden som riktar sig till lekmän-

nen i salen, exempelvis genom användandet av ett mer vardagligt språk: 

”Det jag påstår rätt ut är att det är luftfakturor”, och i sidoställning med 

det juridiska tilltalet: ”Han bestrider – han förnekar alltså gärningen”. 

Den här typen av uttalanden indikerar rättegångens två nivåer och juris-

ternas överlappande placering. Inte sällan under fältstudien använde ad-

vokaten ett språk under förhöret med den tilltalade och ett annat när 

han/hon istället talade till rätten. Advokat och åklagare tenderar att ”prata 

med” lekmännen och ”tala till” rätten – med andra ord positionerar de sig 

i ena fallet jämsides och i det andra inför eller under. Samtidigt som om-

formulerandet av klientens tal i juridiska termer är ett sätt att ge denne 

röst i det rättsliga innebär denna omtolkning också att juristerna fjärmar 

sig från den de representerar. Det juridiska språket har en neutraliserande 

effekt som ”avrealiserar” konflikten: 

                                                      
226 Bourdieu, ”The Force of Law”, s. 834. 
227 Gustafsson, s. 15 not 4.  
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The judicial situation operates like a neutral space that neutralizes the 
stakes in any conflict through the de-realization and distancing implicit in 
the conversion of a direct struggle between parties into a dialogue between 
mediators.228 

 

”Avrealiseringen” och neutraliseringen av konflikten är inbyggd i det 

juridiska systemet; ett visst mått av distansering måste alltid till för att 

konflikten ska kunna representeras in i det rättsliga. Samtidigt har vissa 

advokater arbetat med sina klienter i flera år och uppvisar då också ett 

större intresse för klientens sak och person. Juristerna balanserar på grän-

sen mellan det vardagliga och det rättsliga, både vad gäller tal och bete-

ende. För att behålla sin plats i den juridiska gemenskapen kan juristerna 

inte visa ett alltför stort känslomässigt engagemang i klientens sak, men 

samtidigt måste de visa just ett sådant engagemang för att behålla sin 

legitimitet som representanter.229 Medan rättens ledamöter nästan alltid 

har en känslomässigt neutral framtoning är saken en annan vad gäller de 

andra juristerna. Dels kan advokaten och åklagaren hamna i konflikter – 

inte sällan med varandra – där tonfallet går upp och gesterna blir större, 

dels kan de använda sig av känslostarka kommentarer, ordval och tonfall 

som retorisk strategi, exempelvis i förhör och slutplädering. 

Det kroppsliga är nedtonat i rättssalen, exempelvis genom stillastittan-

det och frånvaron av rättsligt betydelsefulla och ritualiserade gester. Men 

det finns ändå tydliga skillnader i hur de närvarande framstår gällande sin 

kroppslighet. Advokat och åklagare är exempelvis betydligt mer kropps-

ligt aktiva än rättens ledamöter. Deras rörelser understryker kopplingen 

till klienten; de signalerar engagemang och intresse – alternativt att deras 

kroppsliga aktivitet mimetiskt speglar och ger klienten kropp på den rätts-

liga nivån. De nyttjar ett ”self-expressive mode” som komplement till och 

förstärkning av ”representational mode”, för att tala med States.230 För att 

inte tappa klientens förtroende och därmed funktionen som dennes repre-

sentant måste juristerna levandegöra konflikten och visa att något reellt 

och viktigt står på spel. 

Advokat och åklagare befinner sig båda i en juridisk och kollegial ge-

menskap. Vid flera tillfällen under fältstudien tillbringade advokat och 

åklagare pauserna tillsammans och samtalade om allt från andra mål till 

semesterresor. Men i rättssalen är de positionerade som varandras motpo-

ler. Och trots att juristerna förkroppsligar en viss asketism och aristokra-

tism hamnar de två emellanåt i prestigefulla och hetsiga diskussioner.231 

                                                      
228 Bourdieu, ”The Force of Law”, s. 830. 
229 Ibid., s. 837. 
230 States, s. 161 ff. för ”self-reflexive mode” och 181 ff. för ”representational mode”.  
231 Bourdieu, ”The Force of Law”, s. 830. 
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Vid en rättegång refererade exempelvis åklagaren till ett tidigare mål ”där 

för övrigt advokat X var försvarare.” Åklagaren underströk också att ad-

vokaten hade förlorat det målet. Även om det i sammanhanget hade sin 

juridiska poäng att nämna det tidigare målet (och domslutet), var beto-

nandet av advokatens medverkan knappast relevant. Denna typ av mer 

personlig och prestigefull kamp är inte ovanlig i rättssalen. Å ena sidan 

kan denna typ av konflikter sägas visa på juristernas engagemang i sin 

klients sak – att det underlättar för parterna att uppleva att deras känslo-

mässiga involvering överförs till den representationella nivån, att den 

rättsliga representationen av konflikten inte rensar bort det emotionella 

och blir en omänsklig mekanik med vilken deras konflikt och deras käns-

lor inte har någon kontakt. Å andra sidan fungerar just denna typ av kon-

flikt mellan jurister som ett fjärmande från klienternas konfliktssfär. Det 

känslomässiga engagemang som juristerna här uppvisar verkar inte ha 

något egentligt att göra med klienternas konflikt, utan istället en inomju-

ridisk (eller rent personlig) kamp om prestige.  

Ett annat sätt på vilket juristerna skiljer sig från lekmännen i salen är 

att de förra i betydligt större utsträckning har en benägenhet att skämta.232 

Två vanliga tidpunkter i förhandlingen för mer skämtsamma yttranden är 

när den ekonomiska ersättningen, till vittne respektive advokat, ska fast-

ställas. När vittnesförhöret är över frågar ordföranden vittnet om denne 

har förlorat någon arbetsinkomst för att kunna medverka i rättegången 

och inte sällan uppger vittnet då ett belopp som överskrider maxgränsen 

för ersättning eller så svarar vittnet med antal timmar som den skulle ha 

arbetat. Många ordföranden tar då tillfället i akt och svarar skämtsamt på 

kravet, exempelvis ”Oj, oj, oj. Du vet, staten är som den är. 700 kronor är 

maxbelopp. Men då är det skattefritt.”233 

Skämten är vardagliggörande och skapar en atmosfär av samhörighet, 

som en kontrast till den konflikt som annars präglar rättegången. Ett 

skämt kan skapa distans till konflikten genom att det riktar sig till de när-

varande mer som privatpersoner eller ”människor” än parter i en rättspro-

cess. I den meningen har skämten en kollektiviserande funktion, de riktar 

sig till ett gemensamt ”vi” som står över (eller ligger under) konfliktens 

uppdelning i ”vi” och ”de”. Ett annat vanligt tillfälle för skämt är i slutet 

av ett förhör eller efter pläderingarna, det vill säga just efter en mer seriös 

och formaliserad sekvens. Skämten fungerar här som ett slags indikation 

på att allvaret är över, liksom en karneval släpper de på det sociala tryck-

                                                      
232 Vid något enstaka tillfälle under min fältstudie hände det visserligen att tilltalad eller 

målsägande skämtade, men detta bemöttes med tillrättavisningar snarare än leenden. 
233 Ett av många exempel från när advokaten lämnar in sin kostnadsräkning i slutet av 

förhandlingen: ”Skriver jag så otydligt? Jag är från Skåne.” 
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et och låter ett uns av communitas, det vill säga en rollbefriad gemenskap, 

lysa igenom strukturen.234 

Skämten är också tydligt publiktillvända: att skämta innebär att fram-

föra något inför någon – och det är långt ifrån alla deltagare som tar sig 

denna frihet att gå utanför sin processuella roll och istället tala som ”sig 

själv”. Skämtandet är på ett något paradoxalt sätt därmed rollskapande 

genom att det särskiljer de som tillåter sig att skämta – de som anser sig 

ha möjlighet att höja sig över det rättsliga – från de som är disciplinerade 

in i rättssalens ordning.235  

 

*** 

 

Under rättegången produceras en rad olika relationer och gemenskaper. 

Rummet skiktas på olika sätt; sfärer, nivåer, in- och utsidor träder fram 

och försvinner. Det rättsliga i skepnaden av en scen bakom en glasfasad – 

som i Flemingsberg – kan ge sken av en transparent och till och med 

jämnbördig relation, att alla närvarande befinner sig på samma plan. Men 

i rättssalen är lekmännen alltid underordade juristerna; tilltalad och mål-

sägande befinner sig aldrig på den andra nivån, de är aldrig jämlika med 

de erfarna och ”habituerade” aktörerna på det juridiska fältet: 

In reality, the institution of a ’judicial space’ implies the establishment of a 
borderline between actors. It divides those qualified to participate in the 
game and those who, though they may find themselves in the middle of it, 
are in fact excluded by their inability to accomplish the conversion of 
mental space – and particularly of linguistic stance – which is presumed by 
entry into this social space.236 

 

Lekmännen är placerade mitt i spelet men samtidigt är de exkluderade; de 

är under och inför rätten.237 De befinner sig aldrig i rätten annat än som 

                                                      
234 För relationen mellan communitas och struktur, se Victor Turner, The Ritual Process: 

Structure and Anti-Structure (New Brunswick och London 2000), s. 96 f. 
235 ”[O]ne of the privileges of consecration consists in the fact that, by conferring an 

undeniable and indelible essence on the individuals consecrated, it authorizes transgres-

sion that would otherwise be forbidden.” (Bourdieu, ”Rites of Institution”, s. 125.) 
236 Bourdieu, ”The Force of Law”, s. 828. 
237 Som Gustafsson skriver i en kommentar till Althusser: ”Rättssystemet, dess begrepps-

apparat, dess metodik och språk interpellerar individen på flera nivåer och i skilda sam-

manhang, varigenom individen blir ett subjekt under och inför rätten: ett rättssubjekt.” 

(Gustafsson, s. 54, n. 55.) 
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representationer; de är där men ändå inte.238 Tilltalad och målsägande är 

därför snarast att karakterisera som det rättsliga spelets spelpjäser. De är 

det material som rätten spelas med eller igenom, det som gör det möjligt 

för rättegångsspelet att existera. För att ha något att spela med, drar rätten 

berättelser och konflikter ur tilltalad och målsägande och konstituerar 

dem som rättssubjekt.  

Vittnet, som nästa kapitel ägnas åt, har till skillnad från parterna ingen 

juridisk representant. Därmed har vittnet inte heller samma relation till 

det rättsliga som tilltalad och målsägande. Vittnet är snarast omgärdad av 

rätten, på en och samma gång innanför och utanför den.  

                                                      
238 Som ”Alex” säger i rapporten Sju ungdomar om sin rättegång: ”Det var som att sitta 

och titta på TV ungefär. Man är inte så delaktig, man är inte med.” (Åsa Frodlund, Sju 

ungdomar om sin rättegång, BRÅ:s rapport 2002:18 (Stockholm 2002), s. 25.) 
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3. Vittnet 

Den som är vittne befinner sig utanför. Vittnet väntar utanför salen under 

första delen av förhandlingen, det står utanför den direkta konflikten mel-

lan parterna, det berörs inte av domslutet och det har ingen juridisk repre-

sentant som gör det närvarande på den juridiska nivån. Samtidigt har 

vittnet en central position i rättegången. 

Det mest utmärkande vad gäller vittnet i rättegången är dels dess en-

samhet, dels den formaliserade hanteringen – tydligast synliggjord i 

edsavläggelsen – som vittnet är föremål för. Vittnet är på många sätt 

singulär i sin karaktär, exempelvis genom att vara ensam om den erfaren-

het som ska delges de andra närvarande. Detta går också igen i behand-

lingen av vittnet i rättssalen. Samtidigt är vittnet kanske den av rättegång-

ens deltagare som är utsatt för de mest inordnande teknikerna. Å ena si-

dan framstår vittnet under rättegången som en av de mest ”subjektiva” 

karaktärerna, inte minst genom att vittnet både tillåts och uppmanas att 

tala fritt under förhöret. Å andra sidan sker en hantering av vittnet: in-

struktioner, utfrågningar, order. Vittnet är utsatt för olika former av in-

ordnande tekniker, som formar vittnet och dess utsagor till objekt att 

granska. De olika sidorna av vittnesrollen blir tydliga om man ställer två 

av ordförandens uttalanden bredvid varandra, nämligen det som föregår 

edsavläggelsen och det som inleder förhöret: ”säg efter mig” respektive 

”berätta med dina egna ord”.239 Det finns en dubbelhet i vittnesrollen; 

vittnet befinner sig i spänningsfältet mellan inordning och frisläppande. 

Hanteringen av vittnet utgör vad som kan kallas en sanningens teater. Det 

är en scen i två bemärkelser: ett dramaturgiskt ordnat tidsförlopp såväl 

som en plats varifrån vittnet talar. I det följande är det just denna hante-

ring som kommer att stå i fokus, det vill säga skapandet av en scen sna-

rare än det som sedan utsägs, förutsättningarna för ett förmodat sant tal 

snarare än det sanna talet i sig.240 

                                                      
239 Detta är inga formaliserade yttranden, utan de kan se ut på olika sätt från förhandling 

till förhandling. De är dock alltid implicerade, antingen i ordförandens formulering och 

sätt att fråga, eller i själva praktiken (eden respektive förhöret).  
240 Jfr Foucaults beskrivning av sitt historiska projekt: ”I would like to write a history of 

the stage on which one tried to distinguish truth from falsehood; but it is not that distinc-
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Det finns alltid en ensamhet knuten till vittnet, även om man kan be-

vittna något tillsammans med andra. Eftersom erfarenheten är subjektiv 

så är också vittnet alltid singulärt; vittnet är en ensam individ som har en 

subjektiv erfarenhet av ett specifikt skeende. Enligt etymologin är också 

vittnet ”någon som vet”.241 Detta vetande är unikt och det är därigenom 

som vittnet konstitueras, det vill säga genom att skilja sig från de som 

inte är vittnen. Vittnets observationer och erfarenheter står i motsats till 

okunskapen och frånvaron av erfarenhet hos de som inte har varit närva-

rande som vittnen. Det vittnet har erfarenhet om är ofta en sinnlighet, en 

sinnlig perception av något som har befunnit sig i dennes närvaro. Och 

vittnesmålet blir därför också ett slags närvarandegörande av detta nu-

mera frånvarande.242 I en formell mening kan man definiera vittnet i rät-

tegången som en person som har kallats som vittne. Med andra ord är 

vittnesrollen här inget annat än resultatet av ett utpekande. Man behöver 

inte ha gjort några observationer över huvud taget – det räcker med att 

någon (exempelvis advokat eller åklagare) tror att man är ”någon som 

vet” för att man ska bli kallad som vittne.243 Även om erfarenheterna och 

utpekandet (tilldelandet av rollen) är viktiga för vittnet finns det också en 

rad andra instanser i rollproduktionen. Det är främst dessa jag kommer att 

intressera mig för i det kommande. Formerna för hanteringen av vittnet i 

och kring rättssalen sker också på många sätt mot bakgrund av den erfa-

renhetsmässiga singulariteten.  

Från vittnets perspektiv är rättegången indelad i tre sekvenser. Under 

den första delen av förhandlingen är vittnet förbjuden att närvara i rättssa-

len. Här skapas alltså vittnets unika roll genom att i princip vara den enda 

person som inte tillåts vistas i rättssalen. Den andra sekvensen av för-

                                                                                                                        
tion that I am interested in, but the constitution of the stage and the theatre. It is indeed the 

theatre of truth that I would like to describe.” (Foucault, ”The Stage of Philosophy: A 

conversation between Michel Foucault and Moriaki Watanabe”, övers. Rosa Eidelpes och 

Kevin Kennedy, New York Magazine of Contemporary Art and Theory, vol. 1, nr. 5, via 

ny-magazine.org, 2014-03-27.) 
241 Ernby, uppslagsord ”vittne”. 
242 Med Foucaults ord: ”Its model, or rather its non-verbal equivalent, is perception: 

showing things as if one was there, as if one was seeing them. The words of the witness 

are the substitute for presence.” (Foucault, Lectures on the Will to Know, s. 85.) Eller 

Derridas: ”’I bear witness’ – that means: ’I affirm (rightly or wrongly, but all in good 

faith, sincerely) that that was or is present to me, in space and time (thus sense-

perceptible) […].” (Jacques Derrida, ”Poetics and Politics of Witnessing”, övers. Outi 

Pasanen, i Sovereignties in Question: The Poetics of Paul Celan, red. Thomas Dutoit och 

Outi Pasanen (New York 2005), s. 76.) 
243 I ett mål sa sig vittnet ha sovit under hela händelseförloppet. Här är det alltså knappast 

fråga om ett vittne i bemärkelsen ”någon som vet”, utan endast ett vittne i en mer formell 

juridisk mening. 
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handlingen från vittnets perspektiv består av dennes medverkan som 

vittne, det vill säga avläggandet av eden och vittnesmålet. Här är vittnet 

inte längre utestängd och förvisad till de perifera väntrummen, utan istäl-

let förhandlingens absoluta fokus, den punkt kring vilken all uppmärk-

samhet samlas. Förhandlingens tredje del är den som följer på vittnesmå-

let. Här har vittnet inte längre någon påtvingad relation till det rättsliga, 

utan är fri att avlägsna sig eller sätta sig på åhörarplats. Vittnets relation 

till det rättsliga är med andra ord skiftande och kontrastrik: först är vittnet 

aktivt utestängt, sedan placeras det i förhandlingens absoluta centrum för 

att slutligen vara en i juridisk mening betydelselös åhörare. 

Vittnets entré 

När notarien har kallat till förhandling genom högtalarna går parter, om-

bud och åhörare in i rättssalen och sätter sig på sina bestämda platser. 

Innan förhandlingen börjar brukar ordföranden fråga om det är någon av 

de närvarande som ska vittna. Inte sällan har ett eller flera vittnen gått in i 

salen tillsammans med förhandlingens övriga deltagare; det är bevisligen 

inte självklart att de ”parter och ombud” som notarien kallar genom hög-

talaranläggningen inte inbegriper vittnena. Eftersom vittnet, som det står i 

rättegångsbalken, inte får ”övervara förhandlingen i målet, innan förhöret 

med vittnet äger rum”244 ber ordföranden vittnena att lämna salen och 

invänta utropet som riktar sig till dem. När det efter sakframställan och 

förhör med målsägande och tilltalad är dags för vittnesförhör kallar tings-

notarien på vittnet genom högtalaranläggningen: ”N.N. kallas till sal X.”  

Vissa av de som närvarar i rättssalen presenteras med namn, medan 

andra alltid förblir anonyma. Till den senare kategorin hör främst åhörar-

na, som enligt lag inte får tillfrågas om sin identitet.245 Inte heller eventu-

ella väktare och personal från kriminalvården (om den tilltalade är häk-

tad) presenteras med namn i rättssalen. Rättens ordförande presenterar 

ofta, men inte alltid, sig själv, advokat, åklagare, målsägande och tilltalad 

med namn, medan nämndemän och notarie för det mesta förblir namn-

lösa. Vittnet är den vars namn upprepas flest gånger under rättegången. 

Vittnet knyts i större utsträckning än övriga deltagare till sitt namn, sin 

identitet och sina relationer.  

Vittnet är också unikt i sin ensamhet. Vittnet väntar utanför rättssalen 

under förhandlingens första del. I princip är alla andra personer välkomna 

                                                      
244 RB, kap. 36 § 9.  
245 I en kommentar till RB, kap. 5 § 1 kan man läsa att ”var och en har rätt att som åhörare 

vara närvarande utan att behöva uppge namn eller underkasta sig kroppsvisitation” (Peter 

Fitger och Mikael Mellqvist, Domstolsprocessen: en kommentar till rättegångsbalken, 

andra utökade och reviderade upplagan (Stockholm 2002), s. 31). 
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in i rättssalen som åhörare, men vittnet är utestängt.246 Vittnets specificitet 

understryks ytterligare av notariens utrop i högtalarna – medan parterna 

kallas tillsammans och som ”parter” har varje vittne ett eget utrop där de 

alltså också namnges. Vittnet gör också ensam entré i rättssalen. Efter 

notariens utrop följer ofta en stunds väntan inne i rättssalen, en väntan på 

att vittnet ska öppna dörren. Denna korta stunds väntan och det enkla 

faktum att alla andra sitter ner när vittnet kommer in i salen gör att vitt-

nets entré blir än mer fokuserad, än mer av ett skeende som åskådas. 

Tystnaden i väntan på vittnet är, för att använda termer från Rudi Laer-

mans, både dramatisk och dramaturgisk. Med dramatisk tystnad avses 

tillfällen i teaterföreställningar när tystnaden bygger upp förväntningar 

inför det som ska komma. Sådana tystnader sträcks i vissa fall ut i längd 

och får en dramaturgisk kvalitet, vilket bland annat förändrar åskådarnas 

tidsuppfattning: ”Time becomes durée, ’felt’ or experienced Time.”247 

Laermans menar att en sådan typ av förlängda tystnader omvandlar rum-

met till en rituell plats: ”[T]he performance space is redefined as a quasi-

ritual space in which everything, even the most banal gesture, seems to 

have a secret meaning […].”248 Tystnaden och väntandet efter utropet i 

högtalarna har också ett slags rituell effekt, men mer genom att väntandet 

understryker den gemensamma närvaron i rättssalen än att minsta gest 

eller ord blir betydelsebärande. Tystnaden och väntandet är något som 

förenar de närvarande, något som indikerar gemenskap snarare än kon-

flikt. 

Vittnet kommer in i en pågående förhandling, en process i dubbel be-

märkelse: ett skeende och en juridisk förhandling. Genom sin ensamma 

entré i detta pågående skeende objektiveras vittnet som något som tillförs 

processen på en bestämd tidpunkt – ett material som adderas snarare än 

som en deltagare som finns där på samma villkor som de andra. Men 

samtidigt är vittnesrollen genomgående förknippad med ett agerande. 

Vittnet som sådant är konstituerat av ett tidigare åskådande och ett nutida 

agerande – ett vittne har varit åskådare men är aktör (i form av en berät-

tare). Eller med andra ord: det är just genom sitt tidigare åskådande som 

vittnet har blivit aktör. Vittnet är också den av rättegångens deltagare som 

mest ensidigt är agerande, till skillnad från de andra deltagarna som under 

rättegången pendlar mellan att vara aktörer och åskådare. Vittnet är aktör 

                                                      
246 Även andra personer – exempelvis minderåriga eller personer som uppträder hotfullt 

eller störande – kan utestängas från rättegången, men då sker det genom en aktiv utvis-

ning från ordförandens sida. 
247 Rudi Laermans, ”Performative Silences”, Performance Research, vol. 4, nr. 3 (1999), 

s. 4. 
248 Ibid., s. 4 f. 
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mer än åskådare; vittnet har sett och ska inte se något mer – annat än 

möjligen ordförandens/domarens ögon under edsavläggelsen. 

Vittnets identitet och sociala relationer är av betydelse för hur denne 

ska hanteras i rättssalen. När vittnet har tagit plats i vittnesbåset fortsätter 

ordföranden utredandet av identiteten. Ordföranden frågar om vittnets 

relationer till övriga deltagare i förhandlingen för att därigenom klarlägga 

huruvida vittnet ska avlägga ed eller ej. Enligt rättegångsbalken är detta 

ett led i ”bedömandet av tilltron till vittnets berättelse”.249 Med andra ord 

syftar denna identifiering till att klargöra vem det är som snart ska tala, 

vilka krafter (i form av lojaliteter etc.) som kan tänkas vara aktiverade i 

vittnets berättelse.  

Vittnets ensamhet går också igen i placeringen i rättssalen. Placeringen 

av bänkarna kan skilja sig något mellan olika rättssalar, men i de flesta 

salar har vittnet en helt ensam plats: ett bord och en stol mitt i salen.250 

Medan åhörarna eller rättens ledamöter är delar av ett kollektiv och mål-

sägande eller tilltalad för det mesta delar bord med en jurist, så är vittnet 

alltid ensamt.251 Vittnet sitter mittemot rätten – och ser dessa något under-

ifrån – med parterna snett framför sig åt höger respektive vänster. Vittnet 

har åhörarna bakom sig och är därmed den enda i salen som inte kan se 

samtliga närvarande. Vittnets placering mittemellan parterna indikerar ett 

slags neutralitet och utanförskap. Men samtidigt har vittnet inte sällan en 

social relation till någon av parterna och har kallats till förhandlingen av 

denne. Detta tillhörande (som alltså relativiserar vittnets utanförskap) 

synliggörs ofta av vittnets kroppshållning; vittnet tenderar att luta sig 

eller sitta vänd mot ”sin” part, såväl under förhöret från denna sida som 

från den andra.252  

Medan målsägande äger målet, det vill säga är den som har något att 

hävda, och den tilltalade är den som hävdandet riktar sig mot (som ”talet” 

riktar sig ”till”), är vittnet i rättssalen enbart på grund av en erfarenhet 

som denne har gjort. Vittnet – ensam, utanför, vetande – är den tredje, 

                                                      
249 ”Innan vittnesmål avläggs, skall rätten höra vittnet om hans fullständiga namn och, om 

det behövs, ålder, yrke och hemvist. Rätten skall också försöka klargöra om vittnet till 

part eller till saken står i något förhållande, som kan vara av vikt för bedömandet av till-

tron till vittnets berättelse, eller om det annars finns omständigheter av betydelse i detta 

hänseende.” (RB, kap. 36 § 10.) 
250 I vissa salar finns istället flera rader av bänkar och ordföranden brukar då be vittnet att 

ta plats i mitten av den främre raden. 
251 I de mål då det saknas målsägande, eller då denne inte är på plats, har också åklagaren 

en ”rumslig” ensamhet.  
252 Den sociala relationen mellan vittne och tilltalad/målsägande synliggörs och reprodu-

ceras också ofta i advokatens/åklagarens tonfall och typ av frågor. 
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såväl enligt den latinska etymologin (testis) som i rättssalen och i den 

juridiska processen.253  

Edsavläggelsen 

Edsavläggelsen utgör rättegångens tydligaste scen och dess mest rituella 

inslag. Det är ett avgränsat händelseförlopp som är strängt formaliserat 

och regelstyrt. Under edsavläggelsen är två deltagare aktiva: ordföranden 

och vittnet.254 Ordföranden ska ha avlagt domared och vittnet får inte vara 

under 15 år, ha en psykisk störning (som gör att personen saknar ”erfor-

derlig insikt om betydelsen av ed”) eller vara närstående till den tilltalade 

(i brottmål).255 Det krävs alltså vissa kvalifikationer och/eller erfarenheter 

för att man ska kunna delta i edsavläggelsen; ritualen kräver en specifik 

utom- eller prerituell identitet av deltagarna. Om det inte finns något hin-

der för att vittnet ska avlägga ed ber ordföranden vittnet att säga efter 

honom/henne:  

Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela 
sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.256  

 

Edsavläggelsens rituella karaktär kommer sig inte minst av att den till sin 

form består av fasta repliker som förestavas och eftersägs. Detta är det 

enda tillfälle under en förhandling då en deltagare inte själv bestämmer 

hur denne ska formulera sig. Varken ordföranden, som förutom vittnets 

namn citerar rättegångsbalken, eller vittnet, som säger efter ordföranden, 

är ”auktor” till orden som utsägs. ”Auktoriteten” i dubbel bemärkelse – 

både vad gäller ordens upphov och det legitima bestämmandet – ligger 

någon annanstans, någonstans bakom, under, inuti eller innan. Men i 

situationen, i stunden eden utsägs, är det ändå ordföranden som är ordens 

ursprung tillika den som sammanhanget tillskriver bestämmande; ordfö-

randen spelar eller innehar rollen som ordens upphovsman, den vars ord 

ska eftersägas. Tvånget att utsäga någon annans (eller ”något annats”) 

ord, det vill säga det vittnet utsätts för, det att inte fritt använda sitt eget 

språk, är starkt kontrasterat mot kommande påbud om att ”berätta med 

egna ord”. Underordningen i att reprisera, att följa någon annans före-

stavning – och att dessutom inte på något sätt kunna styra vilken innebörd 

dessa fraser har, som ju är fastlagd enligt en juridisk-rituell ordning – är 

                                                      
253 För en diskussion av etymologin till testis (fr. témoin, eng. testimony), se Derrida, 

”Poetics and Politics of Witnessing”, s. 72 ff. 
254 I förekommande fall även en tolk.  
255 RB, kap. 36 § 13. 
256 RB, kap. 36 § 11. 
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en av de mest objektiverande instanserna i hanteringen av vittnet. Vittnet 

är här objekt i bemärkelsen den som är utsatt för en praktik. Men ännu 

har inte vittnet blivit föremål för den mest ingående granskningen, det vill 

säga producerat som ett undersökningsobjekt.  

 Edsavläggelsen har en i flera bemärkelser performativ karaktär. Som 

en form framförande förstärker avläggelsen vittnets objektsposition. Som 

scen betraktad är edsavläggelsen en uppvisning i hierarkisering, där den 

ena deltagaren positioneras som ordens och betydelsens upphov och be-

stämmare och den andra som det material på vilken orden inskrivs, i vars 

kropp de tar plats, den kropp (och den ”själ” eller det medvetande) som 

ska påverkas av det sagda. Det finns en dubbel rörelse i detta: å ena sidan 

en anonymisering och en avindividualisering genom den ritualiserade 

praktiken, det vill säga genom att vittnet tar plats i något (ett språk, en 

tradition), å andra sidan syftar hela edsavläggelseritualen till att skapa 

plats för den individuella rösten och att producera vittnet som något auto-

nomt, det vill säga något som inte är styrt utifrån. Å ena sidan avklädan-

det genom platstagandet i ritualen och tilldelandet av en främmande röst, 

å andra sidan ett slags påklädande av en individualitet och ett framma-

nande av en singulär röst; edsavläggelsen är ett avsägande av suveränitet 

som syftar till att producera och garantera en autonomi. De performativa 

orden utsägs inte av ordföranden, det är endast vittnets utsägande som har 

performativ verkan. Medan exempelvis domslutet är ett performativt 

yttrande som görs över den de berör, tar det performativa talet i edsavläg-

gelsen istället plats i objektet; det är vittnets tal som binder vittnet.  

Vittneseden i svenska brottmålsförhandlingar är promissorisk, vilket 

betyder att den är placerad före vittnesmålet och utgör ett löfte om kom-

mande sanningsenlighet. Motsatsen, vilket tillämpas i många andra länder 

men även i vissa speciella fall inom svenskt rättsväsende, är den asserto-

riska eden, som istället utgör en försäkran om att det som har sagts har 

varit sant.257 Den promissoriska eden skapar ett slags rituellt inneslutande 

av vittnesmålet, en rituell sfär som sträcker sig framåt till den punkt då 

förhöret har avslutats.258 I och med att edsavläggelsen är placerad före 

vittnesmålet skapas en tydlig gräns mellan det som föregår vittnesmålet 

och det som ingår i detta; eden utgör en passage in i förhöret eller in i det 

rättsliga. Allt som sägs när denna edens tröskel har passerats är knutet till 

edens löfte. Som Aristoteles påpekade innebär därmed en lögn som följer 

                                                      
257 Den assertoriska eden tillämpas inom sjörätten. Se Gustaf Lagerbielke, Om mened 

(Lund 1979), s. 75 ff. för en diskussion av assertorisk och promissorisk ed och betydelsen 

inom svensk rätt.  
258 Eller rättare sagt till den punkt då målet har avslutats, eftersom en avlagd ed även 

gäller för eventuella ytterligare förhör i samma mål (RB, kap. 36 § 15). 
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på en promissorisk ed att eden bryts, medan det i fallet med den asserto-

riska eden istället är själva eden som utgör lögnen.259 Sanning och lögn är 

i de två fallen placerade på olika sätt i förhållande till ritualen; lögnen 

produceras när den utsägs respektive när eden avläggs.  

Medan den assertoriska eden skapar ett tydligt avslut för förhöret – el-

ler som Gustaf Lagerbielke skriver: ”avläggandet av eden innebär en klart 

urskiljbar gräns över vilken den beediga utsagan inte kan sträcka sig”260 – 

så aktualiserar användandet av en promissorisk ed just frågan om när ett 

förhör ska anses vara avlutat. I praktiken brukar ordföranden konstatera 

att det inte finns några fler frågor och att förhöret därför är avslutat. La-

gerbielke menar att det måste anses tydligt att förhöret är avslutat i och 

med att ”rätten tar upp frågan om ersättning åt den hörde” och att det 

därför inte behövs en ”uttrycklig formell förklaring”.261 Medan förhörets 

inledning har en starkt rituell prägel, genom att det föregås av edsavläg-

gelsen, saknas det en motsvarighet på andra sidan förhöret. Förhöret eb-

bar snarare ut och övergår i frågor om ekonomisk ersättning, en konver-

sation som genom avsaknaden av ett rituellt avslut på förhöret har ett 

oklart förhållande till edens krav på sant tal. 

Edsavläggelsen är omgiven praktiker som är formella men inte iögon-

fallande rituella. Och edens språk omges på samma sätt av en hel del 

formella juridiska fraser men inte något formaliserat tal i mer explicit 

rituell bemärkelse. Gränsen mellan det tal som föregår edsavläggelsen – 

det vill säga ordförandens frågor om vittnets identitet etc. – och edens 

fastlagda och bitvis ålderdomliga språk förefaller också vara kännbar för 

de inblandade. Vissa ordföranden förestavar eden med ett mer vardagligt 

tonfall, vilket gör att edsavläggelsens ritualitet och annorlundahet tonas 

ned.  

Det finns i svenska tingsrättsförhandlingen ingen uppsättning ceremo-

niella eller rituella medel eller uttryck som eden och edsavläggelsen är en 

del av. Inga peruker eller svarta kappor, inget ”all rise” och ingen domar-

klubba, där eden skulle vara ett i raden av rituella inslag. Edsavläggelsen 

är på många sätt en rest från en tidigare rättegångspraktik, där det högtid-

liga, värdiga och religiösa var mer framträdande.262 Fram till 1976 var 

                                                      
259 Giorgio Agamben hänvisar till detta fragment i The Sacrament of Language: An Ar-

cheology of the Oath, övers. Adam Kotsko (Stanford 2011), s. 59. Att begå mened är 

egentligen just detta senare, det vill säga att avlägga en falsk ed. I svensk rätt kallas dock 

lögn efter edsavläggelse för mened.  
260 Lagerbielke, s. 76. 
261 Ibid., s. 83. 
262 Rättsliga eder har under lång tid varit föremål för diskussion. I remissyttrandena i 

regeringens proposition 1974:95 kan man exempelvis läsa att hovrätten över Skåne och 

Blekinge ställer sig tveksamma till vittneseden: ”Det kan övervägas om inte eden bör 
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både edstexten och formerna för edsavläggelsen religiöst influerade. Föl-

jande beskrivning av hur en edsavläggelse skulle gå till är från slutet av 

1950-talet: 

Vid edsavläggelsen skall vittnet, stående framme vid rättens bord, hålla 
hela handen – ej blott två fingrar – på den där liggande bibeln. Ordföran-
den förestavar eden med några ord i sänder, och vittnet har att säga efter 
orden. Eden har följande lydelse: ’Jag N.N. lovar och försäkrar inför Gud 
den allsmäktige och vid hans heliga ord, att jag skall säga hela sanningen 
och intet förtiga, tillägga eller förändra.’263  

 

Edsavläggelsen var här fullt ut ritualiserad; den innefattade en styrning av 

kroppen, bestämda och betydelsebärande gester, ett heligt objekt (Bibeln) 

och ett löfte inför den högsta auktoriteten. Avritualiseringen och avkrist-

nandet av den svenska domstolsförhandlingen är synbar både vad gäller 

edens innehåll och framförandepraktiken. Idag särskiljs inte vittnet ge-

nom att det står medan de andra sitter, utan bestämmandet över vittnets 

kropp inskränker sig numera till att denne ska befinna sig på anvisad 

plats.264 Det enda som kan karakteriseras som en kroppslig praktik i övrigt 

är det faktum att ordföranden under edsavläggelsen ser vittnet i ögonen.265 

Även om ögonkontakt i sig inte är rituellt blir den i detta sammanhang ett 

av ritualens medel. Formaliseringen av ögonkontakten och det samman-

                                                                                                                        
anses vara föråldrad. Vittnet bör på lämpligt sätt få klart för sig att han lämnar uppgifter 

under ansvar. Hovrätten föreslår därför att en särskild utredning görs om avskaffande av 

ed och försäkran inför domstol.” (Proposition 1974:95, ”Kungl. Maj:ts proposition med 

förslag till lag om nordisk vittnasplikt m.m.”, s. 63, via www.riksdagen.se.) Å andra sidan 

föreslår en nyligen genomförd utredning kring domareden att denna ska omformuleras, 

men ändå behållas som ed, se SOU 2011:42, En reformerad domstolslagstiftning. Betän-

kande av Domarlagsutredningen (Stockholm 2011), s. 271 ff. 
263 Anders Hedström, Vittnesmål (Stockholm 1958), s. 24. Det vanskliga i att ha lagstad-

gade kroppsliga praktiker visade sig i ett fall som Gustaf Lagerbielke redogör för: ”I fallet 

NJA 1966 B 26 nämnde L, dock utan att därigenom sedan kunna undgå världsligt straff 

för mened, att han vid edens avgivande hållit fingrarna några centimeter ovanför bibeln.” 

(Lagerbielke, s. 64 n. 3.) Med andra ord hävdade ”L” att han inte begick mened när han 

ljög under förhör eftersom han inte hade avlagt eden på korrekt sätt. 
264 Medan det avkristnande av rättsväsendet som har skett steg för steg under 1900-talet 

kan ses som en form av avritualisering kan man också säga att den nya rättegångsbalken 

(som trädde i kraft 1948) istället förhöjer det rituella draget i rättegången genom att fokus 

läggs på närvaron i rättssalen och det som sägs och sker där. För ett uppmärksammande 

av den nuvarande rättegångsbalkens fokus på rättegångshändelsen, se Dahlberg, ”A Mo-

dern Trial”, s. 90. 
265 Eftersom jag som åhörare under min fältstudie har varit placerad bakom vittnet har jag 

inte kunnat avgöra huruvida denne har sett på ordföranden eller inte under eden. Två 

gånger under fältstudien har ordföranden inte haft konstant, utan endast delvis, ögonkon-

takt med vittnet under edsavläggelsen.  
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hang som omger den, ger den delvis andra betydelser – både andra me-

ningar och andra effekter – än vad ögonkontakt har i mindre institutional-

iserade och rollspelande sammanhang. Genom att det finns en ojämlikhet 

mellan ritualens två deltagare har också deras respektive seende olika 

betydelser och funktioner. Det är inte två människor vilka som helst som 

ser på varandra, utan den ena är en domare/ordförande som sitter upphöjt 

och centrerat, som har legitim makt att döma, är juridiskt och språkligt 

disciplinerad och den som förestavar eden, medan den som eftersäger 

eden är placerad nedanför, inför och utanför, är kallad och tvingad till 

platsen och, för det mesta, någon som saknar juridisk skolning. Ordföran-

dens ögon dubbleras av videokameran som spelar in förhöret, som är 

placerad rakt framför vittnet på bänkfronten under ordföranden. Det är 

inte bara de närvarande som ser vittnet, utan vittnets framträdande kom-

mer också att lagras i det rättsliga minnet och kunna åskådas och grans-

kas efteråt.266  

Ögonkontakten under edsavläggelsen är del av ett komplex av seende 

och synlighet som är knutet till vittnet och vittnesmålet. För det första är 

vittnet den som har sett, det är dennes ögon som har bevittnat en viss 

händelse. Även om vittnet inte sällan utfrågas om andra sinnesintryck – 

och vittnesmålet kan handla om erfarenhet i en vidare bemärkelse än 

sinnlig sådan – så är det ofta synintrycken som är de centrala i utfrågan-

det av vittnet. Vad har vittnet sett? Vilka kläder hade en viss person på 

sig? Vilken färg på skorna? Vilka siktlinjer hade vittnet? Var det dags-

ljus, skymning eller mörker? För det andra är vittnet självt synligt i rätts-

salen. Omgiven av de andra deltagarna är vittnet spatialt utsatt, utplacerat 

på en punkt som möjliggör intensivt betraktande. Rättens, ombudens och 

parternas blickar vilar för det mesta stadigt på vittnet under dess framträ-

dande. Vittnet är något som undersöks, ett objekt för visuell granskning. I 

en förhandling fick de tilltalade inte plats på avsedd bänk utan en av dem 

fick istället sitta på bänkraderna strax bakom vittnesbåset. När vittnet 

vände sig om för att besvara frågan från advokaten blev han tillrättavisad 

av ordföranden: ”Titta in i kameran, vi vill gärna se ditt ansikte.” Vittnet 

ska, som sagt, inte se utan synas – och då främst av ordföranden, rätten 

och videokameran. Trots vittnespsykologins tvivel kring möjligheten att 

avgöra huruvida en person ljuger eller talar sanning genom att iaktta den-

nes visuella uppenbarelse understryks vikten av att vittnet ska synas.267 

                                                      
266 Den disciplinära makten är som Foucault skriver ”en makt som endast yttrar sig genom 

sin blick” (Foucault, Övervakning och straff, s. 189). 
267 Anders Granhag och Sara Landström skriver att psykologiska experiment visar att det 

är ”mycket vanskligt att bedöma trovärdigheten utifrån observation av kroppspråkliga 

signaler” (Pär Anders Granhag och Sara Landström, ”Muntlighet vid domstol ur ett rätts-
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Ordförandens direktiv till vittnet handlar också, förutom om att tala 

högre, långsammare och närmare mikrofonen, oftast om att vända ansik-

tet mot rätten; vittnet ska inte lämna sitt svar till frågeställaren utan till 

rätten. Vittnet ska både synas och höras, det vill säga vara synlig och 

granskas respektive vara hörbar och utfrågas.  

Edstexten 

Edstexten som ordföranden förestavar och vittnet eftersäger är strukture-

rad efter en nästintill dikotomisk logik: ett spel mellan en inre och en 

yttre punkt, mellan vittnet som subjekt och vittnet som objekt om man så 

vill. Eden inleds med orden ”Jag N.N.”, med andra ord ett i raden av fast-

ställanden och bekräftanden av vittnets identitet. Detta understrykande av 

vittnets individualitet kan jämföras med avläggelsens andra aktiva delta-

gare, ordföranden, vars namn är ointressant i edsavläggelseritualen; den i 

juridisk mening objektiva, neutrala och därmed avindividualiserade ord-

föranden, ställs mot det subjektiva och individualiserade vittnet. Den 

första benämningen, ”jag”, utgör en persons naturliga sätt att uttrycka sig 

om sig själv. I just detta fall härstammar dock benämningen, genom före-

stavandet, närmast från ordföranden och dessförinnan från rättegångsbal-

ken. Det är på så sätt flera röster som talar genom detta ”jag”: lagens, 

ordförandens, vittnets. ”N.N.”, som det står i lagboken, fylls med vittnets 

namn av ordföranden och därefter av vittnet.268 Medan ”jag” verkar peka 

mot, eller härstamma från, utsägarens inre är ”N.N.” istället den sociala, 

medborgerliga beteckningen. Att benämna sig själv vid namn är ett slags 

främmandegörande av sig själv, det är att se sig själv utifrån, att närma 

sig själv via en omväg i det ”yttre”. Egennamn är främst en del av ens 

yttre, sociala identitet, även om det till viss del också är internaliserat. 

Yttrandet av namnet skapar en distans: det är denna jag är utåt, det vill 

säga som social varelse. Sidoställandet av ”jag” och ”N.N.” gör det till ett 

konstaterande med närmast performativa syften. Det finns en strävan 

efter att vittnets inre ska fixeras vid dess yttre och omvänt. ”Jag N.N.” 

uppvisar en förståelse av personen som delad mellan inre och yttre, sam-

tidigt som denna formulering strävar efter att förbinda den yttre uppenba-

relsen med den inre sanningen – med andra ord att producera ett auten-

                                                                                                                        
psykologiskt perspektiv”, i Muntlighet vid domstol i Norden: En rättsvetenskaplig, rätts-

psykologisk och rättsetnologisk studie av presentationsformernas betydelse vid domstol i 

Norden, red. Eric Bylander och Per Henrik Lindblom (Uppsala 2005), s. 268). 
268 Från latinets nomen nescio, ”jag vet inte namnet”. Lagen vet inte namnet på den som 

står inför den, men i den rättsliga praktiken måste personerna individualiseras. I detta kan 

man, om man så vill, se ett exempel på spänningen mellan lagens opartiskhet och den 

individualisering av parterna, främst av den tilltalade, som sker i rättssalen.  
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tiskt yttre, ett utspel och en utsaga som autentiskt överensstämmer med 

det inre. Eden syftar till att garantera överenstämmelsen mellan det be-

vittnade och det vittnade, mellan det vittnet har erfarit och bevittnat (och 

som därigenom finns i dess ”inre”) och det vittnet säger i vittnesmålet.  

Detta dubbla fastslående av identiteten hos utsägaren följs av de ryt-

miska upprepningarna ”lovar och försäkrar” och ”på heder och sam-

vete”.269 Hedern och samvetet korresponderar, fast i omvänd ordning, till 

inledningens ”Jag N.N.”. Den som ljuger efter ed kommer, enligt edstex-

ten, att förlora sin heder, det vill säga sitt sociala och samhälleliga anse-

ende. Här är det alltså fråga om det medborgerliga och sociala subjektet 

”N.N.”, individens yttre. Men vid lögn kommer även samvetet, det vill 

säga det sociala anseendets inre motsvarighet, att ”förloras”. Hedern och 

samvetet uppställs som garanter för att vittnet ska tala sanning; de upp-

ställer gränser som vittnet lovar att hålla sig inom. Åberopandet av he-

dern ska hindra medborgaren (”N.N.”) från att ljuga, och, parallellt med 

detta, ska åberopandet av samvetet göra att personen (”jag”) förmedlar 

det upplevda i enighet med hur det är bevarat i det inre. Edsavläggelsen 

är därmed ett slags reningsritual som med hedern och samvetet som ga-

ranter syftar till att rena och befria vittnet från eventuella ”yttre” eller 

”inre” krafter, det vill säga krafter som skulle dra eller driva vittnesmålet 

bort från sanningen.270  

Det som vittnet lovar i edsavläggelsen är att ”säga hela sanningen”. 

Men eftersom det faktiskt inte är säkert att vittnet känner till sanningen, 

är det, som Michael Azar skriver, snarare ”viljan till sanning” som vittnet 

underkastar sig.271 Löftet gäller inte bara viljan att tala sant, utan också 

viljan att blotta alla själsliga skrymslen, att inte undanhålla något, inte ens 

det mest privata; som Helene Silving skriver: ”Because of the compulsive 

elements of the oath, its administration is an appeal to the taker to expose 

                                                      
269 Det svenska användandet av orden ”heder” och ”samvete” i eder sträcker sig långt bak 

i tiden. I kung Magnus Erikssons stadga från 6 december 1344 står att domaren ska 

”swa’ria aa gud, hans helgadoma oc thera sielffua iorderikis heder at the skwlo med thera 

ba’sta samwet ingen then sakan go’ra saklo’ss a’r” (cit. eft. och se vidare Martin Sun-

nqvist, ”’Nec amore nec odio’ Domaredens tänkbara inspirationskällor”, Från Schlyters 

lustgård. Rättshistoriska uppsatser, nr. 7 (2007), s. 81). Enligt Elina Malmer kommer 

denna fras ursprungligen från Frankrike där den användes i eder, se Elina Malmer, ”De 

försvunna ederna: samhällets rationalisering och avskaffandet av tro- och huldhetseden 

samt befattningsederna”, Scandia, vol. 62, nr. 2 (1996), s. 241. 
270 Fischer-Lichte skriver om den olympiska eden som en reningsritual som, enligt Pierre 

de Coubertin, skapare av de moderna olympiska spelen, syftar till att skydda idrottarna 

från ”the corrupt world of economy and finance and to bind them to an esprit du sport” 

(Erika Fischer-Lichte, Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring Forms of Political Theatre, 

(London och New York 2005), s. 77). 
271 Michael Azar, Vittnet (Göteborg 2008), s. 94. 
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usually controlled and hidden wells of his mind. It thus invades his pri-

vacy.”272  

Eden innehåller ord som inte ingår i en vardaglig vokabulär. Särskilt 

orden ”intet” och ”förtiga” har en ålderdomlig klang. ”Intet” är också det 

av edens ord som råkade ut för flest variationer under min fältstudie. Vid 

ett tillfälle bytte ordföranden ut ”intet” mot ”ingenting” och vid flera 

tillfällen sa vittnet ”inte” eller ”inget” (dock utan att ordföranden hade 

gjort det).273 Vissa ordföranden lade också en särskild betoning på ”intet”, 

vilket vissa vittnen följde medan andra inte gjorde det. Det påtvingade 

användandet av ett språk som befinner sig långt från vittnets eget är ett 

slags avindividualisering, en distansering från vittnets vardagliga språk-

bruk. Rättsväsendet framstår genom användandet av ord som ”intet” som 

något annat; det är en institution, en plats och en diskurs som genom sin 

högtidliga historicitet skiljer sig från det vardagliga samtida.274 I utsägan-

det av ”intet” invaderas vittnet av en tradition.  

Vid förestavandet av eden delar ordföranden upp den i kortare fraser: 

”Jag N.N. / lovar och försäkrar / på heder och samvete, / att jag skall säga 

hela sanningen / och intet förtiga, / tillägga eller förändra.” Uppstyck-

ningen ger eden en rytmisk och poetisk snarare än melodisk och prosaisk 

prägel, en rituell snarare än byråkratisk och symbolisk mer än rationell 

framtoning. Att artikulera och betona orden kan få dem att framstå som 

betydelsefulla. Men betonandet av ordens ljud och rytm kan också inne-

bära att deras semantiska betydelse tonas ned till förmån för en mer poe-

tisk-fonetisk materialitet. Detsamma gäller uppstyckningen av eden i 

fraser, som kan fungera främmandegörande; ordens ljud och frasernas 

rytm kommer i förgrunden snarare än edens faktiska innehåll. Det är inte 

det eden semantiskt innehåller som är det viktiga, utan istället själva ut-

sägandet, eller rättare sagt det faktum att den utsägs.275 Eden är explicit 

                                                      
272 Helene Silving, ”The Oath: II”, The Yale Law Journal, vol. 68, nr. 8 (1959), s. 1575. 
273 Exempelvis ordföranden som sa ”ingenting” och vittnen som sa ”inte” eller ”inget” 

istället för ”intet”. 
274 I en dom från år 2000 kan man läsa: ”Betydelsen av ’intet förtiga’ i vittneseden avviker 

inte från vad som med normalt språkbruk avses med orden. Inte heller kan orden anses 

vara ålderdomliga eller på annat sätt ge upphov till tolkningssvårigheter.” (RH 2000:48, 

via www.notisum.se, 2013-03-21.) Det är möjligt att ”intet förtiga” vanligtvis inte medför 

några tolkningssvårigheter, men det bör vara fullkomligt uppenbart att frasen är just ål-

derdomlig. I sammanhanget bör det också understrykas att främmandeskapet inför det 

rättsliga självfallet blir än större om vittnet inte har svenska som modersmål. 
275 Jfr den skillnad som Foucault, i en historisk kontext, gör mellan utsägandet och det 

sagda: ”[D]et kom en dag när sanningen flyttades från den ritualiserade, verksamma och 

korrekta yttrandeakten till yttrandet själv, till dess mening, form, ämne och förhållande till 

sin referent.” (Foucault, Diskursens ordning, s. 12.) I eden är det just sägandet mer än det 

sagda som är betydelsefullt, särskilt från ett juridiskt perspektiv. 
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performativ, vilket innebär att den instiftar, grundar och producerar sna-

rare än konstaterar något eller semantiskt kommunicerar ett innehåll. Den 

styrs av en rättslig konvention snarare än en mer allmänt språklig kon-

vention. Eden skulle därmed egentligen kunna bestå av rent nonsensiska 

fraser men ändå ha samma betydelse och effekt.276  

Eden är inte självförklarande utan åtföljs alltid av en ”erinran”. Erinran 

består i att ordföranden efter eden informerar vittnet om dess juridiska 

innebörd och verkan, det vill säga det att vittnet nu talar under straffan-

svar och att mened (eller ”att ljuga”, som många ordföranden istället sä-

ger) är ett allvarligt brott. Ordförandena tenderar att anpassa denna in-

formation till vem vittnet är, eller kanske snarare vem ordföranden anser 

att vittnet är. När det exempelvis är poliser eller väktare som vittnar 

mumlar sig ordföranden pliktskyldigt igenom informationen. Om det 

istället är en ung person som är nära bekant med någon av parterna lägger 

ordföranden stor vikt vid erinran och upprepar ofta flera gånger att det är 

ett allvarligt brott att ljuga under ed. 

Det ligger i samhällets, det vill säga det gemensammas, intresse att 

man kan lita på att människor talar sanning. Som Michael Azar skriver: 

”Risken att den andre ljuger öppnar en avgrund i själva gemenskapens 

väv […].” 277 Men förekomsten av eder, tortyrtekniker och lögndetektorer 

visar att det inte räcker med tillit. I sammanhanget framstår den svenska 

tingsrättens medel, eden, som förhållandevis försiktig och oskyldig. Men 

i grunden är syftningen densamma: att producera ett sant tal, ett tal som 

kan fungera som sanning.  

Betraktad som en objektiverande praktik som syftar till ett rent och 

sanningsenligt subjektivt tal kan edsavläggelsen förstås som en ”upprik-

tighetsritual”.278 I Ritual and Its Consequences ställer författarna upprik-

                                                      
276 Eden avläggs oftast utan problem. Under min fältstudie har det aldrig hänt att eden helt 

har tagits om. När problem har uppstått har dessa antingen ignorerats eller hanterats på 

annat sätt. Exempelvis sa ett vittne ”berätta” istället för ”säga”, varpå ordföranden gjorde 

en signifikant min och nickade överdrivet långsamt och tydligt, som för att visa att hon 

hade uppmärksammat felet men lät det passera. 
277 Michael Azar, ”Det trovärdiga vittnet”, i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 

(2005) s. 310. Ritualer och ceremonier förstås ofta som syftande till att förhindra utbrott 

av osäkerhet i samhället, se exempelvis Sally F. Moore och Barbara G. Myerhoff, ”Intro-

duction: Secular Ritual: Forms and Meanings”, i Secular Ritual, red. Sally F. Moore och 

Barbara G. Myerhoff (Assen 1977), s. 16. 
278 Adam B. Seligman m.fl., Ritual and Its Consequences: An Essay on the Limits of 

Sincerity (Oxford 2008). Denna typ av gränsritualer, som kanske borde ha utgjort det 

huvudsakliga materialet i nämnda bok, omnämns oftast i parenteser (se exempelvis s. 

105). Ritual and Its Consequences behandlar istället uppriktighet (kopplad till protestant-

ismen) och ritual (till viss del kopplad till katolicismen) som något som i de flesta fall är 

skiljt från varandra. 
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tighet (”sincerity”) i motsats till ett rituellt förhållningssätt till världen 

och självet. Medan uppriktighetsideologin förespråkar individuell själv-

tillräcklighet och ensamt själsligt sökande så ignorerar det rituella för-

hållningssättet intentioner och andra ”inre” processer och fokuserar istäl-

let på ”görandet”. Edsavläggelsen är från ett sådant perspektiv ett rituali-

serat sätt att säkerställa ärlighet och uppriktighet; eden eftersträvar ett 

denotativt ”as is” med hjälp av det rituellt konjunktiva ”as if”.279 Med 

andra ord: ”Uttala den här eden som om den binder dig vid sanningen och 

berätta sedan sanningen, inte som om, utan som är.” 

Förhöret 

Efter edsavläggelsen och ordförandens erinran informeras vittnet om att 

förhöret ska spelas in på ljud- och bildfil. Efter några sekunders tystnad, i 

väntan på att inspelningen ska starta, följer själva vittnesförhöret. Ibland 

ställer ordföranden någon inledande fråga, ibland inleds förhöret av den 

part som har kallat vittnet.280 

Efter edens underordnande praktik – som mest uppenbar i ordföran-

dens uppmaning ”säg efter mig” – följer förhörets inledande ”berätta med 

egna ord”.281 Det är ett veritabelt scenbyte: från förestavande och efter-

sägning, till ett frisläppande. Den nära styrning som vittnet hittills har 

varit föremål för upphör tillfälligtvis när vittnet ombeds att fritt och med 

egna ord berätta om sina erfarenheter.  

I rättegångsbalken används inte frasen ”med egna ord”, men det fram-

går av sammanhanget att detta är vad som förväntas av vittnet. I § 16 

heter det att ett vittne ska ”lämna sin berättelse muntligen” men att vittnet 

får ”använda sig av anteckningar till stöd för minnet.” Och vidare, i § 17, 

står det att vittnet ska ”beredas tillfälle att på egen hand eller, om det 

behövs, med stöd av frågor avge sin berättelse i ett sammanhang.”282 Vitt-

net har med andra ord rätt att inledningsvis tala fritt.283 Vad som menas 

                                                      
279 Ritualens ”konjunktiva” modus betyder inte att ritualen kan förstås som ”bara fiktion”. 

James Loxley skriver, i en kommentar till Victor Turners ritualteori: ”[T]he social effica-

cy of ritual, its power to accomplish permanent changes, ensures that this moment of the 

’as if’ is not to be written off as simply ’not real’.” (James Loxley, Performativity (Lon-

don 2007), s. 156.) Eller som Seligman m.fl. skriver: ”Illusions are not lies – they are a 

form of the subjunctive.” (Seligman m.fl., s. 22.) 
280 Se RB, kap. 36 § 17. För en kommentar, se Bring m.fl., s. 112 f. 
281 Frasen ”berätta med egna ord” används inte alltid, men denna typ av uppmaning till 

fritt återgivande finns om inte annat implicit i förhörets första fråga, exempelvis ”kan du 

berätta vad som hände?”. 
282 RB, kap. 36 § 16 och 17. 
283 I boken Förhör sägs att ”[u]tgångspunkten för alla positivt inriktade förhör är att få 

den hörde att själv, spontant och detaljrikt, berätta om det inträffade”. Och vidare att 
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med att vittnet ska avge ”sin berättelse” förtydligas i nästföljande para-

graf i rättegångsbalken:  

Rätten får besluta att en part eller en åhörare inte får vara närvarande vid 
ett vittnesförhör  
1. om det finns anledning att anta att vittnet av rädsla eller annan orsak 
inte fritt berättar sanningen på grund av partens eller åhörarens närvaro, el-
ler 
2. om parten eller åhöraren hindrar vittnet i hans eller hennes berättelse 
genom att falla honom eller henne i talet eller på annat sätt.284 

 

Vittnets berättelse ska varken påverkas av att någon rent konkret lägger 

sig i under förhöret, eller av mindre direkta faktorer, såsom hot från nå-

gon annan närvarande och rädsla för repressalier. Rättegångens offentliga 

karaktär riskerar alltså att påverka vittnets berättelse negativt. Samtidigt 

finns det, som Henrik Edelstam skriver, en tanke inom juridiken att just 

offentligheten har en ”sanningsfunktion”: ”Förhörspersonens medveten-

het om att förhöret är offentligt kan hos denne väcka en rädsla för att tala 

osanning.”285 

Rättssalen är under vittnesförhöret ett rum där vittnets singularitet ska 

få komma till sin rätt, det vill säga en erfarenhet som ostört och till en 

början ostyrt ska förmedlas. Men det är också här som vittnets subjektiva 

berättelse kommer till rätta i den andra bemärkelsen, nämligen ställs inför 

och under en granskande blick. Lyssnandet till och granskandet av vittnet 

och vittnesmålet är genom denna objektivering en disciplinerande prak-

tik; här är rätten en observerande åskådare, snarare än en visuellt central 

aktör.  

När förhöret inleds är det som om händelsen stannar upp; tempot dras 

ner och det juridiska maskineriet tystnar. Tidigare ett juridiskt väloljat tal, 

fullt av fraser och begrepp, nu istället en icke-professionell röst, ett ofta 

osäkert och prövande tal, ett vardagligt språk utan begreppsapparat, en 

berättelse som ännu inte filtrerats genom det juridiska. Poliser, väktare 

och andra personer som är vana att vittna – och som även på andra sätt 

har ett större juridiskt kapital än lekmännen – utgör här ett undantag. 

Dessa personer vet uppenbarligen vilken typ av upplysningar rätten är ute 

efter och de tenderar därför att, utan frågor från parterna eller rättens ord-

                                                                                                                        
”[d]en egna ostyrda och oavbrutna utsagan” har högre bevisvärde än en utsaga som kom-

mer efter utfrågning (Bring m.fl., s. 170). 
284 RB, kap. 36 § 18. 
285 Och vidare: ”Tanken är att förhandlingens offentlighet skulle medföra att det inte är 

lika lätt att ljuga eller undanhålla sanningen som om man endast uttalade sig inför rätten 

och parterna.” (Edelstam, s. 104.) Jfr Auslander som diskuterar närvarons helighet i det 

amerikanska rättsväsendet (Auslander, Liveness). 
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förande, redogöra för de juridiskt relevanta detaljerna: hur handen var 

formad när slaget utdelades, hur många sparkar det handlade om, vilken 

belysning det var på platsen, etc. Därigenom föregår dessa vittnen den 

juridiska filtrering eller översättning av vittnesmålet som annars brukar 

följa; den juridiska terminologin är redan aktiv i vittnesmålet, berättelsen 

är stöpt i juridiska kategorier.  

Den inledande friheten att berätta med egna ord åtföljs av en tydligare 

hantering i form av mer styrande och specifika frågor.286 Och att vara den 

som ska svara – och inte fråga – är också en grundläggande komponent i 

vittnesrollen; det tillhör inte vittnesrollens möjligheter att vara den som 

ställer frågor. Flera gånger under fältstudien hände det att vittnen verkade 

missförstå den specifika innebörden i ”berätta med egna ord”. Friheten att 

tala innebär inte att vad som helst kan sägas eller att yttrandena kan for-

muleras hur som helst. Det ideala vittnet ska vara oengagerat, det vill 

säga frigjort från olika former av styrning; vittnet ska vara opåverkat av 

yttre och inre krafter. Om ett vittne börjar gråta, alltså synbart bli 

känslomässigt engagerat, tar man ofta en paus. Och om vittnet mer med-

vetet engagerar sig, exempelvis genom att börja ställa frågor eller komma 

med hypoteser, kommer ordföranden, advokaten eller åklagaren snabbt 

med en tillrättavisning. Det brukar heller inte tolereras att använda ett 

personligt tilltal till målsägande eller tilltalad, exempelvis smeknamn 

eller ”du”. Inte sällan känner vittnet någon av parterna, men sådana alli-

anser, exempelvis i form av vänskapsband, ska inte existera på den språk-

liga nivån.  

Men samtidigt som det finns en strävan efter en viss typ av obunden-

het utgör det rättsliga sammanhanget och den juridiska användningen av 

vittnesmålet i sig ett uppbindande av vittnet och vittnesmålet. Jacques 

Derrida förstår användandet av vittnesmål, exempelvis inom den rättsliga 

sfären, som en paradoxal ”instrumentalisering” av det singulära. Singula-

riteten i vittnet och vittnesmålet innebär att det aldrig kan instrumentali-

seras, garanteras och göras till en del av något större, exempelvis ett ar-

gument.287 Men när ett sådant tyglande sker förlorar vittnesmålet sin 

singulära karaktär. Den subjektiva erfarenheten som tillhör vittnet för-

vrängs när vittnet och vittnesmålet inordnas, det vill säga blir en del av en 

ordning och tilldelas en funktion. Produktionen av vittnet – förandet av 

vittnet genom edens passage – och formaliseringen av vittnesmålets utsa-

                                                      
286 Som Elias Canetti skriver: ”Personal freedom consists largely in having a defense 

against questions.” (Canetti, s. 285.) 
287 ”[A]s soon as it is guaranteed, certain as a theoretical proof, a testimony can no longer 

be guaranteed as testimony.” (Derrida, ”Poetics and Politics of Witnessing”, s. 68, kur-

sivering i original.) 



116 

 

gor är något heterogent i förhållande till singulariteten i erfarenheten. Det 

att förvandla något till bevis tillhör, enligt Derrida, ett rum som är främ-

mande för bevittnandet.288 Hanteringen av vittnet kan förstås just som ett 

möte mellan två rumsligheter. Vittneseden syftar till att öppna ett rum i 

rummet, en fri och neutral plats varifrån det sanna talet, som ska följa på 

förhörets inledande uppmaning att ”berätta med egna ord”, har potential 

att talas. Hanteringen av vittnet skapar ett rum för subjektiva och singu-

lära utsagor inuti rummet för objektiv bedömning, en scen på scenen. 

Vittnet ska ge frågeställaren (och i förlängningen rätten) tillgång till de 

subjektiva erfarenheterna; den subjektiva erfarenheten ska lockas fram i 

ljuset av frågorna för att därefter kunna instrumentaliseras, omvandlas till 

bevis. Hanteringen av vittnet strävar efter att skapa ett talande objekt, där 

den närvarande personen inte är mycket mer än en förstärkare som gör 

den inre subjektiva erfarenheten hörbar och möjlig att undersöka och 

använda; vittnet är ett subjekt i dubbel bemärkelse: underordnad någons 

kontroll och knuten till sin egen identitet.289 

 

*** 

 

Vittnet har till skillnad från målsägande och tilltalad ingen juridisk repre-

sentant, det representeras aldrig in i det rättsliga. Vittnet ska heller inte 

representera någon annan än sig själv; vittnet ska inte spela någon roll, 

inte läsa upp repliker eller följa nedtecknade anvisningar, inte tala med 

någon annans röst eller i någons ställe. Vittnesmålet ska inte utgöra en 

iscensättning av något förutbestämt; det får inte vara en teater, inövat, 

utan ska vara – eller i alla fall framstå som – fritt och spontant. Platsen 

som vittnet träder ut på ska vara tom; de tidigare förhören med tilltalad 

och målsägande ska ha klingat ut. Vittneseden är en gräns som måste 

passeras, en passage. Vittnets plats är en manege – en plats som är både 

öppen och omgärdad. Den stadiga hanteringen ska befria vittnet, rena 

rösten och skapa en fri och opåverkad väg för erfarenheten från det inre 

till det yttre. Men det är också just genom eden som vittnet och dess tal 

möjliggörs som undersökningsobjekt; passagen genom eden förrättsligar 

vittnet, gör att dess utsagor blir möjliga att underställa ett rättsligt tän-

kande och ger det sagda en funktion. 

                                                      
288 ”Verification or transformation into proof, contestation in the name of ’knowledge,’ 

belongs to a foreign space. They are heterogeneous to the moment proper to bearing 

witness.” (Ibid., s. 82.) 
289 Foucault, ”The Subject and Power”, s. 212. 



117 

 

I jämförelse med parterna kan vittnet framstå som placerat utanför det 

rättsliga. Men än mer utanför – eller utanför i en annan bemärkelse – är 

rättegångens åhörare.  
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4. Åhörarna 

Sal 26 i Stockholms rådhus. En förhandling som ska komma att pågå hela 

dagen tar sin början. Två unga män åtalas för att ha misshandlat och rånat 

en jämnårig man i dennes lägenhet på Kungsholmen. De tre hade träffats 

på en krog och suttit tillsammans och festat och därefter gått hem till 

målsägande. Festen hade urartat och, enligt målsägande, slutat med miss-

handel och rån. Bytet bestod av en bärbar dator och en mobiltelefon.  

En av de tilltalade har suttit häktad i väntan på rättegången och leds 

därför in i salen av väktare från kriminalvården. Under sakframställning-

en öppnas dörren snett bakom åhörarplatsen och fem vuxna och två barn, 

en bäbis och ett barn i fyraårsåldern, kommer in. De sprider ut sig i små 

grupper på åhörarplats. Sakframställningen fortskrider. Tolken översätter 

med låg röst. Bäbisen jollrar. Åhörarna viskar. 

Det vanliga vid tingsrättsförhandlingar är att åhörarna sitter tysta och 

stilla. Detta är också det beteende som rätten eftersträvar att åhörarna ska 

uppvisa. Åhörarna ska vara processuellt obetydliga; förhandlingen ska 

varken påverkas av deras närvaro eller deras frånvaro. Denna obetydlig-

het i juridisk mening gör också att åhörarna ofta behandlas som situation-

ellt osynliga, det vill säga som frånvarande även när de är närvarande.290 

Åhörarna positioneras som distanserade observatörer. Men detta är inte 

den enda möjliga åhörarpositionen i rättssalen. Under några av fältstudi-

ens förhandlingar tilldelades eller intog åhörarna en annan position än 

den som distanserade betraktare. Härigenom destabiliserades också den 

rumsliga uppdelningen i en främre, aktiv del för processen och en bakre, 

passiv del för åhörarna.  

                                                      
290 Goffman kategoriserar ”performances” utifrån deras ”renhet”. Kategorin med de mest 

renodlat performativa händelserna innefattar teater och annan scenkonst, men även andra 

händelser som har publikens närvaro som grundförutsättning (”No audience, no perfor-

mance”). Den minst rena (eller performativa) typen av händelse är enligt Goffman ex-

empelvis ”work performances […] where viewers openly watch persons at work who 

openly show no regard or concern for the dramatic elements of their labor” (Goffman, 

Frame Analysis, s. 125 f.). Rättegångar hamnar här i den senare kategorin, med den egen-

heten att kommunikationsflödet mellan de som ”arbetar” och de som åskådar är rättsligt 

reglerat. 
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När rättegångens publik nämns i forskningen är det oftast i anslutning 

till mer principiella frågor om offentlighet och om massmedias rapporte-

ring.291 I dessa sammanhang är alltid publiken – i betydelsen ”allmänhet-

en” eller ”medborgarna” – en abstraktion. I detta kapitel vänder jag mig 

istället till den sällan uppmärksammade faktiska publiken. Från en teater-

vetenskaplig position ter sig frågan om relationen mellan rättegångens 

aktörer och dess åhörare/åskådare central. Såväl inom föreställningsana-

lys som inom teaterteori är frågan om förhållandet mellan scenen och 

salongen helt avgörande. Genom att fokusera på denna relation – vad 

åskådaren är eller blir i förhållande till det åskådade skeendet och vice 

versa – kan man synliggöra vilken typ av kommunikation, rum och hän-

delse som skapas.  

De faktiska åhörarna har ofta specifika motiv till att närvara vid en 

förhandling. Publiken – när någon sådan finns på plats – består främst av 

anhöriga till parterna eller högstadie- eller gymnasieelever som är där på 

studiebesök. Under min fältstudie var jag ensam åhörare vid ungefär en 

tredjedel av förhandlingarna. Förutom anhöriga och elever utgjordes 

publiken vid ett par av förhandlingarna, som var av så kallat ”allmänin-

tresse”, av journalister och allmänhet. Endast ett fåtal gånger fick jag 

uppfattningen att någon av de andra åhörarna, bortsett från skolklasserna, 

var där av skäl som inte var direkt relaterade till det specifika målet. 

Även rättsväsendet har uttalade motiv till att tillåta åhörare. Rättegångar-

na är offentliga bland annat för att rättspraktiken ska vara möjlig att 

granska och kritisera. I detta kapitel är jag dock mindre intresserad av de 

bakomliggande motiven. Jag kommer istället att fokusera på hur åhörarna 

positioneras i och av praktiken, det vill säga ”som vad” åhörarna produ-

ceras i händelsen. I vilka typer av åskådarpositioner försätts publiken? 

                                                      
291 Bristen på intresse för och forskning kring de faktiska åhörarna gäller såväl process-

rättslig och annan juridisk litteratur som mer humanistiska eller samhällsvetenskapliga 

studier av rätten. Ett undantag är Paul Gewirtz som i en artikel intresserar sig för rätte-

gångens olika åskådare, såväl jury som närvarande och frånvarande allmänhet (Paul 

Gewirtz, ”Victims and Voyeurs: Two Narrative Problems at the Criminal Trial”, i Law’s 

Stories: Narrative and Rhetoric in the Law, red. Peter Brooks och Paul Gewirtz (New 

Haven och London 1996). Resnik och Curtis diskuterar visserligen rättegångens åhörare i 

Representing Justice, men detta sker inte utifrån faktiska exempel utan främst i anslutning 

till Jeremy Benthams texter om rättegångens öppenhet. I Legal Architecture fokuserar 

Linda Mulcahy till viss del på relationen mellan rättens aktörer och åskådare, dock inte 

utifrån det faktiska agerandet i rättssalen utan istället med rättssalens arkitektur som 

material. Såväl Resnik och Curtis som Mulcahy har ett kritiskt och reformistiskt sätt att 

närma sig frågan om relationen mellan rätten och publiken. I båda dessa fall förespråkar 

forskarna en större öppenhet och ”publiktillvändhet” hos det rättsliga. Istället för att utgå 

från att öppenhet, transparens och delaktighet är något bra och önskvärt intresserar jag 

mig istället för hur detta produceras och vilka effekter det kan ha. 
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Utgångspunkten är densamma som i kapitlet om rummet, rättegången och 

rollerna, det vill säga att rättegången har en dubbel karaktär: å ena sidan 

är det en juridisk process, å andra sidan en spatiotemporal händelse. I 

rättegångsbalken, och i stor utsträckning även i rättssalen, är åhörarna 

aktivt utstängda från det främre av salen. Detta liknar den naturalistiska 

fjärdeväggenteatern, där det går en osynlig och ogenomtränglig gräns 

mellan scen och salong. Rättsprocessen sker som om åhörarna inte är på 

plats. Men vid vissa tillfällen öppnas denna gräns och aktörernas och 

åhörarnas samtidiga närvaro uppmärksammas och görs meningsfull. När 

rättssalen blir ett gemensamt rum antar också rättegången karaktären av 

en sociorituell händelse snarare än en naturalistiskt tudelad iscensättning. 

Det rättsliga åhörarskapet pendlar därmed mellan ett distanserat betrak-

tande och ett mer närvarande deltagande, mellan anonymitet och passivi-

tet å ena sidan och identifiering och aktivering å den andra. 

Passiva och distanserade betraktare 

Förhandlingen i sal 26 har alltså precis inletts. Sakframställningen pågår i 

den främre delen av salen och åhörarna har tagit plats i den bakre. Det 

dröjer inte länge förrän relationen mellan dessa två delar av rummet un-

derstryks:  

Tolk: ”Ursäkta, men jag har svårt att koncentrera mig när jag hör barnet.” 
Åklagare: ”Jag också.” 
Ordförande: ”Om inte barnet kan vara tyst får ni gå ut härifrån.”  
[joller] 
Ordförande: ”Det är bäst att ni går ut härifrån.” 

 

Det här är den mest distinkta typen av interaktion mellan rätt och åhörare. 

Kommunikationen mellan personerna i de två delarna av rummet brukar 

annars mest bestå av blickar och kortare hälsningsfraser. En mer direkt 

konfrontation i form av tillsägelser och utvisningar är inte något extraor-

dinärt, men hör ändå till ovanligheterna. Separeringen av det främre och 

bakre av salen sker vanligtvis utan att ordföranden behöver agera. 

I rättegångsbalken tydliggörs ett juridiskt perspektiv på rättegångens 

faktiska åhörare. Rättegångsbalken är för det första ytterst sparsam i sina 

uttalanden om rättegångens åhörare. Ordet ”åhörare” används endast i tre 

olika paragrafer och förekommer totalt fem gånger.292 För det andra är det 

talande att dessa direkta omnämnanden främst behandlar åhörarna som ett 

                                                      
292 RB, kap. 5 § 9 och 12 samt kap. 36 § 18. Även kap. 5 § 10 kan i vissa fall gälla åhö-

rare.  



122 

 

potentiellt problem. Det är också i en av dessa paragrafer som utvisning-

en av bäbisen har sitt stöd: 

Det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordningen vid rättens 
sammanträden och att meddela de ordningsregler som behövs. Ordföran-
den får utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder 
otillbörligt. Ordföranden får också begränsa antalet åhörare i rättssalen för 
att undvika trängsel.293 

 

Enligt rättegångsbalken är åhörarna fria att göra vad de vill så länge de är 

tysta och inte stör, hindrar eller på något sätt försvårar förhandlingen.294 

Åhörarna ska vara distanserade från själva förhandlingen; de ska hålla sig 

till sin del av salen och inte påverka skeendet i den främre delen. I en 

paragraf som behandlar vittnesförhöret sägs också att rätten kan utvisa en 

åhörare ”om det finns anledning att anta att vittnet av rädsla eller annan 

orsak inte fritt berättar sanningen på grund av […] åhörarens närvaro” 

eller om ”åhöraren hindrar vittnet i hans eller hennes berättelse genom att 

falla honom eller henne i talet”.295 I denna paragraf specificeras vilken typ 

av störning som åhörarna kan orsaka och med vilka medel. Genom att det 

är vittnets eventuella rädsla som definierar vad som är störande kan i 

princip en åhörares blotta närvaro i salen utgöra en störning.  

Åhörarna har alltså enligt rättegångsbalken rätt att följa rättegången på 

plats förutsatt att de inte direkt (genom trängsel, hot, uttalanden) eller 

indirekt (genom att framkalla vissa känslor hos vittnet) stör den rättsliga 

förhandlingen.296 rättegångsbalken såväl som rättspraktiken drar upp en 

gräns mellan platsen för den juridiska förhandlingen och platsen för åhö-

rarna och förlägger aktivitet till den förra och passivitet till den senare. 

Därmed är också åhörarplatsen uppenbart underordnad den främre delen 

av salen – det är förhandlingen där framme som ska ges plats, ett spelrum 

fritt från yttre påverkan. Åhörarna ska höra, men inte höras – varken i 

                                                      
293 RB, kap. 5 § 9. 
294 Den aktuella paragrafen (RB, kap. 5 § 9) härrör enligt Edelstam från en förordning från 

1881 i vilken just tystnaden betonas; åhörare ska ”skicka sig tyst och anständigt” (cit. eft. 

Edelstam, s. 238). 
295 RB, kap. 36 § 18. 
296 Rättegångens åhörare kan också utgöra, eller anses utgöra, ett mer direkt hot mot 

säkerheten. Mulcahy ser en utveckling mot ett större säkerhetstänkande i brittiska domsto-

lar, där just åhörarna är den grupp som måste kontrolleras och övervakas: ”[P]ublic space 

within the court has come to be associated with danger.” (Mulcahy, ”Architects of Jus-

tice”, s. 385.) Jfr även Gewirtz: ”Indeed, there is considerable ambivalence about the 

general public’s relationship to the trial; in some senses, it is an indispensable audience 

and participant, in other senses, a deeply distrusted one, always in danger of becoming a 

mob or ‘public opinion’ that can assault and undermine legal process.” (Gewirtz, s. 149.) 
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bemärkelsen göra ljud ifrån sig eller svara på frågor och berätta sin berät-

telse. Åskådarna i rättssalen – i den mån det finns något att se – ska skåda 

men inte skådas, annat än i bemärkelsen övervakas. 

Varken den juridiska litteraturen, rättegångsbalken eller rättspraktiken 

har något större intresse för de faktiska åhörarna.297 Inte ens åhörarnas 

hörande, det vill säga det som är deras definierande drag, framstår som 

viktigt för rätten. Vid ett flertal av fältstudiens förhandlingar uppstod 

problem med någon av mikrofonerna. Ordföranden bad då i de flesta fall 

talaren att fortsätta utan mikrofon, dock utan att försäkra sig om att åhö-

rarna kunde höra vad som sades. Med andra ord förlorar åhörarna här sin 

position som åhörare. På teatern finns alltid en riktadhet från scenen mot 

salongen; även om skådespelarna inte talar till åskådarna så talar de alltid 

för dessa.298 Det är just detta för som emellanåt ignoreras i rättssalen. 

Åhörarnas närvaro i salen behandlas också som betydelselös när telefon-

förhör genomförs. Ordföranden brukar då informera personen som med-

verkar via telefonlänk om vilka som närvarar i förhandlingen, dock inte 

om det finns åhörare i salen. Med andra ord håller sig ordföranden här till 

en strikt juridisk definition av rättegången, som något som pågår mellan 

processubjekten, snarare än en förståelse av rättegången som en händelse 

där åhörarna ingår. Ytterligare en detalj från fältstudien som kan illustrera 

uppdelningen av rättssalen i två rum är de tillfällen då ordföranden trots 

allt adresserar åhörarna. Under förhandlingen talar ordföranden i princip 

aldrig med åhörarna. Allt tal håller sig i det främre rummet, inga utsagor 

rör sig över gränsen. När ordföranden slutligen meddelar att huvudför-

handlingen är över och att rätten ska ha enskild överläggning händer det 

inte sällan att åhörarna inte förstår att detta inbegriper dem. Åhörare har 

inte varit tilltalade eller åsyftade i det som sagts under förhandlingen. 

Den ram som rätten och de andra processubjekten producerar kring för-

handlingen är så stark och ogenomsläpplig att det krävs ett direkt tilltal – 

exempelvis ”det betyder att alla ska lämna rättssalen” eller ”det gäller 

också er där bak” – för att den ska brytas.  

Ointresset för åhörarna kan skapa en viss autonomitet i den bakre de-

len av salen.299 Avskärmandet av processens spelplats – vilket samtidigt 

positionerar åhörarna som processuellt obetydliga och situationellt osyn-

liga – innebär också att åhörarplatsen kan upplevas som tillhörande åhö-

rarna. I sal 26 i Rådhuset jollrar bäbisen och det större barnet klättrar 

mellan bänkraderna, viskar med sina farföräldrar, leker och hummar 

                                                      
297 Ekelöf nämner visserligen de faktiska åhörarna i Rättegång, dock menar han att de 

”ofta inte av det slag att dess närvaro fyller något förnuftigt syftemål” (Ekelöf, s. 159). 
298 Goffman, Frame Analysis, s. 540. 
299 För ett exempel på en mer medveten appropriering av åhörarplatsen, se Radul, s. 93. 
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sånger. Men det är inte bara barnen som låter och ägnar sig åt mer var-

dagliga aktiviteter utan också de andra åhörarna – de prasslar med godis-

papper, äter mackor och dricker yoghurt. Och mobiltelefoner ringer och 

piper. Inte vid någon annan förhandling under fältstudien gjorde åhörarna 

i denna utsträckning åhörarplatsen till sin; aktiviteter som tillhör det mer 

vardagliga livet brukar sällan förekomma i rättssalen. Ordföranden visade 

ut åhöraren med bäbisen två gånger under dagen, men i övrigt lät han 

åhörarna sköta sig själva i det bakre av salen.  

Spaltandet av rummet i två delar, med diametralt skilda funktioner, gör 

att rättssalen är strukturerad på samma sätt som det naturalistiska teater-

rummet. Naturalismens fjärde vägg – genomskinlig för publiken men inte 

för skådespelarna – syftar bland annat till att befria scenen från extern 

påverkan.300 All teater, oavsett estetisk eller ideologisk inriktning, har 

visserligen åskådarna som sitt mål.301 Men som Kurt Aspelin skriver är 

det inte alltid åskådarna behandlas som ett ”aktivt strukturelement”.302 

Den naturalistiska teaterföreställningen såväl som tingsrättsförhandlingen 

ska genomföras som om publiken inte är på plats. Som August Strindberg 

skriver ska skådepelarna undvika att hålla långa monologer vid sufflör-

luckan.303 Det är inte relationen till salongen som ska styra spelet, utan 

istället dramats inre logik. Både i naturalismens estetik och i rättssalen 

undertrycks händelsens karaktär av just händelse.304 Ett av de mest kon-

kreta uttrycken för naturalismens bortvändhet från publiken hittar man i 

idén om att möblera scenens rum utan hänsyn till publiken.305 Rättssalens 

parallell till detta är vittnets stol, som är placerad med ryggen mot åhö-

rarna. Detta förstärker den processuella spelplatsens karaktär av en sluten 

kvadrat som åhörarna befinner sig utanför.  

                                                      
300 Jean Jullien, Le théâtre vivant: Essai théorique et pratique (Paris 1892), s. 11. 
301 Åskådarna är alltid ”skälet varför”, som det heter i Peter Handkes Publikförolämpning. 

Se även Helen Freshwater, Theatre & Audience (Basingstoke 2009), s. 1 f. 
302 Aspelin, s. 55. 
303 August Strindberg, ”Förord till Fröken Julie”, i Naturalistiska sorgespel, Samlade 

skrifter av August Strindberg, del 23 (Stockholm 1914), s. 113. 
304 Rörelsen bort från teatersalongen som ett socialt rum och istället mot konstitutionen av 

den som en plats för fokuserat åskådande startade inte med naturalismen utan finns exem-

pelvis hos Goethe och Schiller, se Fischer-Lichte, The Transformative Power of Perfor-

mance, s. 202. 
305 Idén med att ställa möbler med ryggen mot åskådarna kommer ursprungligen från Jean 

Jullien och André Antoine, se Kenneth Pickering och Jayne Thompson, Naturalism in 

Theatre: Its Development and Legacy (Basingstoke 2013), s. 66 f. Strindberg skriver att 

det visserligen vore önskvärt med en total bortvändhet från åskådarna, men att detta troli-

gen inte är möjligt, ”ty att få scenen till ett rum där fjärde väggen är borta, och alltså en 

del möbler vända ryggen åt salongen, lär väl tillsvidare verka störande” (Strindberg, s. 

113). 
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En av de centrala idéerna inom naturalismen är att teaterföreställning-

en ska utgöra ett objekt som mer eller mindre vetenskapligt betraktas av 

åskådarna. Också här kan man se en likhet med rättegången; i båda fallen 

står det distanserade betraktandet av en (privat) konflikt och dess lösning 

i fokus.306 Men medan det som framläggs som undersökningsobjekt för 

rätten är konflikten mellan parterna, har åhörarna från sin position även 

en teoretisk om än inte alltid praktisk möjlighet att granska rättens hante-

ring av konflikten, det vill säga förverkliga den bakomliggande tanken 

med rättegångens offentliga karaktär.307  

Passiviseringen av åhörarna i rättssalen syftar delvis till att upprätt-

hålla en dräglig arbetsmiljö. Åhöraren med bäbisen utvisades ur rättssalen 

på grund av att jollret, enligt tolk och åklagare, gjorde det svårt att hålla 

koncentrationen uppe. Under min fältstudie hände det ytterligare en gång 

att en åhörare blev utvisad, vilket i detta fall motiverades med hänvisning 

till rättssäkerheten: ”Vi måste ha en rättsäker rättegång här.” I en kom-

mentar till rättegångsbalken kan man också läsa att rättssäkerheten garan-

teras genom att man upprätthåller ”ett avspänt arbetsklimat i rättssa-

len”.308 Men det är inte bara arbetsmiljön som ska respekteras, utan också 

rätten som sådan. Oavsett om någon av parterna störs av en åhörares age-

rande eller inte måste ordföranden, enligt samma kommentar, ”också 

tänka på vad allmänhetens respekt för domstolens verksamhet kan 

kräva”. Och vidare: ”Att åhörare med t ex utrop, skratt, applåder eller 

plakat kommenterar något som förekommer i rättegången bör alltså ome-

delbart föranleda rättens ordförande att reagera.”309 Kommunikationen 

över gränsen – genom den fjärde väggen – måste dels förhindras med 

anledning av arbetsmiljön, men också för att åhörarplatsen inte ska un-

derminera processens seriositet och rättens auktoritet. Dramatikern Jean 

Jullien ville att den naturalistiska teaterns åskådare skulle häpna vid upp-

dragandet av ridån och, i ren förundran inför det som uppenbarats på 

                                                      
306 Å andra sidan bygger naturalismen – och fjärdeväggentanken – på en känslomässig 

påverkan av åskådaren. Det finns därmed en inbyggd spänning i naturalismens estetik 

mellan å ena sidan åskådarnas emotionella inlevelse, identifikation och dess bortglöm-

mande av åskådarpositionen och å andra sidan ett distanserat observerande mer eller 

mindre inspirerat av den vetenskapliga positivismen. 
307 Med Jeremy Benthams ord: ”Publicity is the very soul of justice […]. It keeps the 

judge himself, while trying, under trial.” (Jeremy Bentham, The Works of Jeremy Ben-

tham, vol. 4 (Edinburgh 1843), via books.google.se, 2014-04-26, s. 316.) Men det är som 

Ekelöf skriver knappast allmänheten som kan genomföra denna kritiska granskning: ”De 

fel som förekommer inom domstolsväsendet kan nästan undantagslöst upptäckas endast 

av den juridiskt skolade.” (Ekelöf, s. 159.) 
308 Fitger m.fl., Kommentar till rättegångsbalken, kap. 5 § 9, via zeteo.nj.se, 2013-10-18. 
309 Ibid. 
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scenen, tystna och inte längre våga samtala med varandra.310 Rättegången 

har ingen sådan spektakulär framtoning, men i strävan efter en respektfull 

åskådarskara finns det ändå en likhet. Det är inte bara fråga om respekt 

för en yrkesutövning, utan också en respekt i bemärkelsen vördnad.  

Former av gemenskap 

Frågan om vissa typer av klädsel som exempel på störande eller otillbör-

ligt uppträdande har under de senaste åren aktualiserats då ordförande vid 

flera olika förhandlingar, dock ej från min fältstudie, har förbjudit åhörare 

att bära exempelvis mössa, slöja eller mc-västar i rättssalen. En ordfö-

rande som valde att visa ut ”maskerade” personer (kvinnor i niqab) skri-

ver, i sin förklaring till beslutet, om några allmänna ordningsregler som 

han brukar tillämpa i sina mål. Syftet med dessa är att upprätthålla re-

spekten för arbetsmiljön såväl som för ”domstolen”.311 Samma typ av 

respekt återfinns i ett uttalande av JO angående en ordförande som bett en 

åhörare att ta av sig sin huvudbonad:  

Det får nämligen anses följa av allmän sedvänja att i vart fall män tar av 
sig huvudbonader inomhus, under förutsättning att det inte är fråga om en 
huvudbonad med exempelvis religiös innebörd. Det gäller av hävd inte 
minst i sådana sammanhang som i särskilt hög grad bör präglas av lugn 
och värdighet, t.ex. domstolsförhandlingar.312 

 

Den svenska tingsrättsförhandlingen har inte mycket pompa och ståt. 

Men förbudet mot huvudbonader och det medföljande upplyftandet av 

sedvänjan pekar ändå mot att åhörarna ska visa respekt för rätten.313 De 

två olika typerna av respekt – den för arbetsmiljön och den för rättens 

auktoritet och situationens ”värdighet” – producerar två olika rumslighet-

                                                      
310 Jullien, s. 10. 
311 ”[D]et genomgående syftet med sådana ordningsregler [är] att respekten för domstolen 

och domstolsprocessen ska upprätthållas men också – och framför allt – att en förhandling 

ska kunna genomföras på ett lugnt och rättssäkert sätt.” Kommentaren återfinns i JO:s 

uttalande, ”Kritik mot en domare vid Göteborgs tingsrätt med anledning av att han inte 

tillåtit ett antal kvinnor att närvara vid offentliga delar av en omhäktningsförhandling”, 

beslutsdatum: 2012-10-22, via /www.jo.se, 2014-04-23. 
312 JO skriver att det visserligen saknas ”normalt rättsligt stöd för en ordförande att begära 

att en person tar av sig huvudbonaden i rättssalen” men att detta inte innebär ”att en ordfö-

rande är förhindrad att be den som är närvarande i rättssalen att t.ex. ta av sig en huvud-

bonad.” (JO, ”En domares åtgärd att uppmana en åhörare att ta av sig sin huvudbonad vid 

en brottmålsförhandling”, beslutsdatum: 2006-09-20, via www.jo.se, 2014-04-23.) 
313 Vid ett par tillfällen under fältstudien bad ordföranden någon av deltagarna att ta av sig 

sin huvudbonad. Ordförandens formulering vid det ena av tillfällena hänvisade till sed-

vänjan i rättssalen: ”Vi brukar inte ha mössa på oss i rättssalen.” 
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er. Respekten för arbetsmiljön passiviserar och tystar åhörarna och di-

stanserar dem från förhandlingen i den främre delen av salen. Respekten 

för sedvänjan strävar istället efter att införliva åhörarna i ett slags gemen-

skap av högtidlighet, en tradition med kulturell och nationell prägel, och 

betonar därigenom snarare rättssalen som ett rum. Genom att lyfta 

”hävd”, ”värdighet” och ”allmän sedvänja” karakteriseras också rätte-

gången som en gemensam händelse, det vill säga som något mer och 

annat än en juridisk process där vissa är deltagare medan andra är åskå-

dare. I den respekterande positionen är åhöraren inte längre någon som 

befinner sig utanför, i en position som möjliggör kritisk granskning, utan 

istället någon som är in- och underordnad en förmodad gemenskap. 

Publiken i rättssalen kan också inneha en åskådarposition som liknar 

voyeurens. Kontraktet mellan naturalismens scen och salong gäller, med 

Una Chaudhuris ord, ”total visibility, total knowledge”.314 Salongen 

mörkläggs, ljuset och uppmärksamheten riktas mot rummet och karaktä-

rerna på scenen. Och eftersom det åskådade allt som oftast inom den na-

turalistiska dramatiken är det privata rummet (hemmet) positioneras 

åskådaren som en voyeur, det vill säga som en utanförstående och osynlig 

betraktare.  

På de flesta teatrar kommer åskådarna in i salongen innan ridån har 

gått upp, eller i alla fall innan skådespelarna har tagit plats på scenen. 

Belysningen är dämpad. Och som en av många känner man sig lätt ano-

nym. Rättssalen är däremot helt upplyst och åhörarna alltid synliga. Rät-

ten sitter vid sin bänk och iakttar oss åhörare när vi tillsammans med 

parterna kommer in i salen. Under min fältstudie blev jag förhållandevis 

välbekant med tingsrättsförhandlingar, deras upplägg och atmosfären i 

rättssalen. När jag kom till en ny förhandling kunde jag ibland också 

känna igen någon av deltagarna. Men trots att det under perioder var min 

dagliga sysselsättning att gå på förhandlingar blev jag aldrig helt bekväm 

i min roll som åhörare.315 Rättens undersökande blickar skapade ett behov 

hos mig att rättfärdiga min närvaro som åhörare.  

Den gradvisa mörkläggningen av teatersalongen, som i Europa främst 

skedde under 1800-talet, är inget enhetligt fenomen som kan förstås uti-

från en gemensam nämnare.316 Men i naturalismens estetik syftade mörk-

läggningen till ett glömmande och ett fokuserande: glöm din plats (på 

                                                      
314 Una Chaudhuri, Staging Place: The Geography of Modern Drama (Ann Arbor 1995), 

s. 29. 
315 Leif Dahlberg beskriver en liknande upplevelse i ”Emotional Tropes in the 

Courtroom”. 
316 Gösta M. Bergman, Den moderna teaterns genombrott 1890-1925 (Stockholm 1966), 

s. 32 ff. och, av samma författare, Lighting in the Theatre (Stockholm 1977), s. 298 f. 
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teatern) och betrakta detta. Mörkläggningen av teatersalongen har inte 

någon motsvarighet i rättssalen. Här är istället rummet jämnt upplyst och 

belysningen förändas inte under förhandlingens gång.317 Ljuset används 

här inte heller för att skapa flera rum i ett och samma, utan dess jämna 

flöde stärker snarare rummets enhetliga karaktär.318 Allt, inte bara kon-

flikten och dess parter, ska vara synligt. Det voyeuristiska draget i åskå-

dandet av rättegången handlar därför inte om att vara positionerad som en 

de facto osynlig åskådare. Den obekväma känsla jag erfor som åhörare 

kom sig snarare av rädslan att betraktas som obehörig, som någon som 

finner nöje i brottmålsförhandlingarnas verkliga tragedier. Det är rädslan 

för att höra ”steg i korridoren”, vända sig om och inse att man är sedd och 

avslöjad som voyeur där man står på knä vid nyckelhålet.319 Känslan av 

att avslöjas som voyeur drabbade mig starkast vid de tillfällen under min 

fältstudie då en öppen förhandling övergick i att vara stängd. Detta kunde 

exempelvis ske när personalian skulle dras i ett mål där den tilltalade var 

ung och under sin uppväxt hade utsatts för sådant som ordföranden inte 

tyckte skulle offentliggöras. I dessa fall vände sig ordföranden till åhörar-

plats och frågade var och en om deras relation till målet. Även om för-

handlingen fram till denna punkt hade varit offentlig – och jag därmed 

helt berättigad att följa den – kände jag mig avslöjad som en illegitim 

åhörare när jag tillkännagav att jag inte hade någon relation till parterna, 

utan endast tillhörde ”allmänheten”. Anonymiteten som man annars har 

som åhörare ruckades här en aning. Jag var inte längre vem som helst, 

utan istället någon som inte hade någon relation till det specifika målet. 

Som åhörare är man visserligen hela tiden betraktad – eller till och med 

övervakad – men samtidigt skänker anonymiteten ett visst ”mörker” likt 

det som råder i naturalismens salong. Man är nedsänkt i anonymitet, men 

riskerar hela tiden att bli fokuserad. 

Åhöraren som deltagare 

Enligt Richard Schechner kan man karakterisera den iscensatta händel-

sens teatralitet respektive ritualitet genom att undersöka åskådarnas roll. 

Teatern har företrädelsevis vad Schechner kallar ”accidental audience”. 

Dessa åskådare har inte har någon särskild relation till föreställningen 

eller till de som medverkar i den utan är snarare där för sin egen skull. 

                                                      
317 Enda undantaget är den mörkläggning som sker vid videovisning. Detta skapar ett 

slags ”cinematisk” effekt; atmosfären i salen blir en annan, där man som närvarande för 

en stund kan känna sig mer anonym. 
318 För användningen av ljus för att skapa rum-i-rummet på teaterscenen, se Aston och 

Savona, s. 114. 
319 Jean-Paul Sartre, Varat och intet, i urval, övers. Richard Matz (Göteborg 1986), s. 159. 
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Ritualens åskådare är istället ofta ”integral” (eller ”supportive”). Schech-

ner exemplifierar ”integral audience” med bruden och brudgummens 

anhöriga vid vigseln och stammens medlemmar vid initieringsriter, det 

vill säga åskådare som har speciella skäl att närvara.320 Genom att det 

finns sociala relationer mellan aktörer och åskådare är också gränsen dem 

emellan mer genomsläpplig. I rättssalen tillhör åhörarna oftast kategorin 

”integral audience”; de är där av personliga skäl, för att stödja en anhörig 

som är part eller vittne i processen. De anhörigas närvaro påverkar rätte-

gången, inte minst genom att dess händelsekaraktär förstärks. Det som 

tidigare var en gräns blir istället en tröskel.321 

De anhöriga placerar sig inte sällan på ”sin” parts sida, det vill säga på 

den del av åhörarplatsen som är närmast den part som de har någon form 

av relation till. Därmed reproducerar åhörarplatsen den processuella två-

partsställningen.322 Vid en sådan förhandling – där tilltalad och målsä-

gande båda var tjejer i femtonårsåldern – presenterade ordföranden även 

deras mammor, som var placerade just som en åhörarplatsens spegling av 

det främre av salen. Åhörarna blir härmed något annat än distanserade 

och anonyma observatörer, de är genom sin rumsliga placering och ibland 

även genom ordförandens identifiering knutna till förhandlingen, de ger 

konflikten en social inbäddning. Under några av förhandlingarna blev 

åhörare inte bara identifierade utan deras närvaro i salen användes också i 

advokatens argumentation; två exempel: ”Han har god kontakt med sina 

föräldrar och sin arbetsgivare, som till och med befinner sig här idag” 

och: ”Du har mycket stöd av din mamma, va? Hon är ju här idag.” I dessa 

fall vidgades det processuella rummet till att innefatta även åhörarplatsen; 

rättegångshändelsen användes för att belysa den tilltalade som individ, 

hans brott och, inte minst, för att påverka ett eventuellt straff.  

Vid en förhandling gav ordföranden den tilltalades pappa, mamma och 

styvpappa möjligheten att sitta tillsammans med den tilltalade istället för 

på åhörarplats. Detta innebar att det inte längre fanns någon rumslig gräns 

mellan process och åhörare – och rättssubjektets ensamhet i mötet med 

                                                      
320 Richard Schechner, Performance Theory, reviderad och utökad utgåva (London och 

New York 2003), s. 218 f.  
321 Tvåvägskommunikationen mellan det främre och bakre av rummet är vad Fischer-

Lichte skulle kalla en ”feedback loop” som förstärker händelsens performativa karaktär, 

se Fischer-Lichte, The Transformative Power of Performance, exempelvis s. 38 ff. 
322 Jeremy Bentham, som genomgående uppmärksammar rättegångens händelsekaraktär 

(och dess teatrala sidor), kommenterar också uppdelningen av ”lag” på åhörarplats. 

Bentham föreslår bland annat att rätten ska se till att det finns lika många anhängare på 

båda sidor (Jeremy Bentham, The Works of Jeremy Bentham, vol. 9 (Edinburgh 1843), s. 

569, via books.google.se, 2014-04-23). 
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rätten var långt ifrån uppenbar.323 Det var inte bara genom den rumsliga 

placeringen som gränsen för processen och för den rättsliga makten blev 

otydlig utan också genom vissa av ordförandens uttalanden. Vid flera 

tillfällen under förhandlingen inbegrep ordföranden direkt eller indirekt 

föräldrarna när han talade till den tilltalade – exempelvis efter avkunnan-

det av domen: 

Ordförande: ”Har du något litet jobb eller så på helgerna?” 
Tilltalad: ”Nej.” 
Ordförande: ”Så då blir det stackars mamma och pappa som får betala bö-
terna.” 
Tilltalad: ”Det blir väl sänkt månadspeng ett tag.” [skratt] 
Ordförande: ”Sänkt månadspeng, ja det låter väl sunt.” 

 

Genom uttalandena om att den tilltalades föräldrar ”får betala böterna” 

och att det vore ”sunt” med sänkt månadspeng pekar ordföranden på 

andra effekter av brottet och domen än de rent rättsliga. I denna typ av 

uttalanden börjar gränsen mellan det rättsliga och det vardagliga bli otyd-

lig. Ordförandens utsagor gäller inte enbart ett rättssubjekt eller ens en 

individ, utan ett helt socialt mikrokosmos. Även om den rättsliga makten 

utövas över ett rättssubjekt, så är den tilltalades individualitet och sociala 

sammanhang här i fokus. Den sociala inbäddningen av konflikten är så 

omfattande att det är osäkert om det är en medborgare, en dotter eller en 

hel familj som möter rätten. 

Förhandlingen i sal 26 i Rådhuset hade också en stark social inram-

ning. Men till skillnad från ovan nämnda förhandlingar försökte juristerna 

i salen upprätthålla gränsen mellan de två delarna av rummet. Under hela 

dagen pågick kommunikation i form av blickar, gester och viskningar 

mellan de tilltalade och deras anhöriga på åhörarplats. Och gång efter 

gång uppmanade juristerna de tilltalade att lugna sig och fokusera på 

förhandlingen. När rätten efter en överläggning meddelade att den häk-

tade skulle försättas på fri fot utbröt en applåd utbröt och den tidigare 

                                                      
323 Lior Barshack menar att den sociala inbäddningen inte förändrar nakenheten i mötet 

med lagen/rätten: ”They are extracted from their position in social structure and placed in 

a liminal normative void, thrown into the centre of the public arena without the shield of 

their private sphere […]. The procedural rights of the parties and the embrace of their 

family and friends do not alter the liminal, lawless nature of the event and the loneliness 

of the encounter with the law.” (Barshack, ”Between Ritual and Theatre: Judicial Perfor-

mances as Paradox”, s. 160.) Men eftersom rättspraktiken utövar flera olika typer av makt 

– inte bara det Foucault kallar juridisk makt – så är också individen, just som individ (till 

skillnad från rättssubjekt), mer ”påklädd” i mötet med rätten. 
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häktade gick genom rummet och återförenades med sina anhöriga.324 Un-

der mer än fem timmar hade han suttit ett par meter från sina anhöriga, 

men inte kunnat kommunicera fritt med dem; slutligen öppnades dock 

rummet, förhandlingen var över och med den också den strikta uppdel-

ningen av rättssalen. 

 

*** 

 

Att rättegången är mer än en juridisk process blir synligt inte minst när 

man fokuserar på relationen mellan aktörer och åhörare. Rättegången är 

både en juridisk, kulturell och social händelse. När betoningen ligger på 

den juridiska processen är åhörarna anonyma, ickeindividualiserade och 

funktionslösa. Åhörarna saknar funktion i det som sker på scenen och 

spelet försiggår som om det inte åskådades, vilket öppnar möjligheten till 

ett distanserat (och potentiellt kritiskt) betraktande. När istället åhörarnas 

närvaro uppmärksammas och de avkrävs respekt för rätten, framtonar 

rättssalen som ett gemensamt rum och rättegången som en kulturell hän-

delse – det vill säga som ett uttryck för något förmodat kollektivt som alla 

närvarande ska underordna sig. Rättegången är slutligen också en social 

händelse där de anhörigas närvaro ger konflikten en social inbäddning. 

Men denna ”socialisering” av rättssalen och av konflikten – och det att de 

processuella rollerna blir otydliga – kan också innebära att det rättsliga 

och dess specifika form av maktutövning bli otydlig.  

Åhörarnas utanförskap i rättssalen är långt ifrån absolut. Ibland öppnas 

gränsen mellan den vardagliga, sociala sfären och den rättsliga processen. 

En liknande vidgning av det rättsliga och dess makt står i fokus för nästa 

kapitel. 

                                                      
324 I och med att den tilltalade var häktad var han inte bara underordnad förhandlingens 

ordförande utan också vakterna från kriminalvården. Denna starkare form av låsning 

synliggjordes när den tilltalade i anslutning till en paus bad om att få krama sin dotter. 

Ordföranden vidarebefordrade då förfrågan till vakterna som avslog den.  
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5. Domslut och förhoppningar 

Jag sitter i ett fönster på fjärde våningen och ser den lätta januarisnön 

virvla uppåt längs Rådhusets fasad. I sal 32 håller rätten överläggning. 

Den tilltalade, advokaten och åklagaren väntar i korridoren utanför. Vän-

tan, sedan avkunnande av dom – det är vad som återstår. Varken den 

tilltalade eller juristerna har egentligen något kvar att göra. De har alla 

haft möjlighet att yttra sig, visserligen i en bestämd form och ordning, 

men det har ändå funnits utrymme för en agon. Förhandlingen har 

meandrat, berättelser och bilder har ställts mot varandra, någonting har 

varit satt i spel. Nu är förhandlingen, spelet och dialogen över. Och det 

som kvarstår är rättens monolog. Det som har undanhållits eller bara inte 

blivit sagt förblir utanför, utan hänsyn från rätten. Ingenting kan göras 

ogjort och ingenting kan tilläggas.  

I målet som nu väntar på sin upplösning står en 15-årig tjej åtalad för 

våld mot tjänsteman samt några mindre förseelser. Under de senaste tre 

åren har hon flyttat runt mellan olika ungdomshem, fosterfamiljer och sin 

mamma i södra Sverige. Vid gripandet, som skedde i samband med att 

polisen besökte en högljudd lägenhetsfest, var hon på rymmen från ett 

Hasselahem på Gotland. När polisen kom till platsen fann man den tillta-

lade sittande i en hiss, kraftigt berusad. Enligt åklagaren och den vitt-

nande polisen var hon vid gripandet, trots sin fysiska litenhet, mycket 

svår att hantera och sattes därför i handfängsel.  

Efter 20 minuter avslutas väntan med ett meddelande i högtalarna: 

”Dom avkunnas i sal 32.” Vi går in i salen och sätter oss på våra respek-

tive platser. Ordföranden redogör kort för rättens syn på saken och med-

delar att den tilltalade döms till fortsatt ungdomsvård. Direkt efter avkun-

nandet av domen, och som avslutning på sammankomsten, tillägger ord-

föranden: ”Tingsrätten hoppas att du får ordning och struktur i ditt liv.” 

Det hände ytterligare ett par gånger under min fältstudie att en ordfö-

rande yttrade en förhoppning direkt efter avkunnandet av domen. Hur kan 

man förstå denna typ av tilltal? Vad innebär det egentligen att tingsrätten 

hoppas? Är det ens möjligt för en institution att hysa förhoppningar? Rät-

tegångar är visserligen sociala situationer, men de strävar ändå hela tiden 

efter ett juridiskt klarläggande och mot ett domslut. Domen är den slut-
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punkt som händelsen rör sig mot. Men i dessa förhandlingar var det inte 

domen som utgjorde rättegångens slutpunkt – det fanns något bortom 

domen, det fanns ett supplement till det rättsliga maktutövandet. Hur kan 

man förstå dessa tillägg? Vilket är förhållandet mellan domen och hop-

pet? Och hur påverkas förhoppningen av domarens auktoritet och den 

rättsliga maktutövningen i domslutet? 

Domen och hoppet 

För ge domen/rätten respektive hoppet en mer synlig karaktär kan man 

kontrastera dem emot varandra, låta de mötas i ett slags analytisk iscen-

sättning där de två får belysa varandra. Den ena framstår då som för-

kroppsligad, gestaltlik, med tyngd och tydliga konturer. Den andra, lika 

passande, som mer abstrakt, nästintill viktlös. Som domens och rättens 

figur på denna analytiska scen framskrider gudinnan Justitia.  

 

 

Justitia, Rådhuset, Stockholm. Foto: Erik Mattsson 
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Liksom på många andra domstolsbyggnader finner man henne också 

avbildad på Stockholms rådhus.325 Mellan de två portarna som utgör Råd-

husets huvudentré står Justitia med sina tre traditionella attribut: vågen, 

svärdet och ögonbindeln. Dessa symboliserar i tur och ordning tre egen-

skaper: objektivitet, makt och opartiskhet.326 För att karakterisera för-

hoppningen, för att ge denna mer undflyende karaktär några drag, kan 

man vända sig till Thomas av Aquino, som i Summa Theologica ger en 

träffande beskrivning av hoppet. Enligt Aquinos definition är hoppets 

objekt, det vill säga det man hoppas (på), något framtida gott som är svårt 

men möjligt att uppnå.327 Utifrån denna karakterisering kan man se tre 

huvudsakliga element i hoppet: (a) eftersom hoppet rör något som är svårt 

men möjligt att uppnå är hoppet beroende av osäkerhet, (b) eftersom 

hoppet handlar om att uppnå något förklaras det av en brist eller en oför-

måga hos den som hoppas, (c) eftersom det man hoppas på är något fram-

tida gott ligger det också i ens intresse att detta uppnås/inträffar.328 Hopp 

är med andra ord beroende av okunskap, oförmåga och vilja; det är något 

som är möjligt att ha när man inte vet, inte kan men vill.  

Domen/rätten och hoppet har nu tre särdrag vardera – och dessa kan 

uppställas som tre par som i mångt och mycket utgör varandras motsat-

ser. Det första av dessa par är säkerhet/osäkerhet. Justitias våg symbolise-

rar rättens objektiva sätt att förhålla sig till det som kommer inför den; det 

                                                      
325 Som Resnik och Curtis påpekar har Justitia en särställning bland symbolerna för de 

olika dygderna: ”Justice is the only one of several aspirational images of virtues and vices 

widely used in allegorical depictions that survives as a popular image today. We assume 

that the survival of her image is related, at least in part, to the conscious use of justice 

imagery by governments seeking to legitimate their exercises of power by associating 

themselves with the concept of justice implicit in the imagery.” (Judith Resnik och Dennis 

E. Curtis, ”Images of Justice”, The Yale Law Journal, vol. 96, nr. 8 (1987), s. 1743.) 

Genom detta flitiga användande fungerar Justitia, som ursprungligen är rättvisans gu-

dinna, numera snarast som symbol för rätten och juridiken.  
326 Justitias attribut har förändrats under historien. Inte minst har hon under perioder 

avbildats utan ögonbindel. Från slutet av 1400-talet och in i modern tid är det dock ögon-

bindel, svärd och våg som utgör Justitias vanligaste attribut. Se Martin Jay, ”Must Justice 

Be Blind? The Challenge of Images to Law”, i Law and the Image: The Authority of Art 

and the Aesthetics of Law, red. Costas Douzinas och Lynda Nead (Chicago och London 

1999). 
327 Thomas av Aquino, ”Treatise on the Theological Virtues”, fråga 17, artikel 1, Nature 

and Grace: Selections from the Summa Theologica of Thomas Aquinas (Philadelphia 

1954), via www.ccel.org/ccel/aquinas/nature_grace, 2013-11-21. 
328 Jfr Jayne Waterworth som definierar hoppets komponenter som ”anticipation”, ”de-

sire” och ”uncertainty” (Jayne Waterworth, A Philosophical Analysis of Hope (Basing-

stoke 2003), s. 11). I en sådan definition återfinns osäkerheten, intresset och oförmågan, 

dock sammanblandade; exempelvis kan ”desire” sägas innefatta både intresse och oför-

måga (brist).  
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finns alltså en ren, rättvis och säker teknologi för att skilja sant från falskt 

och skyldig från oskyldig. Vågen pekar också bakåt, den väger det som 

har skett. Vågen symboliserar metoden för att med säkerhet fastställa vad 

som har hänt, för att, som det heter, ställa saker ”utom rimligt tvivel”; det 

är endast då, när osäkerhet har vänts till säkerhet (vilket så klart kan vara 

”säkerhet över osäkerheten”) som dom kan fällas. Med vågens hjälp kan 

Justitia veta med säkerhet. Hopp är istället intimt förknippat med osäker-

het; när man inte vet med säkerhet kan man, som man säger, ”endast 

hoppas”.329 Hoppet är också inriktat på framtiden, i motsats till vågens 

bakåtpekande. Som en rymd av potentialiteter, av icke ”substantierade” 

händelser, är framtiden omöjlig att väga. Medan vågen skapar säkerhet 

existerar endast hoppet när något är osäkert; om något är fullständigt 

beräkningsbart behövs inte hoppet. När ordföranden avkunnar domen 

grundar hon sig på en i juridisk mening säker vetskap (om dåtiden), me-

dan yttrandet ”Tingsrätten hoppas” istället har frånvaron av vetskap (om 

framtiden) som sin utgångspunkt.330 

Det andra paret av kontrasterande karaktärsdrag utgörs av förmågan 

respektive oförmågan att åstadkomma något. Justitias svärd, liksom ord-

förandens klubba, är en symbol för verkställandet, för förmågan att 

förmå, att kunna. Avkunnandet av domen exemplifierar rättens performa-

tiva förmåga, det vill säga den ”magiska” förmågan att producera verk-

liga och säkerställda effekter med hjälp av ord.331 Denna förmåga handlar 

om att kunna göra något i presens; performativa yttranden åstadkommer 

en förändring nu. Hoppet – det att ”Tingsrätten hoppas” – indikerar istäl-

let bristen på förmåga, det vill säga oförmågan att ändra, uppnå eller ge-

nomföra något. Just genom att hoppas erkänner man, som Aquino skriver, 

sin ofullkomlighet.332 Yttrandet av hopp indikerar därmed en brist eller en 

oförmåga hos den som hoppas. Den som hoppas, skriver Nicholas H. 

Smith, erkänner sitt beroende av en extern makt eller kraft:  

[H]ope seems to mark the threshold of ability: a player, as much as an ac-
tor, musician or writer, starts to hope as she approaches and crosses (what 

                                                      
329 För relationen mellan hopp och osäkerhet, se Barbara V. Nunn, ”Getting Clear What 

Hope Is”, i Interdisciplinary Perspectives on Hope, red. Jaklin A. Eliott (New York 

2005), s. 64. 
330 Domen har också en relation till framtiden genom att den fastställer det straff som ska 

avtjänas i framtiden. Denna framtid är dock av en mer beräkningsbar karaktär än det som 

hoppet pekar mot. Man kan anta – men självfallet aldrig garantera – att det domen talar 

om kommer att inträffa: en viss individ kommer att sitta i fängelse, utföra samhällstjänst 

eller betala böter.  
331 Bourdieu, ”The Force of Law”, s. 838. 
332 Aquino, se not ovan. 
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she believe to be) the limits of her powers. ’Those who can, do’, we could 
say, ’those who can’t, hope’.333  

 

Att hoppas är någonting man gör när man inte längre anser sig ha makt 

att påverka ett visst skeende. Medan ordföranden i avkunnandet av do-

men ägnar sig åt traditionell juridisk maktutövning verkar yttrandet av 

förhoppningen istället indikera en gräns för rättens makt, det pekar mot 

en (plats för) rättslig maktlöshet.  

Det tredje och sista motsatsparet är ointresse/intresse. Justitias ögon-

bindel signalerar opartiskhet, det vill säga att rätten präglas av ointresse. 

Vem eller vilka som står inför den är inte av intresse, utan alla är, som det 

heter, lika inför lagen. Justitia är med sin ögonbindel, liksom suveränen 

hos Foucault, en gestalt som syns snarare än ser; rätten är en aktör snarare 

än åskådare, vilket också svärdet indikerar. Hoppet grundar sig istället på 

just intresse och mer eller mindre explicit vilja; den som hoppas har ett 

intresse för att något specifikt ska inträffa. Och dessutom en inställning 

att det ena är bättre än det andra; den som hoppas är ”partisk”. Som Der-

rida skriver kan man inte ”inom det juridiska kontraktet hitta en anled-

ning till varför man ska göra det ena snarare än det andra”.334 Lagen och 

rätten i en sådan ”ren” förståelse – som liknar den repressiva och suve-

räna makten hos Foucault – kan inte rymma frågan om bättre eller sämre, 

annat än i bemärkelsen suveränitetens överlevnad.335 I denna förståelse av 

eller föreställning om rätten är den således utan intresse.336 Medan yttran-

det av hopp innebär att man uttrycker sitt intresse för att något specifikt 

ska inträffa är avkunnandet av domen, såsom uttryck för den ”rena” för-

ståelsen av lag och rätt, intresselöst. Medan förhoppningen uttrycker att 

det vore bättre om den just dömda i framtiden höll sig borta från krimina-

litet, är det, för att använda (eller kanske snarare appropriera) Derridas 

ord, ”just detta ’det vore bättre…’ som inte är inkluderat i rättsystemets 

immanens, i dess inre”.337 Hoppet är subjektivt och ”amatörmässigt” me-

dan fällandet av en dom är objektivt och institutionellt; det förra framförs 

                                                      
333 Nicholas H. Smith, ”Hope and Critical Theory”, Critical Horizons, vol. 6, nr. 1 (2005), 

s. 46 f. 
334 Jacques Derrida, ”Från lag till rättvisa: Seminarium med Jacques Derrida på Söder-

törns högskola, den 29 maj 2000”, övers. Nicholas Smith, i Lagens kraft (Stock-

holm/Stehag 2005), s. 136. 
335 Michel Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning. Collège de France 1977-1978 

(Hägersten 2010), s. 105. 
336 Intresselösheten markeras exempelvis genom användandet av språkliga passivformer, 

opersonliga tilltal och fastlagda formuleringar. Med dessa och andra tekniker produceras 

bilden av det rättsliga som enhetlig, allomfattande, neutral och objektiv. Se Bourdieu, 

”The Force of Law”, s. 820. 
337 Derrida, ”Från lag till rättvisa”, s. 135. 
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med en uppriktighetens retorik, medan det senare istället är beroende av 

ett institutionellt rollspel.338 

Det är en stark kontrast mellan domen/rätten och hoppet. Förhopp-

ningen är amatörmässig, personlig och uppriktig medan avkunnandet av 

domen istället är institutionellt, opersonligt, rationellt och intresselöst. 

Ordförandens yttrande av förhoppningarna verkar introducera något radi-

kalt annorlunda och nästintill ickerättsligt i rättssalen, något som skiljer 

sig distinkt från rättens tekniker, dess mest fundamentala maktutöv-

ningsmönster och dess representationer.  

Avkunnandets scen och domens performativitet 

Domens specifika funktion och effekt är beroende av att sammanhanget 

är det rätta. Dess performativitet fungerar endast under ”avkunnandets 

scen”. Efter förhandlingen har tingsrätten två möjligheter vad gäller do-

men: antingen att meddela den skriftigt vid senare tillfälle (ofta en vecka 

efter förhandlingen) eller att avkunna den muntligt i anslutning till för-

handlingen. I den typ av mål som jag främst åhörde under min fältstudie 

– det vill säga förhållandevis enkla brottmål – avkunnas ofta domen 

muntligt. I dessa fall har rätten först en överläggning, som sker bakom 

stängda dörrar. Överläggningen brukar ta ungefär 10-20 minuter och när 

den är genomförd meddelar notarien i högtalarna att ”dom avkunnas i sal 

X”. Jämfört med förhandlingen, som kan ta allt mellan en halvtimme och 

flera dagar, är avkunnandet av domen en kort och fokuserad scen som 

ofta inte tar mer än några minuter. Det vanliga är att ordföranden helt 

enkelt avkunnar domen, förklarar något om hur rätten har argumenterat 

samt yttrar några mer eller mindre standardiserade fraser om hur en even-

tuell överklagan ska gå till. 

Genom att parter, ombud och åhörare ombeds lämna salen inför över-

läggningen understryks rättssalens rättslighet.339 Förhandlingen har inte 

ägt rum på en tom och neutral plats, utan vi har befunnit oss i rättens rum. 

Därmed kanske man inte heller borde säga att vi ställs inför rätta, det är 

                                                      
338 För en förståelse av uppriktigheten som retorik eller performance, se Ernst van Alphen 

och Mieke Bal, ”Introduction”, i The Rhetoric of Sincerity, red. Ernst van Alphen, Mieke 

Bal och Carel Smith (Stanford 2009). Det rättsliga är självfallet inte renat från uppriktig-

het. Jfr exempelvis sista meningen i domareden: ”Detta allt vill och skall jag som en ärlig 

och uppriktig domare troget hålla.” (RB, kap. 4 § 11.) Dock är avkunnandet av domslutet 

inte beroende av att framförandet som sådant är ”uppriktigt”. 
339 Samma rumsliga tillhörighet produceras på teatern de gånger då skådespelarna redan är 

på scenen när åskådarna kommer in i salongen; salongen tillåts aldrig bli åskådarnas rum, 

det vill säga en approprierad plats varifrån något externt betraktas. Publiken sänker sina 

röster redan vid entrén in i salongen, tystnar av respekt för det och dem som redan finns i 

rummet, det och dem som äger rum. 
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snarare så att vi upptas i rätten, välkomnas eller kallas in i den. Under 

förhandlingen möter vi inte rätten så mycket som omskrivs av den. Vi 

formuleras i dess språk; förhandlingen är ett förrättsligande av de närva-

rande. 

Avkunnandet av domen är, betraktad som händelse, av en annan art än 

själva förhandlingen. Det är för det mesta samma personer som befinner 

sig i salen, sittande på samma platser. Men medan kommunikationen 

under förhandlingen har skett från flera olika punkter och med riktning 

mot olika håll, är det nu istället en betydligt mer fokuserad kommunikat-

ion. Under förhandlingen pågår ett visst spel; det finns plats för ett gi-

vande och tagande, ett balanserande, ett viktande. Under avkunnandet, 

betraktad som scen eller akt, det vill säga en temporalt och ”atmosfäriskt” 

särskiljd sekvens, finns det inte längre plats för ett spel. Avkunnandets 

scen innehåller en utsaga som härrör från en punkt, men inte från dessa 

andra punkter till den ena; i sitt fokus på domslutet är avkunnandets scen 

därför att betrakta som en monolog. Och denna monolog har ingen (juri-

diskt sett) nödvändig mottagare; inför förhandlingen kallas ”parter och 

ombud” till salen, men inför avkunnandet formulerar sig rätten (genom 

notarien) mer neutralt: det är inte längre någon som kallas till salen. Vid 

avkunnandet av domen är det rättens röst som är det centrala snarare än 

åhörandet av denna. Avkunnandet är utsägande snarare än kommunice-

rande; domen ska utsägas, men huruvida den åhörs eller inte är av under-

ordnad betydelse.  

Avkunnandet av domslutet är något av rättens urscen; den rättsliga 

monologen, staven som slås i marken, klubban som slås i bordet: beslutet. 

Rättens exekutiva kraft består i att avsluta något, att besluta, att komma 

med ett domslut. Att, som det verkar, dela tiden itu; att producera en 

punkt med ett före och ett efter. Att skapa ett slut, till vilket straffet end-

ast är ett efterspel, en epilog; straffet är inte så mycket en förlängning in i 

framtiden som ett temporalt utdragande av domslutets ”nu”. Domslutet 

inte bara avslutar något, utan också sluter något i betydelsen stänger 

(”case closed”) och omgärdar; det om- och innesluter saken genom att 

växa som en helhet kring den, den gör sig själv till dess skal. Domslutet 

har detta dubbla sätt att fungera: att sätta ner foten eller staven i berättel-

serna och stanna spelet och att inordna allt det sagda i en helhet. 

Avkunnandet av domen är performativt i flera bemärkelser. Till att 

börja med har avkunnandet en framförandekvalitet, det är en ”perfor-

mance”, det vill säga en faktisk akt som består i att en person (i en roll) 

framför något (ett tal) inför en åhörar-/åskådarskara. Som framförande 

betraktat är avkunnandet av domen inte särskilt iögonfallande. Domslutet 

ackompanjeras inte av någon visuell eller auditiv markör, inget expressivt 
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utanpåverk, inga ritualiserade gester eller ceremoniella ornament, ingen 

arm som låter klubban slå i bordet. Det finns ingenting i framförandet av 

domen som speglar de livsavgörande effekter som domslutet kan ha för 

de inblandade. Avkunnandet är istället oftast formellt, inte sällan på grän-

sen till mekaniskt. I den utsträckning man kan tala om rituella aspekter av 

avkunnandet står dessa att finna i användningen av formaliserade fraser, 

inte i en ceremoniell expressivitet. Genom avkunnandet av domen forma-

liseras också saken; den mellanmänskliga konflikten och de personliga 

berättelserna tvingas ner i standardiserade fraser.340 Det rättsliga är här en 

konventionell (och konventionaliserande) form snarare än ett expressivt 

och spektakulärt uttryck.  

Avkunnandet av domen är också performativt i ordets mer ursprung-

liga bemärkelse; det är ett explicit performativ som transformerar den 

tilltalade till dömd.341 En förutsättning är dock att omständigheterna är de 

rätta.342 Det kan exempelvis handla om att yttrandet måste göras av en 

viss person (präst, domare) och att det följer en språklig konvention 

(”härmed förklarar jag er man och hustru”). Det performativa yttrandet är 

bundet både av den rumsliga och av den tidsliga kontexten. Domen har 

endast performativ kraft när den yttras i presens – frasen ”Tingsrätten 

dömde N.N.” har helt enkelt inte samma transformerande kraft som 

”Tingsrätten dömer N.N.”343 Tingsrättsförhandlingen är beroende av en 

konventionell inramning och ett erkänt rollspel, där bestämda deltagare 

har bestämda funktioner.344 Dessa förutsättningar kommer än mer i för-

                                                      
340 Domslutet är den sista instansen i produktionen av ”saken”; rättegången är en objekts-

produktion, ett ting som skapar ett ting, det vill säga en samling människor som i avskild-

het från vardagen skapar ett objekt. (Se Ernby för etymologin till ”ting”.) Rättegången är 

därför inte så mycket ett inhägnande av något preexisterande – ett inneslutande av ett 

”föremål”, som Huizinga formulerar det (Huizinga, s. 89) – utan snarare ett skapande av 

denna sak med hjälp av en representationsteknik. 
341 Se Austin, How to Do Things with Words. 
342 Ett exempel på felaktig kontext (och möjligen också felaktig intention hos utsägaren) 

som Austin ger, och som ständigt uppmärksammas inom den teatervetenskapliga litteratu-

ren, är om ett performativt yttrande görs av en karaktär på en scen. Austin menar att det 

performativa yttrandet på scenen är ”ihåligt”. Det stämmer självfallet att ”härmed döms” 

inte har samma funktion och effekt på teaterscenen som i en rättssal. Men därmed inte 

sagt att det ena yttrandet är performativt och det andra inte är det; det är snarare fråga om 

olika former av performativitet. Se Culler, s. 148. 
343 När är domens nu? När beslutet fattas under överläggningen? När domaren uttalar 

domen (med en mer eller mindre performativ formulering) under ”avkunnandets scen”? 

Eller när domen, först senare, får ”laga kraft”? Domen är snarast splittrad i dessa olika nu. 
344 Bourdieu vänder sig mot det smala lingvistiska fokus som finns hos Austin, men sär-

skilt hos vissa av hans efterföljare. Bourdieu lyfter genomgående den sociala och institu-

tionella kontextens betydelse för de performativa ritualerna: ”The magical efficacy of 

these acts of institution is inseparable from the existence of an institution defining the 
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grunden under den (slut)scen som avkunnandet av domen utgör. Domslu-

tet måste avkunnas av någon i en bestämd roll (domaren), på en bestämd 

plats (i rättssalen) och under en bestämd tid (”avkunnandets scen”). Det 

innehåller också språkliga citat – upprepningar av språkliga konventioner, 

exempelvis ”Tingsrätten dömer”. Det är ”i egenskap av” eller ”som” do-

mare i det specifika målet, det vill säga i rollen som domare, som doma-

ren kan avkunna domslutet.345 Domen är formaliserad och därmed igen-

kännbar, den är otvetydig som dom. Det finns en garanterande rörelse i 

performativa ritualer.346 Talaren, det talade och den tilltalade är ofta sä-

kerställda genom avgränsade roller och ett konventionellt språkbruk. Och 

den makt som utövas genom uttalandet är avgränsad och specificerad. 

Förhoppning, medmänsklighet och performativitet 

Även om yttrandet av förhoppningen framstår som radikalt annorlunda i 

relation till domslutet – särskilt som förhoppningen yttrades under ”av-

kunnandets scen” – så har förhoppningen, som ett exempel på en med-

mänsklig retorik, ändå sitt sammanhang. Atmosfären i rättssalen varierar 

mellan olika förhandlingar, men också inom en och samma förhandling; 

stämningen och dynamiken påverkas av tonen i diskussionerna, av en-

                                                                                                                        
conditions (regarding the agent, the time or place, etc.) which have to be fulfilled for the 

magic of the words to operate.” (Pierre Bourdieu, ”Price Formation and the Anticipation 

of Profits”, i Language and Symbolic Power, red. John B. Thompson, övers. Gino Ray-

mond och Matthew Adamson (Cambridge 1991), s. 73.) Judith Butler kritiserar i sin tur 

Bourdieu för att hans performativitetsbegrepp är alltför inriktat på befintliga och institu-

tionaliserade kontexter: ”By claiming that performative utterances are only effective when 

they are spoken by those who are (already) in a position of social power to exercise words 

as deeds, Bourdieu inadvertently forecloses the possibility of an agency that emerges from 

the margins of power.” (Judith Butler, Excitable Speech: A Politics of the Performative 

(New York 1997), s. 156.) Butler, som främst intresserar sig för performativitet och per-

formativer utanför institutionella sammanhang (exempelvis ”hate-speech”), skriver 

vidare: ”[I]t is clearly possible to speak with authority without being authorized to speak.” 

(Ibid., s. 157.) Bourdieus performativitetsförståelse är mer relevant i starka institutionella 

sammanhang, exempelvis rättegången, där den statligt monopoliserade symboliska makt-

utövningen står i fokus. 
345 Talarens ställning och legitimitet garanteras av tidigare performativer: ”Performative 

utterances are, as a rule, enchained or nested in sets of relations with ”lower” levels of 

performatives that set the stage for their felicitous functioning. Before a judge can per-

form a marriage ceremony, for example, his effectivity as a social agent must first be 

established, his symbolic power and authority must first be transferred to him by other 

performatives that pronounce him ‘judge.’” (Eric L. Santner, My Own Private Germany: 

Daniel Paul Schreber's Secret History of Modernity, (Princeton 1996), s. 11.) 
346 För omöjligheten i att fullt ut säkerställa och avgränsa det performativa yttrandets 

kontext, se Jacques Derrida, ”Signature Event Context”, övers. Samuel Weber och Jeffrey 

Mehlman, i Limited Inc. (Evanston 1988). 
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skilda röster och deltagare såväl som av relationer mellan deltagarna. 

Exempelvis kan en driven och retoriskt skicklig åklagare hamna i för-

grunden och ”sätta tonen” lika väl som en pedagogisk och skämtsam 

ordförande eller relationen mellan en ung och ”odisciplinerad” tilltalad 

och dennes hårt tillrättavisande advokat eller mellan en tilltalad små-

barnsfar och dennes familj på åhörarplats.  

De förhandlingar under min fältstudie då ordföranden yttrade en för-

hoppning om den tilltalades fortsatta liv präglades alla av en ”medmänsk-

lig” atmosfär. I det ena av dessa mål var en 25-årig man åtalad för att ha 

odlat cannabis i sitt hem. Han erkände brottet och bad om att få hjälp med 

sina missbruksproblem. Efter att domen hade meddelats sade ordföran-

den: ”Vi hoppas att vi slipper se dig här igen.” Ytterligare ett exempel 

kommer från en förhandling där en medelålders man stod åtalad för att ha 

stulit två parfymflaskor. Den tilltalade missbrukade heroin och hade en 

lång historia av narkotikarelaterade småbrott bakom sig. Parfymerna hade 

han tänkt ge till sin dotter och hennes pojkvän som förlovningspresent. 

Här avslutade ordföranden förhandlingen med orden: ”Jag hoppas att det 

ska gå bra.” I alla dessa tre rättegångar saknades någon egentlig konflikt 

– i alla fall en känslomässig sådan – mellan förövare och brottsoffer. Och 

rättens ledamöter framstod som minst lika inriktade på att hjälpa som att 

straffa; deras intresse var riktade mot den tilltalade som individ eller 

människa snarare än som lagbrytare. En sådan inställning kan knappast 

förekomma i alla mål, utan möjliggörs av den tilltalades ”person” såsom 

den uppfattas i rättssalen men också av att det misstänkta brottet inte är 

alltför grovt och att det inte finns någon stark konflikt mellan tilltalad och 

eventuella brottsoffer. I dessa förhandlingar tillhörde offerrollen snarast 

förövaren. Förhandlingarna gav också stor plats åt den tilltalades person-

liga historia och nuvarande livssituation. Detta fokus skapades främst av 

ordföranden och advokaten, men i vissa förhandlingar var det den tillta-

lade själv som berättade öppet om sin vardag, sina relationer och sitt 

känslotillstånd.347 Tonfall, bemötande, kroppspråk och ibland, som i fallet 

                                                      
347 Vid flera tillfällen under fältstudien har målsägande, tilltalad eller vittne fått möjlighet 

att tala fritt under en förhållandevis lång stund. Men förr eller senare griper det juridiska 

maskineriet in – inte sällan genom att direkt avbryta den som talar – och driver saken 

framåt. De två centrala syftena med rättegången – att avhandla saken och komma till ett 

beslut samt att ge de berörda parterna möjlighet att göra sig hörda och känna sig (i någon 

mening) delaktiga – krockar de gånger då en ”fri” berättelse abrupt avbryts. Parternas 

(och vittnenas) berättelser är i viss utsträckning självberättigade, i det att rättegången 

syftar till att de inblandade ska få komma till tals och känna sig delaktiga i saker som 

angår dem. (Se Bylander, s. 32.) Men samtidigt finns det ständigt en juridisk strävan i 

rättssalen, som syftar till att knyta utsagor till juridiska kategorier. Det överordnade målet 

är alltid, med Peter Goodrichs ord, att översätta och omformulera ”vernacular dialects into 
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med förhoppningarna, mer direkta yttranden, skapar tillsammans en 

”medmänsklig” atmosfär. Förhandlingen följer fortfarande sin förutbe-

stämda form och rollerna i salen är fortfarande fastlagda, men detta tonas 

ner, till förmån för en mer personlig ton och atmosfär. Fokus riktas i 

dessa förhandlingar mot den ”fria” människan bortom brottet och straffet 

snarare än mot den skuldtyngda kriminella. Och brottmålsrättegången får 

drag av problemlösning och terapi.348 

Förhoppningen är inte något explicit performativ; man kan knappast 

säga ”härmed hoppas jag”. Den underliga eller rent av paradoxala 

klangen i ett sådant yttrande kan förklaras med hoppets grundläggande 

relation till oförmågan. Medan det performativa yttrande som inleds med 

ordet ”härmed” vill ge sken av att vara förmående, det vill säga att ha en 

reell kraft att aktivt och direkt förändra eller skapa något, är hoppet istäl-

let beroende av just oförmågan, bristen på direkt kraft. Men även om 

förhoppningen inte är explicit performativ så gör den ändå något, det är 

ett yttrande som skapar något.349 

Förhoppningen skapar tingsrätten som något som kan hysa förhopp-

ningar. I förhoppningen är tingsrätten inte längre undersökande och dö-

mande (det vill säga bakåtriktad), utan en mer moraliskt influerad instans 

som uttalar sig om hur någon bör leva sitt liv. Yttrandet skapar också en 

ny typ av mottagare. Medan domens explicita objekt är ”N.N.”, är för-

hoppningens mottagare istället ett ”du”. Det finns ett slags uteslutande 

relation här, där duets omöjlighet i domen motsvaras av omöjligheten av 

”N.N.” som objekt för förhoppningen; formuleringarna ”härmed döms 

du” och ”tingsrätten hoppas att ”N.N.” har båda en paradoxal ton. För-

hoppningen pekar inte endast mot förekomsten av en förhoppning (hos 

”tingsrätten”) utan den försöker också att ingjuta hopp hos mottagaren. 

Yttrandet är ett försök att skapa en hoppfull inställning hos den dömda, 

att skapa eller understödja en vilja att uppnå något.350 Förhoppningen 

                                                                                                                        
the apparently separate and unitary genre of legal discourse” (Goodrich, Languages of 

Law, s. 193). Under vissa förhandlingar döljs dock denna ”förrättsligande” strävan under 

en mer personlig retorik. 
348 För en diskussion av mer formaliserade och explicita processer av denna typ, se 

Christian Diesen, Terapeutisk juridik (Malmö 2011). 
349 Många har vänt sig mot den skarpa indelning i performativa och konstativa yttranden 

som Austin inledningsvis gör. Under loppet av föreläsningsserien relativiserar även Aus-

tin själv denna indelning. Därmed möjliggörs också det performativa som en potential i 

alla yttranden, som Culler skriver: ”[O]nce you allow for the existence of […] ’implicit 

performatives,’ where there is no explicitly performative verb, you have to admit that any 

utterance can be an implicit performative.” (Culler, s. 142.) 
350 Peter Drahos beskriver en liknande performativitet i produktionen av hopp inom poli-

tiken: ”When political figures invoke hope in some public context, they are engaging in 

an action. They are not simply describing hope but rather trying to give hope. In Austin’s 
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skapar också en relation mellan utsägaren och den som talet riktar sig till, 

det vill säga mellan ”tingsrätten” och ”du”. Och denna relation finns inte i 

domen, som istället har ”N.N.” som sin mottagare.351 I förhoppningen är 

både tingsrätten och den dömda ”humaniserade”. Tingsrätten framställer 

sig mer som ett kollektiv av medmänniskor än som en opersonlig instans 

och den som förhoppningen riktar sig till är en ”människa” mer än ett 

”rättssubjekt”. Förhoppningen frammanar därigenom bilden av en ge-

menskap som står i motsats till (eller ligger under) domens markering av 

gränsen och överträdelsen. Förhoppningen – med den autentiska med-

mänsklighet som är dess retoriska effekt – skapar (performativt) före-

ställningen om ett gemensamt. Medan domslutet exterioriserar den tillta-

lade/dömda (som en överträdare, en fiende) så (åter)skapar förhoppning-

en det gemensamma – och porten in i detta. Förhoppningarna är perfor-

mativa i så mening att de producerar en föreställning om en gemenskap. 

Men förhoppningen är liksom domen beroende av det rättsliga rollspe-

let och dess hierarki. Det är mot bakgrund av detta som förhoppningen 

blir möjlig. Det ”medmänskliga” i förhoppningen innebär inte att den 

yttras mellan två jämställda parter. Det är fortfarande den tillta-

lade/dömda som står i centrum, det är dennes framtid och personlighet 

som det är relevant att yttra sig om. Den tilltalade/dömda kan inte yttra en 

förhoppning om tingsrättens framtid utan att ett sådant yttrande skulle 

framstå som absurt och komiskt. I rättssalen står juristernas – och särskilt 

domarens – utsagor över lekmännens; juristerna befinner sig på ett slags 

metanivå, de producerar utsagor om utsagor – och denna status kan inte 

lekmännen och deras utsagor erhålla.352 

Förhoppningen indikerar att rättens makt inte är allomfattande. Genom 

att aktualisera osäkerheten om framtiden aktualiserar också förhoppning-

en osäkerheten kring domens effektivitet – det vill säga dess förmåga att 

förändra den dömda. Domen och förhoppningen syftar båda på framtiden, 

men inte på ”samma” framtid. I exemplet med den 15-åriga tjejen gäller 

domen vistelsen på ett ungdomshem. Det som domen syftar på (eller 

beslutar om) är en framtid då den dömda kommer att avtjäna sitt straff 

                                                                                                                        
terms, they are using the language of hope with illocutionary force, a force that is intend-

ed to produce emotional effects in their audience and place them in a state of hope.” (Pe-

ter Drahos, ”Trading in Public Hope”, The Annals of the American Academy of Political 

and Social Science, vol. 592 (2004), s. 32 f.) 
351 I de andra exemplen från fältstudien sa ordföranden ”jag” respektive ”vi”. Här var med 

andra ord det institutionella hos utsägaren nedtonat eller – på en rent språklig nivå – helt 

frånvarande.  
352 Jfr Bourdieu: ”[A]n expert, physician or jurist, is someone who is appointed to produce 

a point of view which is recognized as transcendent over particular points of view […].” 

(Bourdieu, ”Social Space and Symbolic Power”, s. 22.)  
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och därigenom alltså ha en relation till det rättsliga. Den tilltalade befin-

ner sig i rättssalen för att den misstänks ha trätt över en gräns. Denna 

överträdelse är också ett slags inträdande i den rättsliga sfären; det är 

genom överträdelsen som personen har satts i direkt relation till det rätts-

liga. Och det är inte förrän straffet är avtjänat som personen lämnar denna 

direkta relation. Förhoppningen riktar sig dock inte till den dömdas fram-

tid (i sin roll som dömd), utan istället till den dömda individens framtida 

liv. Förhoppningen handlar inte om relationen till den rättsliga sfären 

(avtjänandet av ett straff) – utan istället om ett liv utanför denna direkta 

relation, det vill säga om det vardagliga, privata livet; det handlar om 

”ordning och struktur i ditt liv”. 

Det kanske tydligaste resultatet av förhoppningen är att den skapar en 

bild av framtiden. Och denna framtid är modellerad efter den norm som 

uppställs genom den sittande rättens framtoning i rättssalen; rättens ord-

nade och strukturerade ledamöter är en iscensättning av denna potentiella 

framtid. För att den dömda ska kunna ingå i denna gemenskap måste 

vissa förändringar ske i dennes liv. Därmed uppställs också implicit en 

gräns – mellan oordnat och ordnat liv – som brottslingen måste passera. 

Och passagen förutsätter en viss typ av beteende, ett ”normalt” och an-

passat livsmönster. Förhoppningen implicerar också ett potentiellt straff 

som hotar vid ”brott” mot den uppställda gemenskapen. Här är det inte 

längre fråga om skuld utan snarare skam. Om förhoppningen inte ”in-

frias” – det vill säga om de tilltalade inte förverkligar den positiva pot-

ential som uppställs i förhoppningen – hotar skammen över att inte ha 

lyckats förändra sig som människa, att inte ha motsvarat de förväntningar 

som finns kopplade till förhoppningen.  

Det som skaver i yttrandet av förhoppningen – särskilt i formuleringen 

”Tingsrätten hoppas” – är frågan om utsägarens roll och yttrandets per-

formativitet.353 Det ligger en neutralitet och ett ointresse i rättens opar-

tiska grundhållning; för att tala med ”statens” röst måste man anamma en 

viss retorik.354 I domarens utsägande av förhoppningen kolliderar denna 

opartiska och opersonliga retorik med hoppets intresse och inte minst 

                                                      
353 Oklarheten i relationen (eller konfrontationen) mellan domslutet och förhoppningen 

kan sägas bero på att det i det nästintill samfällda yttrandet är två (eller flera) olika ”utsä-

gelsemodaliteter” som möts. För att utröna ”under vilken lag […] utsägelser lyder och 

varifrån de härstammar” föreslår Foucault tre frågor: vem talar?, i vilket institutionellt 

sammanhang? samt i vilka förhållanden befinner sig det talande subjektet? (Michel 

Foucault, Vetandets arkeologi, övers. C. G. Bjurström (Lund 2002), s. 68 f.) Svaren på 

dessa frågor varierar beroende på om man undersöker domslutet eller förhoppningen. 
354 Jfr Cronin, som i en kommentar till Bourdieus symboliska makt skriver att ”all agents 

who want to partake in the power of the state must present at least the appearance of 

disinterestedness and adopt the language of neutrality and impartiality” (Cronin, s. 72). 
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med den subjektiva och individcentrerade uppriktigheten hos utsägaren 

som yttrandet är beroende av eller producerar som retorisk effekt.355 För-

hoppningens performativa paradox har att göra med att domaren innehar 

en position från vilken explicita performativ yttras, exempelvis domen. 

Dessa institutionella performativ är beroende av att utsägaren inte talar 

som ”sig själv”.356 Förhoppingens retoriska uppriktighet står i rak motsats 

till detta. Performativiteten i förhoppningen är, till skillnad från den i 

domslutet, inte rättsligt legitimerad. Men å andra sidan är det domarens 

rättsliga auktoritet – knutet till dennes habitus – som ger förhoppningen 

kraft; det är från denna auktoriserade position som det är möjligt att uttala 

en förhoppning om någon annans liv.  

Förhoppingens makt 

Förhoppningen är alltså produktiv, den (om)skapar såväl utsägaren och 

den tilltalade som bilden av framtiden. I denna produktivitet ligger en 

form av maktutövning. Men det är inte fråga om den skarpa och repres-

siva makt som återfinns i domslutet; förhoppningen är inte uttryck för en 

juridisk makt. Den är inte förbjudande eller beordrande utan snarare af-

firmativ, den bejakar den potential som finns i framtidens ovisshet. För-

hoppningen blockerar inte, säger inte ”nej”, utan syftar snarare till att 

styra individen i en viss riktning.  

Förhoppningen är inte en del av den rättsliga konfliktlösningen. Kon-

flikten är, i och med domslutet, redan löst. Saken är avslutad och inneslu-

ten. Förhoppningen är snarare ”handlingsdirigerande”, men på ett annat 

sätt och på en annan nivå än vad som vanligen menas med detta. Medan 

handlingsdirigering inom juridiken ofta förstås som en generell funktion, 

som riktar sig till samhället i stort, är det här fråga om en betydligt mer 

specifik dirigering av en individ.357 En annan skillnad mellan förhopp-

                                                      
355 Och om uppriktigheten uppfattas som taktisk, det vill säga som ett medel för ett visst 

syfte, raseras dess fundament av spontanitet och ärlighet, som Frans-Willem Korsten 

skriver: ”[S]incerity is immediately in danger of becoming corrupted if it raises the ques-

tion of its motive: ‘What lies behind it?’ – even if this is a so-called noble motive, such as 

care for a community.” (Frans-Willem Korsten, ”The Irreconcilabilty of Hyprocrisy and 

Sincerity”, i Rhetorics of Sincerity, red. Ernst van Alphen, Mieke Bal och Carel Smith 

(Stanford 2009), s. 68 f.) 
356 ”[T]he power of words resides in the fact that they are not pronounced on behalf of the 

person who is only the ‘carrier’ of these words […].” (Bourdieu, ”Authorized Language”, 

s. 109.) 
357 Rättskipningens funktion i samhället diskuteras bland jurister ofta som en fråga om 

konfliktlösning och/eller handlingsdirigering. Den handlingsdirigerande funktionen be-

handlas ofta mest explicit vad gäller tvistemål, men den kan också förstås som central i all 

rättskipning. Den handlingsdirigerande funktionen är, med Lindbloms ord, ”ett sätt att 

genom tillämpning av strafflagarna medelst hot (avskräckning) eller frivillighet (plikt-
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ningen-som-styrning och den handlingsdirigerande funktionen är dock att 

den senare använder sig av explicit juridiska medel för att styra männi-

skors beteende; handlingsdirigering som den förstås inom juridiken är ett 

sätt att med lagar och domslut avskräcka och därmed dirigera samhällets 

medborgare. 

Även om förhoppningen yttras av en rättslig auktoritet – och kraften 

från den juridiska maktutövningen ”smittar” förhoppningen – så är ytt-

randet ”Tingsrätten hoppas” inte exempel på en traditionell juridisk 

maktutövning. Det är istället en mindre direkt och mer dirigerande form 

av maktutövning som är verksam i förhoppningen; förhoppningen styr 

snarare än fastslår. Styrning – det vill säga det att föra eller dirigera på 

armlängds avstånd – är inte i sig en specifikt modern maktutövningstek-

nik – Foucault skriver exempelvis om ”herdemakten” inom den kristna 

kyrkan och västerländska staten som en form av styrning.358 Men samti-

digt är styrning i alla dess former en av den nyliberala rationalitetens 

kännetecken, vilket innebär att det är ett maktutövningsmönster som har 

stort genomslag i samtiden.359 Det som kan sägas vara typiskt för vår tid 

är det fokus som finns på autonomisering och ansvarsgivande; med 

Nikolas Roses ord,  

the attention paid to citizens as autonomous individuals who must actively 
construct a life through the practical choices they make about their con-

                                                                                                                        
känsla, moralbildning) åstadkomma följsamhet till de normer som lagts ner i strafflagen 

för att de ansetts erforderliga för att människor skall kunna leva tillsammans i ett ordnat 

samhälle” (Lindblom, ”Tvekamp eller inkvisition?”, s. 624). På ett annat ställe skriver 

Lindblom att civilprocessens funktioner är en tillbakablickande konfliktlösning som syftar 

till reparation och en framåtblickande handlingsdirigering som syftar till prevention. (Per 

Henrik Lindblom, Progressiv process: spridda uppsatser om domstolsprocessen och 

samhällsutvecklingen (Uppsala 2000) s. 55 f.) Utifrån detta framstår förhoppningen som 

ett civilrättsligt element i straffrättsprocessen. Jfr även Strömholm som menar att syftet 

med rättssystemet är att skapa och upprätthålla ”samhällsfrid”. Enligt Strömholm krävs 

det då ”en eller flera mekanismer” för att (a) ”påverka samhällsinvånarnas beteende i 

sådan riktning att friden inte äventyras” och (b) för att ”lösa uppträdande konflikter i 

samhället på sådant sätt att den erforderliga friden bevaras” (Strömholm, s. 144). Se även 

Ekelöf, s. 13-30.  
358 Foucault, ”The Subject and Power”, s. 214 f.  
359 ”Neo-liberalism is a political rationality that tries to render the social domain economic 

and to link a reduction in (welfare) state services and security systems to the increasing 

call for ‘personal responsibility’ and ‘self-care’.” (Thomas Lemke, ”‘The Birth of Bio-

Politics’: Michel Foucault’s Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmen-

tality”, Economy and Society, vol. 30, nr. 2 (2001).) 
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duct, and who must bear individual responsibility for the nature and con-
sequences of those choices.360 

 

Till skillnad från domen, som i sin beordrande karaktär skapar ett under-

ordnat subjekt, producerar istället förhoppningen ett ”fritt” subjekt; do-

men riktar sig till lagöverträdaren, förhoppningen istället till ”männi-

skan”.361 Men detta innebär inte att det inte är fråga om en potentiell 

maktutövning; förhoppningen är ett försök att ordna, främja och under-

lätta vissa specifika möjligheter.362 

I den direkta relationen till den rättsliga sfären – som innefattar både 

den mer suveränt-repressiva instansen (rättsväsendet) och den discipli-

nära-normaliserande (kriminalvården) – är ansvaret i första hand inte 

individens. Det är rättens ansvar att objektivt och opartiskt pröva ett visst 

fall, fälla dom samt besluta om eventuell straffpåföljd, liksom det är kri-

minalvårdens ansvar att internera och disciplinera den dömda. Men dessa 

mekanismer har begränsad räckvidd; rätten kan inte se till att den tillta-

lade får ett ”bättre” liv i betydelsen mer ordnat, strukturerat och inte di-

rekt relaterat till det rättsliga. Förhoppningen talar till det egna ansvaret, 

eller producerar ett ansvartagande subjekt.363 Förhoppningarna indikerar 

ett överflyttande av ansvar från staten, det offentliga och de disciplinära 

institutionerna till ”människan” och dennes privata sfär. Det är inte längre 

staten som genom direkta och synliga åtgärder ser till att medborgarna 

har det bra materiellt och immateriellt och är ”normala”, utan detta ansvar 

faller på medborgarna själva; det är upp till den dömde snarare än tings-

rätten att göra så att förhoppningen ”infrias”.364 Ansvarsgivandet kan för-

                                                      
360 Nikolas Rose, Powers of Freedom: Reframing Political Thought (Cambridge 1999), s. 

190. 
361 Se Tadros historiska läsning av lagens/rättens sätt att fungera under den moderna 

epoken: ”[L]aw begins to operate in the perspective of the complete lives of individuals 

rather than just to prevent certain actions.” (Tadros, s. 75.)  
362 Diesen ger exempel på kritik som riktas mot de terapeutiska idéerna: ”Man talar om 

välbefinnande när det egentligen handlar om makt. Man talar om vård när det egentligen 

handlar om straff. Man säger sig vilja stärka individens motivation och uppmuntra dennes 

egna val, men man avgör samtidigt vad individen måste vara motiverad för och skapar 

inga verkliga val […].” (Diesen, s. 372.) Med förhoppningarna som exempel – och inte 

minst den produktion av utsägare och mottagare som de åstadkommer – kan man synlig-

göra vilka former av makt och subjektsproduktion som är verksamma i en mer terapeutisk 

rättegångssituation och därmed också kontrastera denna mot de subjektiveringar som sker 

i en mer traditionell rättegång. 
363 Rose, Powers of Freedom, s. 191. 
364 ”Individuals before problem-solving courts are taught to become responsible subjects 

by techniques of self that assume an alignment between the self-interest of the individual 

and the governing interests of the authorities. Offenders are […] governed, and learn to 

govern themselves, in ways that emphasize individual agency and autonomy.” (Frank 
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stås som en styrningsteknik som aktualiserar skam istället för skuld.365 I 

förlängningen medför den ökade upplevda friheten och det ökade ansva-

ret att det är skam över misslyckandet snarare än skuld på grund av brot-

tet som framtonar som straff.366 Om den dömda inte lyckas infria för-

hoppningarna, det vill säga normalisera sitt liv, utan fortsätter att leva 

utan ordning och struktur, så har hon endast sig själv att skylla. 

Det finns en mängd olika arkitektoniska uttryck, rumsliga distribution-

er, verbala uttryck och former av relationer i och kring rättssalen. Den 

rättsliga sfären uppvisar inte en typ av maktutövning, utan flera. Den 

tilltalade ingår i flera olika typer av maktrelationer under rättegången: 

som rättssubjekt och föremål för repressiva åtgärder (dom), som individ 

med en specifik och relevant biografi (personalia), som autonomt subjekt 

med en ”potentiell” framtid (förhoppning). Förhoppningen är också i sig 

ett slags styrningsteknologisk hybrid.367 Förhoppningen är disciplinerande 

genom sitt åberopande av normen och önskemålet om att individen an-

passar sig till denna, men i de specifika mekanismer som kan anas i för-

hoppningen (ansvarsgivande, autonomisering) är den snarare styrande. I 

fallet med den 15-åriga tjejen var det hennes oförmåga att anpassa sig 

                                                                                                                        
Sirotich, ”Reconfiguring Crime Control and Criminal Justice: Governmentality and Prob-

lem-Solving Courts”, University of New Brunswick Law Journal, nr. 55 (2006), s. 24.) En 

viktig skillnad mellan det material som Sirotich analyserat och de yttrade förhoppningarna 

är att ”problem-solving courts” är en form av process som är explicit med sina syften. 
365 Jfr vad Rose i ett delvis annat sammanhang kallar ”government through the calculated 

administration of shame”: ”[P]ersons were to be governed not through imposing duties, 

but by throwing a web of visibilities, of public codes and private embarrassments over 

personal conduct: we might term this government through the calculated administration 

of shame. Shame here was to entail an anxiety over the exterior deportment of the self, 

linked to an injunction to care for oneself in the name of the public manifestation of moral 

character. These strategies govern all the more effectively because each individual is to 

play his or her part in the games of civility.” (Rose, Powers of Freedom, s. 73 f.) Jfr även 

kriminologen John Braithwaite som i ett flertal böcker och artiklar har argumenterat för 

att rättsväsendet ska använda sig av ”shaming” snarare än traditionella process- och 

straffmetoder, se exempelvis John Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration (Cam-

bridge 1989). 
366 Jfr även Bourdieu om kopplingen mellan symbolisk makt och ”kroppsliga emotioner”; 

förekomsten av skam, respekt etc. indikerar en underkastelse i förhållande till ”det domi-

nerande omdömet” (Bourdieu, Den manliga dominansen, övers. Boel Englund (Göteborg 

1999), s. 52). Förhoppningarna – exempelvis om ett ordnat och strukturerat liv – är ett 

exempel på ett sådant dominerande omdöme. 
367 Jfr Nikolas Roses och Mariana Valverdes exempel på en liknande hybridisering: 

”[O]ne could point to the hybridization of legal and non-legal authority, as for example in 

the cases where judges order offenders into medical treatments for addiction, or require 

them to participate in the programmes of ethical reconstruction provided by organizations 

such as Alcoholics Anonymous.” (Nikolas Rose and Mariana Valverde, ”Governed By 

Law?”, Social & Legal Studies, vol. 7, nr. 4 (1998), s. 550.) 
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efter rådande normer (”ordning och struktur”) snarare än det våldsamma 

motståndet mot polismannen som stod i fokus under rättegången. Vid 

flera tillfällen skämtades det till och med om själva brottet, det faktum att 

hon ”trots att hon är så liten” lyckades göra så mycket motstånd. Rätte-

gången fokuserade inte på de brottsliga gärningarna, utan på den tilltala-

des livssituation, relationer och inte minst hennes framtida liv. Därmed 

var det inte heller helt uppenbart att hon straffades för de begångna gär-

ningarna. Det var snarare hennes avvikande liv – både det faktiska och 

det potentiella – som undersöktes och (be)dömdes.368  

Domslutet markerar en punkt och drar en gräns, det avslutar och sluter. 

Betraktad som teknik för maktutövning fungerar förhoppningen på ett 

helt annat sätt; den aktiverar ansvar, lyfter besvikelsen och skammen som 

möjligheter, uppställer eller producerar en mer personlig relation mellan 

utsägaren och den tilltalade/dömda. Förhoppningen uttrycker på samma 

gång den rättsliga maktens begränsning som en önskan om att förlänga 

den rättsliga maktens räckvidd; den direkta makt domslutet utövar tar slut 

när straffet är avtjänat, men den mjukare styrning som ligger i förhopp-

ningen är mindre formaliserad och har därmed en mer infiltrerande pot-

ential.369 Som Victor Tadros skriver om biomakten: ”[L]iberation from 

the blunt technology of the juridical does not prevent the individual being 

subjected to the loving force of bio-power.”370 De ”kärleksfulla” makt-

formerna är inte sällan de minst synliga – eller de är rättare sagt synliga 

som något annat, uppfattade som något banalt. Det är genom främmande-

görning som det bekanta kan bli synligt, som riskerna och potentialerna 

med ett till synes enkelt och trivialt uttalande kan synliggöras. 

Yttrandet av förhoppningen innebär inte främst att det juridiska makt-

utövandet skulle vara in- och underordnat en ”humanistisk” strävan, utan 

snarare att den medmänskliga retoriken är en del av en strategisk styr-

ningsteknologi, att det ligger en dom i förhoppningens omfamning: ”Vi 

dömer dig att leva med vår förhoppning.” 

 

*** 

 

                                                      
368 Som Sirotich skriver om explicit problemlösande rättegångsformer: ”[T]hrough these 

courts, non-conformity rather than past criminal transgressions becomes the basis of 

criminal sanctions.” (Sirotich, s. 25.) 
369 ”By bringing increasingly to the fore not the criminal act but the person as a potential 

source of future acts, one gives the state privilege over an individual based on what he or 

she may become rather than on what he or she has done.” (Sirotich, s. 18.) Och vidare: 

”[T]hese courts expand the judiciary’s purview over the personal lives of accused.” (Ibid., 

s. 25.) 
370 Tadros, s. 103. 
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Vid Rådhusets norra kortsida står sedan 1917 en fontän som kallas Justi-

tiabrunnen. Längst ner i fontänen finns en jordglob som vattnet rinner 

över. På globen står en borg och på borgen, som översta instans, står en 

kvinna. Det är Justitia som står där, även om hon är omöjlig att känna 

igen. För just denna representation av Justitia saknar sina attribut; någon 

ögonbindel har hon aldrig haft och hennes svärd och våg har försvunnit. 

Det sägs att någon har stulit dem. Kvar är avbildningen av en mänsklig 

kropp, en individ snarare än en gudinna. Hon har visserligen en underlig 

pose – tillgjord, dansant. Hon är stiliserad och kommunicerande, men 

som Justitia är hon oigenkännbar.  

 

 

Justitiabrunnen, Rådhuset, Stockholm. Foto: Erik Mattsson 

 

En rätt utan attribut, utan tydliga gränser. Är det en vacker eller skräm-

mande bild av rätten? Mer mänsklig, men samtidigt omöjlig att känna 

igen som rätt. Det är en rätt utan svärd, utan hårdför repressiv makt. Men 

därmed också utan synlig, avgränsad och legitimerad makt, en rätt med 

otydliga maktmedel. Det är en rätt som är seende, ett seende som kanske 

möjliggör ett mer etiskt förhållningssätt, en relation till den Andre. Eller 

så är det en blick som stratifierar, som öppnar för en spontan makt, möjlig 

att påverka – den starkes rätt. Det är slutligen en rätt utan våg, utan en 

förutbestämd och rigid metod för att väga det som läggs inför den. Där-

med är den anpassningsbar och lyhörd, den har en känslighet för det en-

skilda fallet. Men samtidigt är det en process som kan lämna plats för en 

större godtycklighet.  
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Avslutning 

När börjar någonting? Och när tar det slut? Vilken utsträckning har det? 

Hur framträder det – och hur och när avtar det? En av iscensättningens 

grundläggande rörelser är den som är, på en och samma gång, avgrän-

sande och rumsskapande. Iscensättningen drar en gräns mot det utanför-

liggande – eller kanske snarare skapar ett utanför och ett innanför genom 

att dra en gräns; den skapar ett eget rum, en sfär där vissa roller, hand-

lingar och framträdanden blir möjliga och där en bestämd ordning råder. 

Inte sällan finns sådana ordningar redan inskrivna i program eller kon-

ventioner, men de produceras också i händelsens skeende. Alla iscensätt-

ningar är rumsligt, dramaturgiskt och estetiskt ordnade. Och det är den 

typen av strukturella likheter som gör det möjligt och relevant att sätta ett 

teater- och performancevetenskapligt tänkande i relation till den rättsliga 

praktiken. 

Teater- och performancevetenskapliga perspektiv, frågor och verktyg 

synliggör den rättsliga praktikens kulturella och sociala ”inbäddadhet”. 

Rättegången är en händelse i tid och rum, det är en kulturell och social 

lika mycket som juridisk situation. Rättegångens roller och rollrelationer 

är inte en yttre form som påförs de närvarande, utan något som produce-

ras och reproduceras i skeendet. Rollerna är inte tomma skal som fylls 

med innehåll – neutrala former som låter ett innehåll (”personlighet”, 

”identitet”) kommuniceras oförvanskat – utan snarare en struktur som 

ständigt påverkar och påverkas. Ett teater- och performancevetenskapligt 

tänkande synliggör händelseproduktionen, det vill säga förutsättningarna 

för och det faktiska skapandet och framträdandet av rum, gränser, mening 

och roller. Rättegången är, från detta perspektiv, en händelse som rymmer 

en mängd olika avgränsningar och tröskelpassager, rumsliga spaltningar 

och skiktningar, framträdanden och framföranden. Och genom blottläg-

gandet av alla dessa möjlighetsstruktureringar framträder rättegångshän-

delsen som ett komplext nätverk av maktutövningstekniker. 

Rättegången har en stark rumslig situering; att delta i en rättegång är 

att kallas till en särskild och särskiljd plats. För att analysera rättens 

iscensättning är det därför också rimligt att börja med de faktiska dom-

stolsbyggnaderna. Domstolsbyggnadens uppställda relation till omgiv-
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ningen kan läsas som en iscensättning av en berättelse om det rättsliga – 

och särskilt om rättens plats i samhället. Liksom andra iscensättningar är 

också domstolsbyggnaderna åskådarproducerande. De ger sig till betrak-

tande av ett medborgerligt åskådarsubjekt och de uppställer därmed också 

en relation till denna åskådare. I iscensättningen av relationen mellan 

byggnad och åskådare ryms en förståelse av förhållandet mellan rätt och 

medborgare. I Rådhusets skepnad framträder rätten som en karaktär att 

respektera och uttyda. Medborgaren är därmed någon som möter rätten, 

någon som närmar sig med försiktighet och håller en viss distans. Rätten 

kan vara såväl skyddsgivande som hotande, i dess ögon är man vän eller 

fiende. I Flemingsberg framstår rätten istället som en scen, det vill säga 

som ett rum som lyfter och synliggör de som befolkar den; det är en plats 

som tilldelar subjekten aktörsroller och sätter dessa i spel. Om Rådhuset 

framställer medborgarens delaktighet i rätten som en fråga om nationell-

historisk tillhörighet är rätten i Flemingsbergs tingshus snarare ett öppet 

och lättillgängligt rum som medborgaren använder. I åskådarens tolkande 

aktivitet ligger alltid en viss frihet. Men den rättsliga praktiken kan inte 

tillåta ett fritt tolkningsspel; rätten måste kontrollera, fastställa och garan-

tera. Och en sådan strävan efter meningskontroll kan man också ana i 

domstolsbyggnaderna. Varken Rådhuset eller Flemingsbergs tingshus 

framträder som teatralt självmedvetna tecken, utan grundar snarare sin 

symbolik i det materiella. Rådhusets ointaglighet – hur ickereell den än är 

– framställs genom de metertjocka murarna som faktisk. Och den rättsliga 

transparens som Flemingsbergs tingshus symboliskt utpekar är grundad i 

en faktisk transparens. Genom att ”reteatralisera” byggnaderna kan denna 

typ av försök till meningskontroll lyftas fram och frågan om en mindre 

illusionsproducerande domstolsarkitektur kan ställas – och i anslutning 

till detta också frågan om en mer genomlyst rättspraktik.  

Ett teater- och performancevetenskapligt perspektiv på rättegångshän-

delsen kan lyfta fram de processuella rollerna som producerade i spän-

ningsfältet mellan förutbestämt program och skeende. I en juridisk me-

ning skapas rättegångens roller genom tilldelning. Men de rättsliga rol-

lerna är mer än så, de är något som ständigt produceras och upprätthålls 

genom rättegångspraktiken och inte minst i och genom dess rum. Dom-

stolsbyggnadernas allmänna utrymmen har uppenbart rättsliga kvaliteter, 

även om de också har en mer vardaglig atmosfär. Denna ambivalens gör 

att väntrummen kan förstås som trösklar. Väntrummen är förrättsligande; 

det är i dessa rum som produktionen av rättegångens roller inleds eller 

intensifieras. Väntrummens rättsliga karaktär – och de närvarandes semi-

rättsliga status – kommer sig inte minst av att det är härifrån man kallas 

till rättssalen. En muntlig, rättslig performativitet är verksam i väntrum-
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men; det väntan gäller, det vill säga det som gör de närvarande till vän-

tande, är upp- och inropet. I själva väntandet ligger med andra ord en 

(tyst) anknytning till det rättsliga. Medan väntrummen är lågmält förrätts-

ligande utgör entrén in i rättssalen en mer distinkt transformerande pas-

sage. Det är genom förflyttningen över denna på en gång materiella och 

symbolisk-rituella tröskel som rättegångens deltagare och åhörare blir 

separerade i de processuella roller de ska komma att ha under rätte-

gången. Medan väntrummen skänker en viss anonymitet är entrén mer 

direkt identifierande – man uppmärksammas som en specifik individ med 

ett egennamn och en roll i processen eller som åhörare, separerad från 

processen. Entrén in i rättssalen är en entré in i rättens rum; rätten är sit-

tande, både i juridisk och i rumslig bemärkelse. Rättens ledamöter fram-

står som en del av rummet, som det och de som äger rum. Rättegången 

kommer inte att ske på en tom plats; rättegångens rum är bestående och 

att delta i en rättegång är därför att uppsöka eller kallas till en plats, till 

något redan existerande och bestämt. 

I rättssalen sker en kontrollerad iscensättning av konflikten mellan till-

talad och målsägande. Den ursprungliga händelsen beskrivs, återberättas 

och levandegörs med utsagor, gester och olika former av bevis. Den di-

stans som inte har funnits då konflikten ägde rum – särskilt uppenbart när 

det är fråga om misshandel, ofredande eller liknande – införs istället i 

rättssalen. Rättegångens distanserade behandling av konflikten är en för-

flyttning från en proxemisk nivå till en annan, det vill säga ett slags sä-

rande av antagonisterna och ett isärplockande av den ursprungliga hän-

delsen. Rättegången spelar upp händelseförloppet i slowmotion, pausar, 

plockar sönder och sätter samman på nytt. Distanseringen märks också i 

det att parterna inte får befinna sig alltför nära varandra, varken spatialt 

eller genom tilltal; den fysiska och sociala närhet som har funnits vid den 

ursprungliga händelsen byts ut mot rumslig distans och mer formella 

tilltal. Men det är inte bara en alltför stor närhet – exempelvis i form av 

duande – som förhindras av juristerna i salen. Rättegången är snarare en 

balansgång mellan närhet och distans. En alltför stark distansering gör att 

de känslomässigt involverade parterna fjärmas från processen, vilket gör 

den till juristernas mer än parternas. Om den juridiska gemenskapen blir 

alltför framträdande i rättssalen kan processen framstå som helt stängd 

för parterna. Juristerna försöker ibland motverka en sådan distansering, 

men samtidigt är det just på detta sätt som rättegången är ordnad; tilltalad 

och målsägande kan endast existera på den rättsliga nivån i form av re-

presentationer. Tilltalad och målsägande är det rättsligas material, de är 

en källa för berättelser och erfarenheter. Deras berättelser reproduceras av 

och i den rättsliga processen, deras utsagor översätts och omskapas av 
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juristerna. Lika lite som verkliga förebilder för dramatiska karaktärer 

existerar i fiktionens berättelse kan målsägande och tilltalad existera i den 

juridisk-fiktiva berättelsen om deras konflikt.  

Till skillnad från målsägande och tilltalad har vittnet ingen juridisk re-

presentant. Denna ensamhet är ett genomgående drag i hanteringen av 

vittnet. Den singulära erfarenheten utgör ett slags konstant scenografi 

som omger och belyser vittnet; hanteringen är en (re)produktion av en-

samhet. I utropet och entrén såväl som i den rumsliga placeringen och 

edsavläggelsen är det vittnets unicitet som är styrande. Hanteringen syftar 

genomgående till att skapa en tom och ostyrd plats; vittnesrollen ska vara 

en roll utan ”rulle”, det vill säga utan förutbestämda repliker och instrukt-

ioner. Vittnet är den tredje och för att denna position ska säkerställas 

måste vittnet frias från styrningar och dess individualitet måste garanteras 

och renas. Vittneseden är kanske rättegångens tydligaste exempel på 

transformerande tröskelpassage. I ordförandens ”säg efter mig” och i den 

efterföljande edsavläggelsen finns också rättegångens mest underord-

nande inslag. Det finns heller inte någon motsvarighet till edens inträng-

ande och fastnaglande ord, exempelvis ”jag N.N.” och ”heder och sam-

vete”. Alla dessa exempel på underordning syftar till att garantera den 

tredje positionen, det vill säga rena och fasthålla ett utifrånperspektiv. 

Edsavläggelsen är både rättsligt och teatralt performativ. Den rättsliga 

bindningen – det att man vid lögn kan dömas till mened – kan egentligen 

lika gärna åstadkommas med ett på förhand undertecknat papper. Men 

edsavläggelsen är inte enbart ett sätt att performativt skapa en rättslig 

bindning – den är ett teatro-juridiskt framträdande med flera olika funkt-

ioner, inte minst att kommunicera domarens rättsliga auktoritet. Det finns 

en spänning mellan edens förutbestämda och formaliserade praktik och 

den uppriktighetsfrämjande syftningen. Edsavläggelsen är en avindividu-

aliserande ritual som syftar till att stärka individualiteten. Subjektivering-

en av vittnet är dubbel: hanteringen knyter vittnet till dess individualitet 

och sanning och underordnar vittnet och gör det till ett material för rätten. 

Eden är en förutbestämd replik som ska bära och producera en uppriktig-

het, ett citat som ska framsägas med autentisk kraft. Produktionen av 

vittnesrollen är alltigenom formaliserad och utifrånstyrd, men samtidigt 

syftar denna hantering till ett frigörande från eventuellt rollspel i form av 

representation, det vill säga som funktion i någon annans maskineri. 

Att fokusera på rättegångens faktiska åhörare är att inta ett tydligt 

teatervetenskapligt perspektiv. Och lika självklar som frågan om de fak-

tiska åhörarna kan verka för en teatervetare, lika främmande verkar den te 

sig för jurister. Genom att undersöka relationen mellan scen och salong – 

eller mellan det främre och bakre av rättssalen – kan man karakterisera 
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rättegångens pendlingar mellan olika händelsemodus. Det vanliga i rätts-

salen är att åhörarna behandlas som obetydliga och osynliga. Här är 

rummet spaltat i två delar: en scen där aktiviteten ska äga rum och där 

aktörerna är individualiserade, och en salong där anonymitet och passivi-

tet råder. Men vid vissa tillfällen upplyfts rättegångens händelsekaraktär 

och åhörarnas samtidiga närvaro uppmärksammas. Detta kan exempelvis 

ske när sedvänjor och respekt för rättens auktoritet aktualiseras; rätte-

gången tonar då fram som kulturellt inbäddad händelse, det vill säga som 

ett uttryck för något gemensamt. När åhörarnas sociala relationer till pro-

cessubjekten betonas, ges mening och tillåts ta plats i rättssalen framträ-

der istället rättegången som en social händelse. Kommunikationen över 

gränsen och indragandet av åhörarna gör rättegången till mer än en juri-

disk konfliktlösning. Men samtidigt som ”socialiseringen” kan göra at-

mosfären i rättssalen mer avspänd och därmed, från ett juridiskt perspek-

tiv, kan främja processen, medför den också att den anonyma och distan-

serade åhörarpositionen försvinner, vilket i förlängningen kan undermi-

nera möjligheten till ett kritiskt observerande.  

När rättegångens sociala dimensioner kommer i förgrunden kan det 

också leda till att det rättsliga blir mindre synligt. I de förhandlingar un-

der fältstudien då ordföranden i direkt anslutning till domen yttrade en 

förhoppning om den dömdes framtida liv sidoställdes det mest rättsliga 

med något till synes radikalt annorlunda. Yttrandet av förhoppningen kan 

å ena sidan förstås som en relativisering av den rättsliga makten, det vill 

säga som ett slags erkännande av den rättsliga maktens gräns; rätten kan 

besluta om ett straff, men när detta är avtjänat är också den dömda fri att 

leva sitt liv som den vill. Men å andra sidan kan förhoppningen ses som 

ett försök till en förlängning av den rättsliga maktens räckvidd. Förhopp-

ningen är inte ett exempel på en traditionell rättslig maktutövning, den är 

inte performativ i Austins ursprungliga betydelse. Men det är ändå ett 

yttrande som gör något, det frammanar bilden av en framtid och om hur 

den dömda bör leva sitt liv. Medan domen riktar sig till ”N.N.” gör för-

hoppningen istället duet till föremål för det rättsliga och dess styrande 

utsagor. Både domen och förhoppningen utsägs av och riktar sig till 

samma fysiska personer. Men medan domen utsägs av domaren som do-

mare och riktar sig till den dömde som dömd är förhoppningens roller 

betydligt mindre uppenbara.  

Rättegången ter sig ofta som ett väloljat maskineri. Till skillnad från 

situationer där maktutövningen möter mer direkt motstånd förlöper tings-

rättsförhandlingarna för det mesta relativt smärtfritt. Rättens symboliska 

maktutövning är också beroende av denna typ av ”medbrottslighet”, det 
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vill säga de underordnades delaktighet.371 Att de närvarande underordnar 

sig rättens former och dess aktörer är ett uttryck för en gemensam tro. 

Det rättsliga lugnet, som skapas av den gemensamma och outtalade till-

tron, kan dock dölja våldsamma och underordnande tekniker.  

Med hjälp av teater- och performancevetenskapliga ingångar synlig-

görs rättegångens performativa, dramaturgiska, spatiala och sociala dy-

namik. Frågor om vem som talar, till vem talet riktar sig, hur de närva-

rande är placerade i rummet och hur rummet i sig är inrett kan visserligen 

formuleras med utgångspunkt även i andra discipliner, men de får en 

särskild betydelse när de ställs mot bakgrund av ett teater- och perfor-

mancevetenskapligt tänkande. En iscensättning är en händelseproduktion 

– den skapar roller och åskådande, ordningar, gränser och framträdanden. 

Betraktad som iscensättning framtonar rättegången som något betydligt 

mer än en juridisk process och som en rättslig händelse som inbegriper 

fler makttekniker än det iögonfallande och explicit legitimerade domslu-

tet. Avhandlingens fem kapitel har belyst Justitia, omslagsbildens skugg-

figur. Men på samma sätt som Justitiastatyn vid Rådhusets norra kortsida 

saknar sina traditionella attribut, är den rätt som analyserna har synlig-

gjort kanske inte alltid igenkännbar som rätt.  

Det är, som Foucault säger i en intervju, farligt att låta domaren arbeta 

ensam och ostörd. Den som dömer bör alltid ha sällskap av en oro, en 

ständig osäkerhet kring vad den dömande makten är, i vilket namn och 

med vilken rätt domen fälls och, inte minst, vem det är som dömer och 

vem som döms.
372

 Och samma oro bör också finnas hos den domare som 

hoppas. 

Att synliggöra hur det rättsliga produceras genom gränsdragningar, 

passager och framträdanden har i denna avhandling varit ett sätt att belysa 

villkoren för den rättsliga maktutövningen. Och därigenom också ett för-

sök att införa ett mått av otro och oro. 

                                                      
371 Bourdieu, ”The Force of Law”, s. 844. Se även Lee Leader, s. 258. 
372 Michel Foucault, ”The Anxiety of Judging”, övers. Lysa Hochroth och John Johnston, 

i Foucault Live. Collected Interviews, 1961-1984, red. Sylvère Lothringer (New York 

1996). 
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Summary 

Performing Law: Spaces, Appearances, Boundaries is a study of legal 

practice and representation from the perspective of Theatre- and Perfor-

mance Studies. The dissertation aims to describe and analyse the theatri-

cal, ritualistic and spatial aspects of law, its practices, representations and 

buildings. More specifically, the dissertation explores the trial as a per-

formance.  

Cultural as well as artistic performances are explicitly structured. Tri-

als, art installations, theatre performances, religious rituals, military pa-

rades and political demonstrations all raise a boundary that shuts out what 

is not part of the performance (“life”, “the everyday”). Performances also 

depend on and create an inner order; they structure the social and material 

space and produce roles and hierarchies among the participants. The dis-

sertation analyses the ways in which the trial in the lower level court in 

Sweden produces and maintains these outer and inner boundaries. How 

does law and legal practice produce frames, boundaries and spaces? How, 

when and as what does law appear? And what is made to appear in front 

of or under the law? Aspects of the trial that are hard to make visible 

from a legal perspective can be analysed by using theoretical and analyti-

cal tools from the study of theatre and performance. By approaching the 

legal practice with a theatrical and performative terminology, the trial 

comes forth as more than a legal process; it appears as a performative, 

cultural and social event. But this does not mean that it is viewed as an 

empty spectacle. The study focuses on the courtroom as a space where 

power is exercised and produced. It is not only the legal power of the 

judgment that is exercised, but also other forms of power. The court cre-

ates, communicates and sustains its authority in the courtroom by using 

performative, theatrical and ritual techniques of power. In making these 

different kinds of power techniques visible, the dissertation exemplifies 

the strength of a performance perspective. By using a terminology and a 

way of thinking from the study of performing arts, new knowledge of the 

trial as a performance is produced.  

The material for the dissertation was collected through field studies at 

two lower level courts, one situated in the centre of Stockholm and the 
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other in a suburb (Flemingsberg). Most of the trials studied (45 in total) 

were criminal trials, dealing with minor offenses such as assault, theft, 

and sexual harassment. The architecture of the courthouses, both their 

exterior and interior, is also part of the material. Methodologically, the 

study combines an ethnographic approach with performance analysis. 

This makes it possible to explore cultural as well as performative aspects 

– milieu and the atmosphere as well as scenes, appearances and perfor-

mances. Doing a performance analysis means being positioned as a spec-

tator, i.e. to research from the perspective of the onlooker. Some basic 

questions are produces by this perspective: What happens? How does it 

happen? What does it mean that it happens this way? But more specific 

questions also arise: How is the room structured? What scenes does the 

event consist of? Who speaks, and how, when and to whom? In other 

words, performance analysis produces semiotic, hermeneutical as well as 

phenomenological questions. By approaching the trial with these kinds of 

questions, it takes on the appearance of a performance. Performance 

analysis is thereby partly a way of translating an event into a performa-

tive and theatrical event. Theoretically, the dissertation combines theatre 

and performance theory with the power analytics of Michel Foucault and 

Pierre Bourdieu. It is also influenced by multidisciplinary approaches to 

law, primarily Law and Humanities. 

Chapter one explores two courthouses, Stockholms rådhus, built in 

1915, and Flemingsbergs tingshus, built in 2007. Courthouses are among 

the most visible representations of law. They stage narratives about law 

and especially about its place in – and relation to – society. The two 

courthouses analysed in this chapter tell very different stories about law. 

The courthouse in Stockholm – which is a prime example of the national 

romantic architecture of the early 20
th
 century – dresses law in a historical 

and military costume. By recalling castles of the late medieval and early 

modern periods, this courthouse lets law appear as something grounded 

and founded in a historical moment. The courthouse in Flemingsberg, on 

the other hand, has a façade of glass and gives law a less monumental and 

more modern appearance. These courthouses stage completely different 

understandings of law and its relation to what is “outside”: in the first 

case, law is a character, while in the second it is a stage. In other words, 

in the shape of the courthouse in Stockholm, law is someone or some-

thing to look at, to decode, admire and respect, while the courthouse in 

Flemingsberg rather gives law the appearance of a stage, i.e. something 

that makes its inhabitants visible and puts them into play.  

The second chapter revolves around the trial, its spaces and its partici-

pants. First, I explore the public, semi-legal spaces inside the courthouse, 
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i.e. the waiting areas. These spaces are understood as a kind of liminal 

and “juridifying” space. It is in this space that the production of the legal 

roles starts. The entry into the courtroom is another step in the production 

of the legal roles. Through this passage, the participants are separated into 

different categories or roles, with specific functions, rights and obliga-

tions. The courtroom belongs to the court; the presiding judge and the lay 

judges are seated when the parties and the audience enter and the court 

remains seated until the participants have left the room. During the trial – 

which in Sweden is adversarial – there are two important boundaries: the 

spatially marked separation between the two parties and the invisible one 

separating jurists from lay people. The courtroom is structured as a space 

of combat between the parties. In this way, and by letting the parties tell 

their stories, the antagonistic aspects of the combat – the original event 

that is the cause of the trial – is made present in the courtroom. At the 

same time, the trial is a mechanism that converts this antagonism into 

agonism, i.e. a struggle or a game rather than a fight. While the defence 

attorney and the prosecutor are confronted in the agon, they are also part 

of a juridical community. They share a “legal” behaviour and language 

and thereby constitute a community that excludes lay people. The de-

fendant and the injured party are instead placed in front of and under the 

law; they are the subjects of the legal investigation and can only be “in-

side” the legal sphere by way of representation. Therefore, they are char-

acterised as the material with which the law is played out.  

The third chapter focuses on the witness. The witness is at the same 

time more autonomous and more strictly controlled than the parties. This 

can be exemplified by juxtaposing two of the judge’s utterances: “say 

after me”, uttered before the promissory oath; and “give an account of 

what happened in your own words”, i.e. the one starting the examination 

of the witness. The oath is analysed as a passage, which the witness must 

make to be allowed to speak “freely”. The oath is a ritual of purification 

that strives to guarantee the truth and the “free” character of the testimo-

ny, i.e. that the testimony should be the witnesses own story and based on 

his or her singular experience. The strict and controlling instance of the 

oath is a de-singularization that the witness must go through to be al-

lowed to make an appearance as a singularity.  

Chapter four starts with one of the central questions of theatre- and 

performance studies: what kind of relation and distance are there between 

stage and auditorium? This chapter deals with the audience in the court-

room and its relation to the legal process. By focusing on this relation-

ship, the event of the trial is made visible not only as a legal event, but 

also as a cultural and social one. The audience in the courtroom is often 
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treated as absent, both in juridical texts and in the legal practice. Thereby 

the trial reminds of a naturalistic theatre performance where there is an 

invisible but impenetrable fourth wall separating the stage from the audi-

torium. In the courtroom as well as in most of Western theatres, the audi-

ence’s presence should not affect what’s going on in front of them. With 

examples from the field studies, this separation is shown to be less abso-

lute in some trials. By acknowledging the cultural value of the trial – i.e. 

the trial as a solemn practice belonging to a cultural tradition – the court-

room is transformed into a cultural space, i.e. into a space where more or 

less distinct cultural values are preferred and others oppressed. But the 

most obvious way in which the courtroom is turned into one rather than 

two spheres, is through the “socialization” of the trial. The presence of 

the family and friends of the parties has the potential of transforming the 

trial into a social event. During one trial studied, the defendant’s parents 

were allowed to sit next to the defendant instead of in the area for the 

audience. Together with the judge’s way of speaking to the defendant – 

and several times implicitly and explicitly also addressing her parents – 

this made it unclear whether it was a criminal, an individual, a daughter 

or a whole family that was in front of the law.  

The question of the trial as a legal and/or social event is also addressed 

in chapter five. This chapter takes as its starting point a specific statement 

made by a judge during one of the trials studied. Right after the verdict 

was delivered, the judge said: “The court hopes that you will find order 

and structure in your life.” I analyse this juxtaposition of judgment and 

hope by exploring their different and contrasting relations to the one who 

uttered them and the one they were spoken to. Both statements are found 

to be performative, but in different ways. While the judgment is an ex-

plicit performative in the Austinian sense, the utterance of hope for the 

defendant’s future is instead performative in a less obvious and institu-

tionalized way. By uttering hope for the defendant’s future life, a new 

kind of relation is created between the court and the defendant. The de-

fendant is here addressed as a human subject rather than as a transgressor 

of the law. To make sense of the utterance of hope and its function in the 

context of the trial, I turn to Foucault’s notion of power as governing and 

discuss the ways in which the utterance can be seen as an expansion of 

the legal sphere and its powers.  

The dissertation explores the spaces, boundaries and appearances of 

law, both in the legal practice and in a more abstract sense. In the disser-

tation, law is not primarily treated as written rules, but as something that 

is produced in and through practice and discourse and through different 

kinds of representational techniques. In many of these instances, law is 
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visible and possible to detect. But when the trial is turned into a social 

event and the judge appears to be a private person more than a representa-

tive of the state, the forms and power of law are also made less visible. 

While a more humane law and legal practice is something to strive for, 

there is also a risk that this results in a law without recognizable traits. 
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