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1. Inledning  

1.1 Rättegången och den retoriska vändningen 

När folk pratar om, läser om eller ser bilder från rättegångar, så hamnar fokus ofta på 

korsförhöret eller slutanförandet under huvudförhandlingen, där det första momentet handlar om 

att framlägga bevis för sin sak genom svar från vittnen och det andra om de sista yttrandena från 

åklagaren och försvararen. Dessa moment brukar också vara populära att skildra och tillmäts ofta 

stor betydelse i filmer och tv-serier, särskilt amerikanska.  Den populära objection-frasen har nog 

inte gått många förbi, inte heller ett eller annat brandtal från en advokat framför juryn. Claes 

Borgström, advokat och författare, beskriver att just korsförhöret och slutanförandet är 

”omhulda[t] av en inte obetydlig mytbildning”.1 

I dessa varierande och mytiska bilder av rättegången kan det finnas stereotyper, fördomar, 

förväntningar och ideal, som bör vara intressanta att medvetandegöra, speciellt när dessa spelar in 

i ett sådant allvarligt sammanhang som i ett brottmål. Frågan jag ställer i anslutning till detta blir 

dock inte om de praktiserande juristerna i rättegången delar dem, eller de facto efterbildar och 

upprätthåller dem, utan snarare vilken betydelse dessa bilder kan få för rättegången. Om folk, 

d.v.s. icke-jurister, kan tänkas ha en mer fantasifull syn på rättegången, så lägger å andra sidan 

juristerna mindre fokus på korsförhöret eller slutanförandet isolerat, och istället har ett mer 

övergripande fokus på hela rättegången samt på det juridiskt-tekniska. Vi kommer dock inte ifrån 

att icke-juristerna är med som domare genom nämndemannasystemet och som åhörare, målsägare 

och tilltalad.2 Detta medför att jurister och icke-jurister tar del av dessa moment med eventuellt 

skilda uppfattningar om dess roll, innehåll och funktion. 

 Mikael Persson, jurist och författare till flera böcker om retorik, menar att det sannolikt 

har påbörjat en långsam vändning för retoriken under 2000-talet inom juridiken, där vändningen 

har kommit från dels de praktiskt verksamma juristerna i domstolarna, som har blivit mer 

intresserade av retorik och pedagogik, dels från domstolarnas introduktion av digitala hjälpmedel 

för presentationer, så som projektorer.3 Vidare menar advokaten Peter Althin, i relation till 

slutanförandet, att ”retorik är en gammal konst som åter måste bli aktuell och som har sin 

naturliga plats i brottmålsprocessen!”.4 Med naturliga plats kan avses retorikens pedagogiska och 

                                                 
1 Claes Borgström, Advokaten i brottmålsprocessen, Stockholm: Norstedts Juridik, 2011, s. 121. 
2 Nämndemännen kallas i Rättegångsbalken (SFS: 1942:740) också för domare. Den domare som är juridiskt skolad 

kallas för lagfaren. 
3 Mikael Persson, Retorik och juridik: teori och metod, Uppsala: Demosthenes 2007, s. 32. 
4 Peter Althin, ”Om retorik i brottmålsprocessen”, Retorik & rätt, Mikael Mellqvist & Mikael Persson (red.), 
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förklarande funktion men också den plats retoriken har haft i historien tillsammans med 

juridiken. Retoriken som från sin skapelse i dess klassiska och systematiska form varit till stor 

hjälp för medborgarna att hävda sin rätt i domstol.  

Uppdelningen mellan jurister och icke-jurister brukar skämtsamt och allvarligt användas 

bland jurister för att göra skillnad mot andra, icke-jurister. Detta vi-och-dem-skapande, likt andra 

sådana uppdelningar, kan må bra av kritisk granskning, speciellt om de för med sig reella 

konsekvenser. Denna uppdelning innebär i detta sammanhang att juristerna kan sägas ha en bild 

av det som är rättsligt reglerat i rättegången och där icke-juristerna istället har både rättegången 

och det rättsliga dolt i ett mytiskt skimmer, där icke-juristerna har ett hum om det rättsliga, men 

där juristerna vet. Detta ger svängrum och möjlighet för juristerna att både identifiera och fritt 

disponera det som inte är rättsligt reglerat. Men även där, kan det finnas regler och normer, men 

då av en annan sort, måhända retoriska, moraliska eller till och med mänskliga, som alla och 

envar kan vara expert på. Rättsfilosofen och retorikern Chaïm Perelman uttryckte till och med att 

”så snart en kommunikationsakt syftar till att påverka en eller flera personer, att inrikta deras 

tänkande, att väcka eller lugna deras känslor eller att styra en handling hör den till retorikens 

domäner. [...] Så uppfattad omfattar retoriken hela det icke-formaliserade tänkandets väldiga 

fält”.5 

I detta arbete ska mötet mellan retorik och juridik undersökas med ett särskilt fokus på 

slutanförandet. Anledningen till detta fokus på slutanförandet är dess minimala rättsliga reglering, 

och genom detta en öppning för det retoriska och måhända det mytiska, inte bara för icke-jurister, 

utan även för jurister. Slutanförandet – eller pläderingen som den också kallas – kan beskrivas 

som det sista yttrandet i rättegången för att påverka domarna, och inte ett helt försvarstal som 

under antiken.6 Det är snarare ett yttrande efter en lång formaliserad plädering, där hela 

rättegången kan ses som ett helt judiciellt tal, och slutanförandet som avslutningen, recapitulatio 

eller ”kronan på verket”.7 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med detta arbete är att inventera och undersöka svenska juristers syn på 

retoriken. Utöver detta läggs också fokus på slutanförandet i den svenska brottmålsprocessen.  

Den vändning för retoriken som togs upp i inledningen ska undersökas genom att studera 

                                                                                                                                                              
Uppsala: Iustus Förlag 1994, s. 222. 
5 Chaïm Perelman, Retorikens imperium, Ödåkra: Retorikförlaget 2013, s. 171–172. 
6 Detta synsätt problematiseras i avsnitt 2.1. 
7 Borgström 2011, s. 121. 
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texter skrivna av jurister och identifiera hur retorikbegreppet har använts och diskuterats, med 

förhoppningen att detta ska utmynna i en diskussion om både retorik och slutanförandet. 

1.3 Material 

För att få en inblick och bakgrund i de svenska juristernas syn på retorik och slutanföranden så 

kommer Svensk Juristtidnings (SvJT) digitala arkiv inventeras. Svensk Juristtidning (SvJT) 

grundades 1916 och innehåller artiklar inom rättsvetenskap och från det praktiska rättslivet, 

liksom notiser om lagstiftning samt bibliografiska och biografiska uppgifter.8  

 Gällande urval och representativitet i undersökningen hänvisas till nästa avsnitt. 

1.4 Teori och metod 

Arbetet är skrivet inom det retoriska studiefältet. Retorik i detta avseende kan beskrivas som ett 

mynt med två sidor. Den ena sidan är studiet av hur vi människor övertalar och övertygar 

varandra. Denna sida kan beskrivas som hermeneutisk, där artefakten för studiet är texter i olika 

form, både verbala yttranden, ”tal”, men också annan mänsklig kommunikation, inklusive 

skriftlig. I detta studium kan forskaren bland annat ägna sig åt argumentationsanalys eller 

synliggörandet av den doxa som talaren utgår från, d.v.s. de sanningar, värderingar och fördomar 

som erkänns eller bekräftas i texten. I detta arbete handlar det om att undersöka och tolka hur och 

vad den juridiska diskussionen sätter för mening i retorikbegreppet. Den andra sidan av retoriken 

kan beskrivas som heuristisk och används till att skapa egna artefakter, d.v.s. egna övertalande 

och övertygande texter, ett exempel av denna sida är den text du nu läser. Detta tvåsidiga 

retoriska mynt kan sammanfattas som rhetorica studens.  

 ”Retorik” kan också förstås i betydelserna rhetorica utens och rhetorica docens. Det 

förra avser den tillämpade retoriken, med andra ord det praktiska utförandet, exempelvis när 

advokaten eller åklagaren håller sitt tal i rättssalen men också den text du nu läser; det senare 

avser undervisningen av retorik, exempelvis när advokaten eller åklagaren blir utbildad i retorik 

och i hur de ska hålla tal i rättssalen.  Rhetorica studens, rhetorica utens och rhetorica docens 

kommer användas i undersökningen för att nyansera och tolka användandet av retorikbegreppet. 

Under inventeringen har sökorden ”retorik”, ”vältalighet”, ”slutanförande” och 

”slutplädering” använts. När det gäller redovisningen av undersökningen har ett urval gjorts 

gällande de artiklar som citeras. Vägandet kring detta urval var kopplat till ambitionen att ta fram 

                                                 
8 ”Svensk Juristtidning”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svensk-

juristtidning (2016-05-25). 
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de artiklar där sökordens innebörd kan tolkas och sättas i relation till orden i dess närhet, men 

också till andra artiklar där orden har använts. Exempel på en artikel som inte blivit citerad är när 

retorik bara blev nämnt i förbifarten eller när slutanförande används i diskussionen om något 

specifikt rättsfall.  

 Vidare kommer svenskspråkig litteratur med en uttalad koppling mellan retorik och 

juridik att inventeras och redovisas i nästa avsnitt. Litteraturen är främst retoriska handböcker 

skrivna för och av jurister, med ett tydligt fokus på rhetorica docens. Denna inventering skedde 

genom ett fysiskt sökande i Uppsala universitetsbibliotek samt genom LIBRIS, men inget 

anspråk tas på att den är uttömmande. 

1.5 Tidigare forskning 

Det har inte tidigare gjorts en inventering av hur svenska jurister använder sig av retorik-

begreppet. Inom den rättsvetenskapliga forskningen finns också ett tomrum gällande åklagarens 

och försvarsadvokatens framförande i rättssalen men också deras egna kreativa process som 

föregår deras framförande. I strikt juridisk forskning eller litteratur läggs sällan vikt på hur en 

åklagare eller försvarsadvokat rent faktiskt framför något eller hur det tas emot.9  

Den svenskspråkiga litteratur som berör kopplingen retorik och juridik är följande: 

 

- Retorik för jurister, från 1992, skriven av juristen Mikael Persson, och är nu i sin tredje 

upplaga under namnet Retorik & juridik, teori och metod.   

- Retorik & Rätt (antologi), från 1994, med redaktörerna Mikael Persson och Mikael 

Mellqvist. I boken samlas 10 olika författares, mestadels jurister, artiklar kring ämnet. 

- Advokaten i brottmålsprocessen, från 2011, är skriven av författaren Claes Borgström 

som tagit hjälp av retoriken i kapitlet om slutanförande.  

- Juridisk genomslagskraft — Att övertyga muntligt som jurist är skriven av de danska 

författarna Inger Hoedt-Rasmussen och Jonas Gabrielsen, samt översattes till svenska av 

Eric Bylander 2016. 

- Retorik i rätten, från 2016, är skriven av danska retorikern Janus Beyer. 

  

                                                 
9 Janus Beyer, Retorik i rätten, Malmö: Gleerups 2016, s. 127. ”[...] åklagarens och försvararens förmåga att skapa 

trovärdighet kring den sak som läggs fram har [inte] rönt särskilt stort intresse från forskningens sida i Skandinavien. 

Däremot har trovärdighetsfrågor relaterade till vittnen fått stor uppmärksamhet”, samt rådmannen Fredrik Bohlin i 

förordet till Beyer 2016, s. 13. ”Ämnet retorik är eftersatt inom svensk rättsvetenskap och rättskipning. [...] Utbudet 

av svensk litteratur som berör kopplingen mellan retorik och juridik är begränsat. Inte heller läses retorik på svenska 

juristutbildningar, låt vara att muntliga framställningar fått större utrymme”. 
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2. Retorik och juridik 

2.1 Retorikens plats i juridiken  

Mötet mellan juridik och retorik kräver först en bearbetning av den förförståelse eller de 

fördomar som finns inom vardera skrå kring den andre, för att därefter identifiera likheter och 

skillnader. När det gäller retoriken så finns där många bilder av hur ett ”judiciellt tal” har varit 

eller ska vara. Speciellt om det fokuseras på de judiciella tal som har lästs, analyserats, imiterats 

och beundrats av retorikstudenter, exempelvis Ciceros. Dessa överensstämmer dock inte alltid 

med hur de faktiskt framfördes i en rättegångsförhandling under antiken.10 I den romerska 

rättegången var förhandlingen, liksom den svenska brottmålsprocessens huvudförhandling idag, 

uppdelad i olika moment: sakframställning, bevisupptagning med förhör och till sist 

slutanförande. Men där redovisningen av talet för eftervärlden har traderats och studerats som en 

hel och sammanhängande text och inte delats upp i de specifika moment som skedde i praktiken. 

Den grekiska rättegångsprocessen var dock annorlunda, med bevisupptagning först, och sedan 

mer av ett helt rättegångstal.11 Med detta sagt, är det sällan, om än någonsin, ”judiciella tal” från 

svenska samtida rättegångar sparas i sin helhet och har då givetvis inte heller bildat en egen 

litteraturgenre för allmänheten som det var under antiken.12 Däremot kanske skillnaderna i 

praktiken mellan då och nu inte är så stora, och att aktörerna var tvungna att tampas med 

liknande problem under de olika momenten: den tvistiga sakfrågan, rättsliga argumentationen och 

målet att muntligt övertyga domare om ena sidans övervägande. Detta gör bland annat att det 

sista momentet, slutanförandet, kan ha likheter med det som kallas recapitulatio, 

sammanfattningen, i den klassiska dispositionsordningen. 

Inom juristutbildningen och rättsvetenskapen i Sverige har det inte fokuserats särskilt 

mycket på den faktiska framställningen (rhetorica utens) i rättssalen. Istället är fokus mer 

abstrakt på att finna vad som kan anses vara ”gällande rätt” genom användandet av en hierarki av 

rättskällor.13 Detta har skapat ett ideal som efterföljts i både rättsvetenskapen och hos den 

juridiskt skolade aktören. Där den lagfarna domaren kan, på ett ytterst förenklat sätt, liknas vid en 

dator, styrd av logikens och matematikens lagar, vars uppgift är att finna den ”objektiva” och 

”gällande rätten” för de faktiska omständigheterna (som måste bevisas). Åklagaren och 

                                                 
10 Mikael Persson, ”Ciceros första försvarstal”, Retorik & rätt, Mikael Mellqvist & Mikael Persson (red.), Uppsala: 

Iustus Förlag 1994, s. 70. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Här avses det som inom rättsfilosofin kallas rättspositivism. Se Beyer 2016, s. 26, för utförligare beskrivning kring 

rättspositivismen, det postmoderna tänkandet och det retoriska tänkandet. 
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försvararen kan enligt denna syn också antas agera utifrån detta domarperspektiv med uppgiften 

att finna och presentera den gällande rätten samt framhäva de omständigheter som omfattas av 

denna. Många praktiskt verksamma jurister har dock naturligtvis varit tvungna att också bära med 

sig fallenheten och/eller medvetenheten kring det retoriska när de väl har agerat i rättssalen, 

speciellt med tanke på att det är samtliga domare, inklusive icke-juristerna, som i slutändan ska 

övertygas. 

Persson menar, som tidigare nämnts, att 2000-talet är en brytningstid: en långsam 

vändning mot en syntes av den abstrakta tekniska lagstilen och den retoriska stilen. Vändningen 

beror enligt honom på att de som praktiserar juridik själva har intresserat sig mer och mer av 

retorik, pedagogik och modern presentationsteknik i rättssalen.14 Janus Beyer, retoriker och 

rådgivare åt det danska rättsväsendet, menar å sin sida att retoriken också kan vara en väg för att 

hantera den rättsfilosofiska konflikt som finns mellan det positivistiska och postmoderna 

tänkandet (och där bådas förtjänster skulle kunna enas): 

 

Problemet är att de två [rätts]filosofiska inriktningarna [rättspositivismen och det postmoderna] bortser från 

betydelsen av åklagares och försvarares förmåga att lägga upp en kvalificerad huvudförhandling i mål där 

det inte råder fullständig visshet i bedömningen av omständigheter och rättsregler, och där rättens 

avgörande också vilar på åklagares och försvarares självständiga hantering av det juridiska materialet, inte 

minst deras retoriska förmåga att argumentera och lägga fram saken på ett övertygande sätt.15 

 

Många förväntningar verkar finnas på vad retoriken kan eller gör för juridiken. Vidare verkar 

mycket kunna läggas in i retorikbegreppet. I nästa kapitel ska både förväntningar och innebörd 

undersökas närmre. 

  

                                                 
14 Persson 2007, s. 32. 
15 Beyer 2016, s. 29. 
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3. Undersökningen 

3.1 Retorik och slutanförande i Svensk Juristtidning 

Hur har då denna retoriska vändning sett ut? Hur har retorik men även slutanföranden använts 

och diskuterats i den svenska juristvärlden? I de avsnitt som följer, som är uppdelade i tidsepoker, 

kommer de artiklar som omnämner dessa begrepp i Svensk Juristtidnings över 100-åriga historia 

att tas upp. Artiklarna har tolkats och kommenterats för att nyansera den bild av retorik och 

slutanföranden som målas upp av de enskilda författarna. Vissa av författarnas omnämnande av 

begreppen, och som särskilt kan sägas fånga in mötet mellan retorik och juridik, citeras, med 

förhoppningen att det lättare kan skapas en bild av den diskussion begreppen används i.  

Kvantitetsmässigt så fanns under SvJT:s hela tidsspann 51 artiklar som omnämnde 

”retorik” och 20 artiklar som omnämnde ”slutanförande”. För synonymerna så fanns 38 artiklar 

för ”vältalighet” och fem artiklar med ”slutplädering”. Majoriteten av artiklar som omnämnde 

”vältalighet” sammanföll med artiklarna som omnämnde ”retorik”. 

3.1.1 1910–1940: den skadliga retoriken mot föredragningskonsten 

Under det första tidsspannet, 30 år, omnämndes ”retorik” i två artiklar och dess synonym 

”vältalighet” i åtta artiklar. ”Slutanförande” omnämndes i tre artiklar. 

Den första träffen på ”retorik” hittades i slutet av 1920-talet i relation till åklagarens 

framförande under huvudförhandlingen: 

 

Åklagaren har att framlägga sina påståenden i en sådan form, att den oinvigde kan följa med bevisningen 

och inrikta sig på de inverkande punkterna i densamma. Det är här icke fråga om retorik; denna skulle i vårt 

land – lyckligtvis – snarare vara till skada. Det är närmast fråga om föredragning, en konst, som förut 

egentligen övats i överrätterna. Han skall vidare så ordna stoffet, att bevisningen framkommer i lätt 

överskådlig följd och vara beredd att genast bemöta de å motsidan gjorda invändningarna samt att på 

stående fot lämna den belysning och kritik, som de avgivna vittnesberättelserna erfordra; till sist har han att, 

likaledes utan särskild beredelse, göra en sammanfattning av det hela, sådant det framträder efter 

bevisningens förebringande.16  

 

Här ovan uttrycks en pejorativ syn på retorik, som sätts i motsats till den positivt laddade 

föredragningskonsten. I beskrivningen av föredragningskonsten hittas dock likheter med en 

klassisk uppfattning av retoriken och mer specifikt parteslärans inventio och dispositio. Vidare 

                                                 
16 Gustaf Carlson, ”Till frågan om förundersökning i grövre brottmål, enligt processkommissionens förslag”, Svensk 

Juristtidning 1929, s. 4. 
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framhävs att åklagaren ska vara beredd att möta invändningar på stående fot och att han utan 

särskild beredelse gör en sammanfattning av det hela (där sammanfattningen kan tolkas som 

slutanförandet). Föredragningskonsten idealiseras här genom en form av ”naturlig” förmåga, 

något som närmast kan liknas vid förmågan att extemporera, att hålla tal utan ett förberett 

koncept.  

 Den andra träffen på ”retorik” hittades i en artikel från 1934 skriven om en brittisk, känd 

och bortgången advokat. Detta omnämnande skedde i positivare ordalag, om än bara i det 

engelska sammanhanget: 

 

För den stora allmänheten, som givetvis har svårt att följa nyanserna i ett rent vetenskapligt korsförhör, 

framstod emellertid otvivelaktigt hans vältalighet som hans förnämsta tillgång. Denna egenskap står ej 

synnerligen högt i kurs inom vårt lands juristvärld, men i England, där så mycket hänger på juryns 

avgörande både i tviste- och brottmål, är det av naturliga skäl ytterst betydelsefullt, att advokaterna kunna 

på ett suggestivt och lättillgängligt sätt muntligen framlägga sina klienters sak. Marshall Hall stred här 

vanligen för sina syften medelst en ytterst subjektiv metod, ”genom att identifiera sig själv med 

huvudpersonen i målet, genom att tala som om den anklagades tankar, handlingar och känslor vore hans 

egna”. Denna personliga retorik, som aldrig skulle tolereras inför en svensk domstol, har självfallet många 

avigsidor och är långt ifrån allena rådande ens i England.17 

. 

Förutom ordvalet att korsförhöret bör ses som något rent vetenskapligt, där allmänheten har svårt 

att följa med, så är det också anmärkningsvärt hur vältaligheten beskrivs som nedvärderad inom 

den tidens juristvärld och att den brittiska advokatens personliga retorik (rhetorica utens) inte ens 

skulle tolereras inför en svensk domstol. Här framkommer en bild av ett svenskt rättsväsende 

med skarpa regler kring hur ett framförande får se ut, och att förhören kopplas ihop med synen på 

vetenskap. Vidare framkommer en syn på retorik och vältalighet som suggestiv, lättillgänglig 

samt betydelsefull när det finns en jury, d.v.s. icke-jurister, men inte när det gäller den dåvarande 

svenska domstolen. 

 Ytterligare en artikel, där vältalighet omnämns, tar upp det engelska systemet och jämför 

det med det svenska: 

 
Den unge engelske juristen, som går att börja sin yrkesverksamhet, har till skillnad från sin svenske kollega 

tillgång till ett otal juridiska arbeten, vari han – merendels i mycket praktisk och konkret, däremot föga 

vetenskaplig, form – kan vinna upplysning om det juridiska arbetets element. Härvidlag är det ej blott fråga 

om ”manuals” och ”practices” inom olika juridiska fackavsnitt utan även om handledningar i ämnen sådana 

som forensisk vältalighet, vittnesförhörsmetodik och – sist men icke minst – det goda uppträdandet inför 

                                                 
17 K[yösti] H[aataja], ”Edward Marjoribanks. The life of Sir Edward Marshall Hall”, Svensk Juristtidning 1934, s. 

267. 
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domstolen, ”tact in court”. 

      Den engelska uppfattningen om vad som är föredömligt eller förkastligt i sistnämnda avseende skiljer 

sig som bekant åtskilligt från den i vårt landrådande.18 

 

En del av dessa handledningar i praktisk och konkret form var i ämnet ”forensisk vältalighet”, där 

termen bör kunna kopplas till den av Aristoteles introducerade genus judiciale, på engelska 

forensic rhetoric. Handledningarna bör kunna tolkas som retorik i betydelsen rhetorica docens. 

Denna typ av undervisning i retorik läggs dock inte, enligt den svenska författarens syn, till det 

som kan anses vara vetenskapligt. Här saknas dock nyanser för att förstå om det är just rhetorica 

docens som menas, eller om det snarare är engelska juristens praktiska och konkreta resultat, 

rhetorica utens, som blir det som kallas ”föga vetenskaplig”. Oavsett denna brist på nyans, så 

skulle nog rimligtvis båda kunna tolkas in, med tanke på retorikens brist på legitimitet inom den 

tidens vetenskap.19 

I ett tal av statsrådet K.G. Westman vid advokatsamfundet högtidssammanträde bekräftas 

en svensk och negativ syn på vältalighet. Han fann förklaringen till detta i dels hur domstolen förr 

hade ägt rum under bar himmel: 

 

Ett häftigt och kallt vårregn, en snöstorm under vintertiden måste naturligtvis utöva en hämmande inverkan 

på tingsmenighetens mottaglighet för en forensisk vältalighet, hälst som tingsplatsens bautastenar och 

tingsstockar erbjödo ett mycket otillräckligt skydd mot klimatets härdande påfrestningar.20  

 

Vidare låg förklaringen i synen på lagen och rätten: 

 

Våra förfäder behärskades också av den föreställningen, att rättens vård skedde genom kärv handling. Lagen 

– folklagen – menade man vore så klar och enkel, att den kunde fattas genom den primitiva rättskänslan 

utan vidlyftiga utläggningar.21 

 

Innebörden och vidden i hans användande av ordet vältalighet kan dock problematiseras och 

nyanseras när det ses till den metafor han kopplar ihop vältaligheten med. Vidare gav han också 

ett råd om hur vältalighet kommer tas emot: 

 

                                                 
18 K[yösti] H[aataja], ”Tact in court”, Svensk Juristtidning 1936, s. 379. 
19 Det dröjde till slutet av 1980-talet som en professur inrättades i retorik vid Uppsala Universitet. 
20 K.G. Westman, ”Tal vid Sveriges advokatsamfunds högtidssammanträde å riddarhuset”, Svensk Juristtidning 

1937, s. 353. 
21 Ibid. 



 11 

 Den okänslighet för vältalighet, som jag nyss fann förklarlig hos förfäderna, har ännu i våra dagar knappast 

förbytts i sin motsats. En modern advokat bör nog underlåta att på franskt sätt söka med fint utarbetad 

vältalighet smeka domares och nämndemäns öron, om han vill vinna sitt praktiska syfte. Med så mycket 

bättre samvete kan jag ge detta råd, som alla riksdagsmän väl veta att i riksdagen, de gamla tingens politiska 

arvtagare, vältalighet mottages utan större entusiasm och snarast med misstro.22 

 

Ihopkopplingen med ett franskt sätt, smekandet av domares och nämndemäns öron, målar upp en 

speciell bild av retorik (och det franska) som bör kunna ifrågasättas med dagens ögon (och öron). 

3.1.2 1940–1960: rädsla för yvigare retorik i och med muntlighetsprincipens 

införande 

Under 1940–1960 omnämndes ”retorik” och ”slutanförande” tre gånger vardera. 

Den nya rättegångsbalken lanserades under 1940-talet och Sverige gick från ett i 

huvudsak skriftligt rättegångsförfarande till ett muntligt, samt så introducerades nämndemän, 

icke-jurister, även i rådhusrätten, som innan endast hade funnits i häradsrätten.23 Denna ändring 

utvärderades några år senare i en enkätundersökning och redovisades i en artikel där retorik blev 

omnämnt: 

 

Även den nya nämndinstitutionen har bestått eldprovet på ett helt enkelt glänsande sätt. Man var kanske lite 

rädd för (åtminstone i juristkretsar) att nämnden skulle lägga mer känslomässiga än juridiska synpunkter på 

fallen, kanske falla till föga inför den yvigare retorik som muntlighetsprincipen öppnat dörren för. Men nej. 

Efter några veckor har nämndemännen på de allra flesta håll tillägnat sig en rutinerad, juridiskt objektiv 

blick på tvistefrågorna, och där det brusat fram något oratoriskt svall har den svenska egenheten att se 

genom skenet till saken visat sig stå rycken. Den 'rättsväsendets lokala förankring' som man velat ha fram 

genom tillskapandet av nämnden har i realiteten redan nåtts.24 

 

Hur betraktas retoriken? Det uttrycks en rädsla för en yvigare retorik som tycks stå i motsats till 

en rutinerad och juridiskt objektiv blick. Dessutom kan det möjligtvis tolkas in att retoriken, eller 

den yviga sådan, är endast det oratoriska svall som blir till ett ”sken” som döljer saken. Med 

andra ord så pekades det på en viss typ av rhetorica utens som ett skräckexempel för vad som 

skulle kunna hända vid introduktionen av en mer muntlig process och icke-jurister som domare, 

men där skräcken till sist inte blev besannad. 

                                                 
22 Id. s. 354. 
23 Det dröjde till 1970-talet innan rådhus- och häradsrätter slogs samman till tingsrätter. För bakgrund se ”nämnd”, 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nämnd (2016-05-27). 
24 B.L., ”Från dagens diskussion”, Svensk Juristtidning 1949, s. 57. 
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 Men det verkar inte ha funnits en enhetlig syn på muntligheten. I slutet av 1950-talet kom 

nämligen en artikel som tog upp flera formfrågor kring domstolarna.25 I artikeln tas bland annat 

formfrågan kring slutanförandet upp och den diskuteras i relation till den muntlighet som nu 

skulle råda vid domstolarna. Författaren menar dock att reglerna för framförandet av denna är 

olika bland domstolarna och att i vissa tolereras det att läsa från ett papper och i andra inte. Det 

efterfrågades tydligare och mer likformiga regler kring detta. Detta kan sättas i relation till den 

tidigare nämnda föredragningskonsten som upphöjde förmågan att på stående fot bemöta kritik 

och att utan särskild förberedelse sammanfatta och hålla slutanförande. Hela 20 år senare verkar 

detta ideal inte ha full motsvarighet i praktiken och det verkar finnas en mångfald kring hur ett 

slutanförande får och bör göras. 

3.1.3 1960–1980: rättsteoretiska retoriken och de sömniga anförandena 

Under 1960–1980 omnämndes ”retorik” nio gånger och ”slutanförande” tre gånger. 

Det dröjde till år 1973 som ”retorik” omnämndes igen, den här gången av professor Stig 

Strömholm, senare rektor på Uppsala universitet, i en artikel om ”Rättsvetenskap och 

rättspolitik”. Denna gång var ”retorik” – också kallad ”topiken” – en specifik term vars innebörd 

är en modern rättsteori. Artikeln å sin sida utvärderade en rättsteori av rättsfilosofen Alf Ross och 

jämför den med just retorik- eller topik-teorin. Intressant i detta omnämnande av retorik är 

rättsteorins koppling till Aristoteles Retoriken, en koppling mellan juridik och den klassiska 

retoriken, och som beskrevs i artikeln: 

 

[...] en principiell grundförutsättning för den topiska argumentationen [är] att den medvetet framställes som 

en modell för argumenterande i frågor där vetenskaplig argumentation inte är möjlig. Den ursprungliga 

aristoteliska topiken förefaller åtminstone att ha introducerats som ett slags nödlösning för ämnesområden 

som inte lämpade sig för vad Aristoteles kallade apodiktisk argumentation, framför allt därför att man på 

dessa områden saknade antingen erforderlig vetenskaplig insikt eller lämplig vetenskaplig 

resonemangsteknik.26 

 

Aristoteles topiklära, som ur ett allmänt retoriskt perspektiv omfattar de platser som en talare kan 

finna och skapa argument, beskrivs som en nödlösning i fall där de mer vetenskapliga och sanna 

argumenten inte går att finna. Något som i många fall kan sägas aktualiseras i rättssalen när två 

olika sidor möts med sin egen syn på vad som har ägt rum och med olika berättelser om detta, 

eller när en oklar rättsfråga dyker upp med olika argument för endera sidas lösning. Eller 

                                                 
25 Hugo Lindberg, ”Några formfrågor vid domstolarna”, Svensk Juristtidning 1958, s. 111.  
26 Stig Strömholm, ”Rättsvetenskap och rättspolitik”, Svensk Juristtidning 1973, s. 662. 
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måhända som i detta arbete, där jag söker finna platser där olika synsätt på retoriken inom 

juridiken kan synliggöras. 

Under slutet av 1970-talet skedde en uppmaning för att få upp en diskussion kring 

slutanföranden och man kan, om denna målande beskrivning av situationen stämmer, förstå 

varför: 

 

Var och en som deltagit i en rättegång, som åklagare, försvarare, ombud eller domare, har mer än en gång 

under slutanföranden fått kämpa för att hålla sig vaken inför långa och ointressanta upprepningar av vad den 

eller den sagt under rättegången. Ibland har den mot sömnen kämpande vaknat till, som om stucken med en 

nål, när ny grund eller omständighet åberopats. Åberopandet har skett i en obetydlig bisats inklämd mellan 

två i huvudsatsens form presenterade ekon av tidigare hörda berättelser. Kanske har det hela avslutats med 

högläsning ur rättsvetenskapliga publikationer och diverse rättsfallsreferat. Vill det sig riktigt illa har allt 

rörts ihop på ett sätt som medför att de lyssnande har stora svårigheter att förstå syftet med vad som sägs.27 

 

I denna artikel om slutanföranden omnämns inte uttryckligen retorik. Däremot går det att 

identifiera en retorisk medvetenhet och diskussion. Wikstrand går sen vidare och ger sin syn på 

slutanförandet: 

 

Så till frågan om slutanförandenas utformning. Låt oss börja med att fråga vad syftet är med ett 

slutanförande. Ett starkt förenklat svar på denna fråga skulle kunna lyda på följande sätt: Slutanförandet 

syftar till att ge parterna tillfälle att redovisa sin syn på hur rätten bör utforma de egentliga domskälen.28 

 

Slutanförandet ska enligt författaren, måhända också hans tolkning av lagen, användas till att ge 

förslag till de skäl som ska användas för att förklara och rättfärdiga domen. Domen som ur ett 

praktiskt perspektiv kan beskrivas som den text som slutgiltigt beskriver vad rättegången 

handlade om, och hur domarna blev att bedöma detta, och slutanförandet blir då de möjliga skäl 

som ska skrivas i denna text. Slutanförandet får dock enligt författaren inte innebära en 

upprepning av det som tidigare sagts under huvudförhandlingen: 

 

Många parter ägnar huvuddelen av sina slutanföranden till att upprepa vad olika inför rätten hörda personer 

berättat. Som domare frågar man sig ofta vart parten syftar med en sådan redovisning. Om parten inte litar 

på att domstolens ledamöter lyssnat under förhören, är möjligen en upprepning av under förhören lämnade 

uppgifter berättigad. Men ingen tror väl egentligen att rättens ledamöter sover redan under den del av 

rättegången som gäller bevisupptagningen. Pläderingen såvitt gäller bevisningen bör inriktas på 

                                                 
27 Gerdt Wikstrand, ”Slutanföranden inför allmän domstol”, Svensk Juristtidning 1978, s. 149–150. 
28 Ibid. 
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bevisvärderingen.29 

 

Wikstrand menade, dock enligt han själv starkt förenklat, att syftet med slutanförandet var att ge 

skäl till domarna för domen, där inriktningen, om bevis tas upp, bör vara på hur bevisvärderingen 

ska ske. I anslutning till Wikstrands artikel och uppmaning så kom också repliker, däribland Curt 

Blomkvists: 

 

Utan tvivel förekommer svaga pläderingar alltför ofta. Har en domstol vant sig vid att pläderingarna är 

långtradiga och föga eller intet har att ge, torde den pågående pläderingen inte sällan erbjuda domstolen en 

stunds välbehövlig avkoppling. Man sjunker tillbaka och låter tankarna gå medan de båda sidornas 

pläderingar endast förnimmes. Inte sällan markeras ett ointresse från domstolens sida av förstrött 

bläddrande i papper, viskande samtal med närsittande, tomt stirrande ut i rymden eller nödtorftigt dolda 

gäspningar. Den som pläderar märker och känner likgiltigheten från dem han riktar sig till. Det främjar inte 

hans ansträngningar. Förhållandet bidrar till att sprida en uppfattning om det nyttolösa i ett slutanförande.30 

 

Förutom att det bekräftas att det sker svaga slutanföranden från försvarare och åklagare, tas det 

även upp domarnas aktivitet. Att även deras sätt att agera när aktörerna pläderar beskrivs som att 

de påverkar och kommunicerar något, i detta fall om vikten av deras tal. Ytterligare i en replik, 

där författaren Lars Laurin instämmer med Wikstrands kritik, ifrågasätter nyttan hos 

slutanföranden: 

 

 Först kan konstateras att man kan instämma i det mesta av det som säges i artikeln. Wikstrand utelämnar 

emellertid en upplysning som skulle intressera advokaterna: hur ofta händer det att en plädering tillför 

domaren nya synpunkter eller får domaren att se målet på ett annat sätt än han gjort före pläderingen? Själv 

har jag den uppfattningen att om målet inte vunnits under sakframställningen och bevisupptagningen, kan 

det inte ”vändas” genom en aldrig så god plädering. I flertalet mål torde som Wikstrand säger 5 à 10 

minuters tid för slutanförande räcka. I mera komplicerade mål eller mål där avgörandet framstår som ovisst 

har emellertid slutanförandet en viktig uppgift.31 

 

Blomkvist, som ansåg att det låg mycket på domarnas aktivitet, går vidare och attackerar denna 

nyttolösa uppfattning, och försvarar slutanförandet: 

 

I synnerhet i brottmålen bör pläderingen kunna ha en särskild betydelse med hänsyn framför allt till den 

processuella obalansen i huvudförhandlingen mellan de båda sidorna. Försvararen kommer ju enligt 

                                                 
29 Ibid. 
30 Curt Blomkvist, ”Slutpläderingar inför domstol. Repliker”, Svensk Juristtidning 1978, s. 467. 
31 Lars Laurin, ”Slutpläderingar inför domstol. Repliker”, Svensk Juristtidning 1978, s. 470. 



 15 

nuvarande ordning till tals i ett sammanhang först i pläderingen. Försvararens granskning av bevismaterialet 

och framläggande av synpunkter på rättsfrågan på ett för nämnden begripligt sätt borde kunna bidra till en 

fördjupad diskussion under överläggningen. 

    Med den vikt som fästes vid muntligheten i vår process är det närmast förvånande att så litet intresse 

ägnas åt tekniken att föra talan inför rätta, inte minst då det gäller slutanförandet. Det ligger närmast på 

advokaternas ansvar att här få en bättre tingens ordning till stånd.32 

 

Som tidigare nämnt blev retorik inte omnämnt i detta replikskifte, men ändå talas från Blomkvist 

sida om ”tekniken” för att föra talan inför rätta, något som för en retoriker idag åtminstone kan 

ses som en synonym för just retoriken som en konst eller techne.  

Vidare kan domstolarnas upplevda icke-aktivitet jämföras med retorikteoretikern Wayne 

C. Booths tankar kring listening-rhetoric, som framhäver vikten av att lyssnaren verkligen 

lyssnar och beaktar båda sidor av saken, retorikens controversia, men också den dynamik som 

finns mellan talare och lyssnare, att dessa inte går att isoleras från varandra.33  

3.1.4 1980–2000: retorisk återhämtning 

Under 1980–2000 så omnämndes ”retorik” sju gånger (och ”vältalighet” två gånger) samt 

”slutanförande” två gånger. 

År 1982 omnämndes ”retorik” återigen av professor Stig Strömholm i en artikel om 

juridisk tolkningsmetod och som tog läsaren tillbaka till historien före 1800-talets ”moderna 

genombrott”. Av särskilt intresse är den passage där retorik omnämns.  I denna markeras en linje 

mellan den antika retoriken och det hantverk de romerska juristerna gjorde i form av lagtolkning: 

 

Detta är icke stället att söka ta ställning till frågan om den romerska jurisprudensen, [...] erhållit omfattande 

och i enskildheter betydelsefulla impulser från grekisk retorik. Som framhållits i litteraturen, är generella 

svar på frågan om det grekiska inflytandet av begränsat intresse för det praktiska juristhantverket; retorernas 

teorier behandlade endast i mycket begränsad omfattning den typ av frågor som den rättstillämpande, 

”problemknäckande” juristen främst intresserade sig för. [...] Vidare måste man erinra om att i det romerska 

rättsväsendet opererade två typer av aktörer – de stora talarna, av vilka Cicero var den främste, och de 

rättslärde, som uppträdde i andra roller. Cicero uppfattades icke som jurist av facket, även om han hade 

vissa juridiska kunskaper. Vittnesbörd om den hellenistiska vetenskapens inflytande bland yrkesmässiga 

talare är icke giltiga som bevis för att en lika stark inverkan skulle förekomma bland de ”verkliga” 

juristerna. Inte heller kan man utan vidare räkna med att ett generellt, s.a. s. till allmänbildningens plan 

hänförligt grekiskt inflytande inom den slutna romerska överklass dit juristerna så gott som undantagslöst 

                                                 
32 Curt Blomkvist, ”Slutpläderingar inför domstol. Repliker”, Svensk Juristtidning 1978, s. 467. 
33 Wayne C. Booth, Rhetoric of rhetoric, Oxford: Blackwell Publishing 2004, s. 10–11, och om controversia i rätten 

se Beyer 2016, s. 24–25. 
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hörde skulle ha slagit igenom i dessa juristers mer tekniskt präglade yrkesgärning. [...] Någon 

sammanhängande, till system hopfogad tolkningslära utvecklade icke de romerska juristerna. Däremot har 

den moderna debatten – utan att man behöver ta ställning till grekiska inflytanden e. d. – otvivelaktigt visat, 

att den interpretativa verktygskatalogen var åtminstone något mer omfattande än man tidigare i allmänhet 

föreställt sig och att det sannolikt också fanns en högre grad av medvetande om att man faktiskt nyttjade 

konstgrepp av olika typ och dignitet. Allt som allt förefaller det svårt att helt utesluta idén om ett visst 

inflytande från retoriken.34 

 

Intressant i Strömholms beskrivning, förutom den historiska fokuseringen kring retorik och 

romersk rätt, är framhävandet av de två skilda rollerna, stora talare och de rättslärda. Men också 

att även de rättslärda sannolikt var medvetna om att de faktiskt använde sig av konstgrepp av 

olika typ och dignitet.  

 Strömholm återkommer fem år senare med ett omnämnande av retorik i en artikel om 

advokatrollen genom tiderna. I denna artikel ger Strömholm sin syn på retorikbegreppets 

användning och också varför retorikintresset har ökat: 

 

Under lång tid, från 1700-talets förromantik till våra dagar, har termen retorik åtminstone i Nordvästeuropa 

haft en tämligen uttalat negativ klang. Det är med den termen som det sengrekiska, det romerska och de 

moderna europeiska språken betecknat den effektiva muntliga presentationens konst, som nådde sin högsta 

fulländning redan under antiken och som studerades såsom ett omistligt inslag i all högre utbildning intill i 

varje fall 1800-talets början. Den negativa klangen beror här som så ofta eljest på missbruk och överdrifter. 

Under de senaste årtiondena har retoriken upplevt en märklig renässans. Det är resultatet av en komplicerad 

idéutveckling — ett led, om man så vill, i humanioras och samhällsvetenskapernas självförsvar mot den 

väldiga naturvetenskapliga flodvåg som hotar att skölja överallt intellektuellt liv i vår del av världen. Idag är 

det vetenskapliga intresset för retoriken mer levande än någonsin. Det är symptomatiskt, att här i Sverige 

det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i år hos regeringen väckt förslag om inrättande av 

en professur i retorik.35 

 

Här beskrivs att retorikens framgång är resultatet av en komplicerad idéutveckling och att det 

vetenskapliga intresset för retoriken är mer levande än någonsin. Vidare i artikeln tas det upp, 

ännu en gång, de två skilda rollerna i klassisk romersk tid. På den ena sidan står juris consulti, de 

juridiska experterna, på den andra de publikknipande rättegångstalarna, där Cicero diskuteras 

ännu en gång. Cicero ansågs behärska juridikens elementa men räknades inte som fullgången 

jurist, och juris consulti, de rättslärda som inte framträdde offentligt men väl avgav utlåtanden 

                                                 
34 Stig Strömholm, ”Juridisk tolkningsmetodik före 1800-talets moderna genombrott”, Svensk Juristtidning 1982, s. 

701. 
35 Stig Strömholm, ”Advokatrollen genom tiderna”, Svensk Juristtidning 1987, s. 311. 
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och instruerade rättegångstalarna.36 Denna beskrivning av aktörer, med samtida glasögon, kan 

närmast liknas med att vältalarna blir åklagaren och advokaten och de rättslärda är domare, lärare 

eller forskare. 

 År 1995 recenserades den under 1994 publicerade antologin Retorik & Rätt: 

 

I antologin Retorik och rätt, vars redaktörer har varit Mikael Mellqvist och Mikael Persson, behandlar tio 

författare olika frågor rörande det juridiska språket. Med retorik menar man väl i första hand talekonst, med 

viss betoning på ”konst”. Men tydligen står begreppet också för något mera: ett framställningssätt, muntligt 

eller skriftligt, som särskilt syftar till att påverka mottagaren. Retoriken kan då få en mera vetenskaplig sida 

och användas för att förstå mänskliga, t. ex. juridiska beslut. Båda dessa aspekter på retoriken finns 

representerade i antologin. Spännvidden i retorikbegreppet gör att den tematiska sammanhållningen mellan 

bidragen blir ganska svag. Men inget ont i det.37 

 

I denna recension problematiseras de skilda aspekter som förs på retorik i artiklarna och där 

författaren försöker sammanfatta dessa. Här visas för första gången i SvJT en sammanfattning på 

den bredd som finns i det samtida användandet av retorikbegreppet. 

I artikeln ”Juridik och pedagogik” tar universitetslektorn Jan Kellgren upp behovet av 

retorik inom den juridiska utbildningen: 

 

Studenterna behöver få träna på att utföra goda muntliga prestationer, och även få respons på dessa 

prestationer. God förmåga till muntliga framföranden är inte endast ofta en förutsättning för framgång i 

yrkeslivet; förmåga för enskilda personer som har insyn i viktiga samhällsfrågor att utföra verkningsfulla 

och strukturerade muntliga framföranden är också en viktig komponent i en väl fungerande demokrati. 

Därtill bör påpekas att den som känner retoriken lättare ser igenom blottor och trick i andras 

framställningar. Också på detta sätt kan träning i retorik stärka demokratin.  

    Studenterna får visserligen en del övning i samband med den vanliga undervisningen, men detta är inte 

tillräckligt. På undervisningen kommenteras (såvitt jag känner till) endast undantagsvis taktiken för och 

strukturen i muntliga framföranden. Då blir det inte någon effektiv utbildning — det behövs både övning 

och instruktion. Någon egentlig träning i retorik har heller inte, annat än eventuellt undantagsvis, getts i 

grundskolan och på gymnasiet.38 

 

Här synliggörs ännu en gång en mångfasetterad syn på retorik. Där retoriken innehåller en träning 

i goda muntliga prestationer och att få respons på dessa, att ha en god förmåga till muntliga 

framföranden, och att den som känner retoriken kan identifiera blottor och trick i andras 

                                                 
36 Id. s. 312–313. 
37 Bo Broomé, ”Litteratur”, Svensk Juristtidning 1995, s. 585.  
38 Jan Kellgren, ”Juridik och pedagogik”, Svensk Juristtidning 1998, s. 660. 
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framställningar. Detta användande av retorik avser rhetorica docens och innehåller både 

rhetorica utens och rhetorica studens. Den dåvarande juridikundervisningen upplevdes inte vara 

tillräcklig gällande muntliga framföranden. 

3.1.5 2000–: den retoriska vändningen 

Under 2000-talet var det hela 30 artiklar som omnämnde ”retorik”. Detta kan sättas i relation till 

de totalt 51 artiklar som omnämnde retorik under hela tidsspannet för SvJT. 2 artiklar nämnde 

”slutanförande”. Majoriteten av artiklar fortsatte som tidigare att använda retorik som ett sätt att 

peka ut någon eller någots rhetorica utens, exempelvis ”retorik på det allmänna planet”, ”politisk 

retorik”, ”rättsekonomiskt färgad retorik” eller ”pedagogisk retorik” o.s.v.39 Men det fanns också 

andra användningar som mer belyste vad för innebörd som lades in i retorikbegreppet.  

Professor Per Henrik Lindblom nämnde retorik i hans artikel om civilprocessens 

grundprinciper för framtiden. I denna uttrycks generella mönster kring synen på retorik och 

muntlighet: 

 

Muntlighetsprincipen [i civilprocessen] verkar tappa mark samtidigt som den renässans retoriken haft under 

de senaste åren nu tycks ha nått fram till juridiken och rättsvetenskapen. Det kanske kan bidra till att 

uppmärksamheten fokuseras på de muntliga inslagen i processen, t.ex. sakframställning, förhör och 

plädering. En första dekonstruktivistisk analys av en av ”de stora berättelserna”, d.v.s. muntlighetsprincipen, 

leder alltså till resultatet att det är mycket svårt att göra ”rättvisa” generaliseringar vad gäller muntlighetens 

relation till processändamål och de tre ledstjärnorna billig, snabb, säker. Muntlighetens nära samband med 

flera andra grundprinciper försvårar också en analys av dess för- och nackdelar i olika hänseenden; skall 

man utgå från muntlighet som den ser ut idag och som den påverkas av (och påverkar) andra grundprinciper 

eller skall man förutsätta att även dessa förändras? Nya former av muntlighet och skriftlighet håller på att 

växa fram som ett resultat av teknikutvecklingen (telefon, telefax, videokonferenser, internet). Totalt sett 

förefaller det i vår del av världen vara så att muntligheten minskar kvantitativt sett. Men kanske kommer 

den att ”öka” i kvalitet till följd av förbättrad utbildning och intresset för retorik.40 

  

Lindblom bekräftar ett ökat intresse av retorik, och att den nu har kommit till juridiken. Han ser 

en möjlighet för retoriken att uppmärksamma just de muntliga inslagen i rättsprocessen. En 

rimlig tolkning av vad som läggs in i hans användande av retorik bör vara att det nu är rhetorica 

studens och rhetorica docens som väger över, och att betydelsen rhetorica utens istället läggs in i 

muntligheten och skriftligheten. 

 Professor Peter Wahlgren i artikeln ”Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten” 

                                                 
39 Exempelvis i SvJT 2001, s. 93, SvJT 2002, s. 512, SvJT 2002, s 122 och SvJT 2005, s. 253. 
40 Per Henrik Lindblom, ”Civilprocessens grundprinciper de lege ferenda”, Svensk Juristtidning 2000, s. 134. 
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nämner retorik i en fotnot kopplad till följande passage: 

 

Advokater eller praktiserande jurister torde t.ex., vid sidan av vägledning rörande den gällande rätten, finna 

det önskvärt att rättsvetenskapen tillhandahåller kunskap som kan underlätta arbetet med att finna argument, 

respektive utveckla förmågan att övertyga. Klart är också att rättsvetenskapen intresserat sig för ett antal 

sådana partsrelaterade perspektiv.41 

 

I fotnoten skriver han att ”tydligast i detta avseende är sannolikt det mycket långlivade intresset 

för retorik”. Här framkommer en syn på retorik som kunskapsförmedlande, rhetorica docens. 

Strömholm som tidigare tagits upp i passager där han har diskuterat retorikens påverkan 

på de romerska rättslärda samt retorik- eller topik-teorin, blir i en artikel av professor Jes Bjarup, 

där retorik blev omnämnt, kritiserad för att förbise domstolarnas faktiska rättstillämpning: 

 

Det är anmärkningsvärt att Strömholm förkastar att juridisk argumentation är en form av praktisk 

argumentation som kan återföras till Aristoteles’ uppfattning av retorik som är en uppgörelse med Platons 

uppfattning att endast den teoretiska argumentationen har vetenskaplig halt.5 Strömholm förbiser att 

domstolars rättstillämpning är en form för praktisk eller normativ argumentation som har stöd i rättsliga 

principer där en domare har en skyldighet att träffa beslut som implicerar ett rättsligt och moraliskt 

ställningstagande för att kunna avgöra det konkreta målet.42 

 

Denna kritik tar upp den för retoriken och vetenskapen viktiga markeringen mellan Aristoteles 

och Platons syn på retorik. En måhända utveckling av den komplicerade idéutveckling som 

Strömholm tidigare såg som orsak till retorikens framväxt. Strömholm svarade på kritiken: 

 

Nyanser är uppenbarligen inte föremål för intresse när Bjarup är i polemiktagen. Från det härovan 

förhoppningsvis avvärjda överfallet skyndar han vidare till påståendet att det ”är anmärkningsvärt att 

Strömholm förkastar att juridisk argumentation är en form av praktisk argumentation som kan återföras till 

Aristoteles uppfattning av retorik som är en uppgörelse med Platons uppfattning att endast den teoretiska 

argumentationen harvetenskaplig halt. Strömholm förbiser”, mästrar den stockholmske rättsläraren, ”att 

domstolars rättstillämpning är en form av praktisk eller normativ argumentation...” Hur smickrad jag än är 

av att ställas på Platons sida vill jag ansluta mig till den aristoteliska ståndpunkten ”Amicus Plato sed 

amicior veritas” och erinrar till den änden om att jag i ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning” (s. 144 f.) – 

återigen i ett resonemang som eftersträvar en nyanserad hållning inför svåra problem – visst inte ”förkastar” 

den topiska eller retoriska argumentationen men betecknar den som ”ett jämförelsematerial och en källa till 

kompletterande synpunkter och argument på de punkter där logisk argumentation visar sig slå fel eller icke 

                                                 
41 Peter Wahlgren, ”Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten”, Svensk Juristtidning 2002, s. 297. 
42 Jes Bjarup, ”Domstolar och rättslig argumentation”, Svensk Juristtidning 2004, s. 298–299. 
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kunna användas.” Jag påpekar fortsättningsvis att Aristoteles ”betraktade den topiska 

argumentationsmetoden som en nödfallsutväg, en lösning av det rationella argumenterandets problem, som 

stod till buds i de fall där brist på exakt kunskap och tillräckligt bestämda begrepp gjorde en ’apodiktisk’, 

d.v.s. logisk, strängt vetenskaplig, argumentation omöjlig.43 

 

Strömholm förkastar inte den topiska eller retoriska argumentationen, utan ser den som ett 

jämförelsematerial och källa till kompletterande synpunkter när logisk argumentation visar sig slå 

fel eller inte kan användas. Här drar Strömholm en gräns mellan det retoriska och den logiska, 

strängt vetenskapliga argumentationen. Frågan ligger dock i luften om även den topiska eller 

retoriska argumentationen kan anses ha någon vetenskaplig halt, något som Bjarup menade 

tidigare. Bjarup replikerar: 

 

Med all respekt för professor Strömholms lärdom är hans framställning av Aristoteles uppfattning av 

retoriken ”som en nödfallsutväg” inte hållbar. Sanningen är att retorik för Aristoteles är grundläggande för 

ställningstagande till politiska, moraliska och rättsliga frågor på vetenskaplig grund. Strömholms replik 

visar också, att min kritik är hållbar, därför att hans uppfattning om den retoriska argumentationen är att den 

inte är någon ”logisk, strängt vetenskaplig argumentation” och därför utgör ”ett steg tillbaka” med avseende 

på domarnas rättstillämpning. Det är inte min uppfattning därför att domstolarnas rättstillämpning är en 

form av praktisk eller normativ argumentation vilken inte är en apodiktisk utan en retorisk argumentation, 

och även den är en logisk och vetenskaplig argumentation som strävar efter vad som är sant och rättvist.44 

 

I Bjarups svar framkommer en syn på domstolarnas rättstillämpning som just en form av retorisk 

argumentation men att den också är logisk och också är vetenskaplig och strävar efter vad som är 

sant och rättvist. 

Strömholm ger sedan ett kort svar till Bjarups replik och menar att skillnaderna mellan 

Bjarups tolkning av Aristoteles syn och hans egen på de olika formerna av argumentation och den 

uppfattning som han framförde inte var så stor.  Han menar att ”det handlar här om nyanser i våra 

tolkningar, och någon anledning till fortsatt polemik ger inte skillnaden oss emellan”.45 

Strömholm vidhåller att Aristoteles måste anses utgå från att den argumentationsmodell som 

medger den största precisionen också är den främsta, men han medger att han också utvecklade 

en genomarbetad modell för sådan argumentation som skall tillgripas när denna form inte är 

                                                 
43 Stig Strömholm, ”Domstolar och rättslig argumentation. En replik”, Svensk Juristtidning 2004, s. 402. 
44 Jes Bjarup, ”Rättslig argumentation och Aristoteles. Duplik till professor Strömholm”, Svensk Juristtidning 2004, 

s. 650. 
45 Stig Strömholm, ”Rättslig argumentation och Aristoteles. Duplik till professor Strömholm”, Svensk Juristtidning 

2004, s 650. 
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möjlig.46  

 År 2013 tar rådmannen och författaren Mikael Mellqvist upp retoriken i en artikel om 

empatisk rättstillämpning. I detta hänvisas till en norsk avhandling av Ande Somby som tar sig an 

juridiken med ett retoriskt synsätt. 

 

I sin avhandling Juss som retorikk efterlyser Ande Somby ett behov av en utvidgning av rättsteorin och den 

klassiska rättskällesynen med ett skarpt profilerat ethosmoment. Med andra ord kan gällande rätt, 

rättstillämpning och rättslig argumentation, enligt honom, inte förstås om man inte tar större hänsyn till 

rättstillämparen i olika skepnader och dennes personliga egenskaper och karaktär.7 Ur ett retoriskt 

perspektiv och med ett retoriskt uttryckssätt är de vanligaste beskrivningarna av rättstillämpning påfallande 

ethos- och pathosfattiga; logos breder oblygt ut sig.47 

 

Här hänvisas till Sombys avhandling att ethos- och pathos, två av retorikens övertygandemedel 

har fått stå i skuggan för det tredje: logos. Här uttrycks även att de andra delar kan behövas för att 

förstå hur rättstillämparen faktiskt agerar. Det retoriska perspektiv som här uttrycks bör kunna ses 

som rhetorica docens, och det lärs till och med ut retoriska begrepp. 

I artikeln ”Judiciell aktivism eller prejudikatbildning” studerar författarna hur Högsta 

domstolens verksamhet har utvecklats över tid. I deras inledning och beskrivning av metod för 

undersökningen omnämns retorik: 

 

Huruvida det är möjligt att empiriskt fånga en domstols metod är emellertid en annan fråga. En praktiskt 

viktig omständighet i detta sammanhang är att vi huvudsakligen endast kan studera en domstols metod 

genom de domar och beslut som den publicerar. Föremålet för undersökning är således domstolens 

officiella metod eller, annorlunda uttryckt, den retorik som domstolen använder för att rättfärdiga sina 

slutsatser. Det finns anledning att misstänka att domarna inte innehåller en fullständig redovisning av 

samtliga metoder, källor, argument och överväganden som domstolen lagt till grund för utfallet, det vi 

skulle kunna kalla för domstolens verkliga metod.48 

 

Här avses rhetorica utens men också att författarna själva använder sig av rhetorica studens, 

d.v.s. analyserar och undersöker den retoriska artefakten som är domen eller texten. 

Mellqvist återvänder i en recension av boken ”Juridisk genomslagskraft”. I inledningen av 

artikeln sammanfattas flera innebörder hos retorikbegreppet: 

 

                                                 
46 Ibid. 
47 Mikael Mellqvist, ”Om empatisk rättstillämpning”, Svensk Juristtidning 2013, s. 495. 
48 Mattias Darlén & Johan Lindholm, ”Judiciell aktivism eller prejudikatbildning?” Svensk Juristtidning 2016, s. 

146. 
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Retorik kan ges, och har getts, skilda definitioner och begreppet retorik kan förses med, och har försetts 

med, varierande innebörd. Vulgärvarianten — som allmänt omhuldas av politiker och media — innebär att 

retorik är någon sorts ”ordkonst” som man i debatten använder i stället för saklighet. Retorik ses då som en 

form av kuliss som döljer en (annan)verklighet. Något, men inte mycket, mer seriöst ses retorik som 

vältalighet i största allmänhet. Retoriken har emellertid med fog varit kritiserad av den naturvetenskapligt 

orienterade filosofin. Och striden mellan filosofi och retorik rasade redan i Aten och Rom för mer än 2 000 

år sedan. Ny fart fick denna kritik när upplysningsfilosoferna under 1700-talet banade väg för den nya 

tidens vetenskapssyn. Under senare årtionden har dock retoriken i någon mån ”hämtat sig” och åter tagit 

plats på den kunskapsteoretiska scenen49 

 

 
Dessa innebörder i retorik speglar till viss del också vad denna undersökning har gått igenom. 

3.2 Sammanfattning 

Kvantitetsmässigt så fanns under SvJT:s hela tidsspann 51 artiklar som omnämnde ”retorik” och 

20 artiklar som omnämnde ”slutanförande” (och fem artiklar med slutplädering, samt 31 artiklar 

med vältalighet). 22 av dessa artiklar citerades i ovanredovisade undersökning.  

 Vad för mönster kan skönjas i dessa artiklar kring synen på retorik? Först och främst har 

retoriken getts olika betydelser genom tidsspannet. Retorik och vältalighet blev i början av 

tidsspannet främst använt som en motsats till vad som bör ske i rättssalen. Begreppet användes 

för att peka ut eller beteckna aktörers negativa språkliga framförande (rhetorica utens) oftast i 

motsats till ett sakligt och vetenskapligt framförande. Forensisk vältalighet, genus judiciale, 

omnämndes, om än bara i ett engelskt sammanhang där det lärdes ut, och visar på en 

medvetenhet om retorik som ett utlärande av en konst (rhetorica docens) men att detta inte skulle 

passa in i ett svenskt sammanhang.  

Under 1970-talet diskuterade flera författare slutanföranden men ingen av dessa nämnde 

uttryckligen retorik, trots att många av de diskussionerna handlade om hur ett slutanförande bör 

vara. En av författarna efterfrågade uttryckligen en ”teknik” för att bättre föra talan inför rätten. 

Här kan det ur ett samtida retoriskt synsätt tolkas in att det efterfrågades mer av ett retoriskt 

lärande (rhetorica docens) men ingen av författarna tog specifikt retorik till hjälp. Vidare under 

1970-talet nämndes retorik i betydelsen som en specifik rättsteori, retorik- eller topik-teorin i en 

rättsfilosofisk diskussion, och lade där grunden för diskussionen om det vetenskapliga i den 

retoriska argumentationen.  

Under hela tidsspannet anas en motsättning mellan just det sakliga och retoriken, där det 

                                                 
49 Mikael Mellqvist, ”Litteratur”, Svensk Juristtidning 2016, s. 233. 
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sakliga har kopplats ihop med en viss vetenskapssyn. Innan vändningen på 2000-talet började det 

dock uttryckas en retorisk renässans och ett erkännande av retorikens förtjänster också som en 

vetenskap.  

1990-talet och 2000-talet utmärkte sig med en bredd i retorikbegreppet, inkluderande 

både rhetorica studens, docens och utens. Vidare fortsatte användandet av retorikbegreppet som 

rhetorica utens, som har skett under hela tidsspannet, där det mest används för att peka ut någons 

retorik, däremot inte alltid negativt, utan snarare som ett namngivande av de språkliga och 

retoriska mönster som vissa grupper exempelvis använder sig av. 
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4. Avslutande diskussion 

För att koppla tillbaka till inledningen och det mytomspunna slutanförandet: dagens 

huvudförhandling i brottmål delas in i tre moment: sakframställan (yrkande från åklagaren och 

den tilltalades ståndpunkt kring den och grund för den), bevisning (exempelvis korsförhör) och 

till sist slutanföranden. Den rättsliga regel som styr slutanförandet är skriven som en 

handlingsregel för domarna och lyder som följande: 

 

Sedan bevisningen har lagts fram får parterna hålla slutanföranden 

Rättegångsbalken 46 kap. 10 § (SFS 2005:683) 

 

Domarna ger parterna en möjlighet att hålla ett slutanförande. Här kan utläsas en väldig frihet för 

parterna att själv avgöra om det dels behövs ett slutanförande, och likaså vad ett slutanförande 

kan tänkas vara. I en kommentar till lagtexten uttrycktes att slutanförandet ”ska avse uteslutande 

sådant som har betydelse för målets avgörande utan att rätten för den skull är bunden av det som 

framförts”.50  

 Vad har då betydelse för målets avgörande och för att domarna ska bli övertygade? Vad 

ska slutanförandet rent kvalitativt innehålla?  I praktiken blir det åklagaren och försvararen som 

själva måste avgöra detta, samt hur de ska framföra detta. Men frågan kvarstår alltjämt, och 

kommer så alltid förbli, hur görs detta på bästa sätt? 

I mina ögon är svaret givet utifrån tolkningen och/eller skapandet av den retoriska 

situationen, som inte går att frånkopplas från tidigare moment i rättsprocessen. Inte heller kan det 

retoriska kopplas från det juridiska. Det ena behöver det andra. Men retoriken kommer speciellt 

in med tanke på att domarna, jurister och icke-jurister, måste ta ett beslut som nästan aldrig 

handlar om enkel matematik: 

 

Every man of common sense is inclined to accept self-evidence that necessarily leads to the same 

conclusion. When we are involved in an arithmetic addition, the question of competence is no longer att 

issue. To arrive at the conclusion that two plus two equals four, we don’t need to refer to a judge. The judge 

is indispensable only when there is reason to make a decision and not when the result can be had from a 

calculator. Similarly, if judges were only docile instruments as Montesquieu described them: ‘the mouth 

that pronounces the words of the law, mere passive beings, incapable of moderating either its force or 

vigor’, then judiciary reasoning would be foreign to all concepts of rhetoric.51 

                                                 
50 Se Tobias Eriksson et al., Rättegångsbalken, kommentaren till 43 kap. 9 §, Zeteo, http://zeteo.wolterskluwer.se 

(2016-05-27). Likalydande lagtext som 46 kap. 10 §. 
51 Chaïm Perelman, Justice, law, and argument, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1980, s. 120. 
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Åklagaren och försvararen bör därmed göra allt i sin makt för att förenkla detta beslutsfattande. 

De bör skapa och framföra det bästa underlaget för att domarna ska kunna ha allt sitt fokus på det 

som är tvistigt, på det som ska vägas mot det andra, för att just detta vägande ska få vara det som 

avgör vilket beslut domarna tar. Detta tror jag kan göras med hjälp av retoriken. För retorik är 

inte blott ett smyckespråk eller ett fördunklande av det ”objektiva” eller ”faktan”. Retorik är 

kunskapen om att kommunicera, och vi kan använda den kunskapen till att bättre uttrycka och 

göra förståeligt det vi verkligen vill säga, kärnan, och i rättsfallet, det som är tvistigt.  Språk, 

argumentation och retorik ska hjälpa alla, för det tar upp till ljuset vad saken handlar om, när vi 

förmår uttrycka oss klart, tydligt, enkelt, fokuserat och sakligt. 
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