
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÅLD, RÄTT OCH ÖDE 

- en läsning av Walter Benjamins Zur Kritik der Gewalt 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Kandidatuppsats 15 hp | Filosofi | Vårterminen 2015 

 

Av: Hannes Kempe 
Handledare: Jakob Nilsson 
 



Abstract 

This essay provides an attempt to reflect the notions of violence, right or law and fate in 

Benjamin’s Zur Kritik der Gewalt, in order to clarify his very dense historical-philosophical 

reflection on the constitutive relation between violence and law. In contrast to what is most 

often the case, this essay will not address the notion of divine violence in a direct sense, but 

mainly focus on Benjamin’s discussion on right and law. The complex of his historical 

reflection, his attempt to articulate what he calls the “historical function” not only of violence, 

but also of law, is crucially related to the notion of fate. First and foremost fate is what turns 

the suspicion of the perniciousness of this historical function into a certainty, actualizing its 

destruction as something obligatory in terms of divine violence, by deepening the analysis and 

revealing the fundamental relation between law and violence. By pointing out the function of 

violence within the sphere of law, Benjamin not only states that violence cannot be thought 

otherwise than in relation to this sphere, but also that the relation between law and violence 

has to be thought in terms of the “uncertainty of the legal threat”. The deepest meaning of 

both the “uncertainty” and “the legal threat” emerges from the “sphere of fate”, and by 

reflecting this notion this essay will try to outline the legal complex and the meaning of fate in 

terms of guilt, misfortune and judgement, and how it is constituted with reference to the 

notion of “bare life” – that is, the marked bearer of guilt. The complexity of the relation 

between violence and law shows itself in the circumstance that this “bearer” in terms of guilt 

also becomes the bearer of the relation itself, bearing the validity of law, or more precise, the 

being in force of law. This also conceptualizes law as a phenomenon of frontiers, in a double 

sense that will explain the meaning of guilt and fate in terms of infringement, but also the 

legal relation to violence understood as a line constituting an inside and an outside within the 

sphere of law itself. And this will also explain why the meaning of justification of violence – 

significantly related to fate and the phenomenon of this line – never can be understood 

ethically. 
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VÅLD, RÄTT OCH ÖDE 

en läsning av Benjamins Zur Kritik der Gewalt 

 

I. Inledning 

Mellan 1918-21 arbetade Walter Benjamin på tre texter som alla ämnade behandla politikens och våldets 

problem. Zur Kritik der Gewalt (Till kritiken av våldet)1, skriven 1920-21, är den enda av dessa tre som 

bevarats.2 Det är en essä som frågar sig om vad det innebär att ge en kritik av våldet, om möjligheten av 

att närma sig och artikulera denna kritik, och som i termer av våldets problematisering utvecklas till en 

mångbottnad och i många avseenden svårtolkad text och diskussion av rättens begrepp, den rättsliga 

sfären och relationen mellan våld och rätt. Dess reflektion spänner över en mångfald direkta eller 

indirekta motiv och teman, däribland frågan om våldets berättigande, relationen mellan mål och medel, 

den parlamentariska situationen och dess beskaffenhet, skillnaden mellan politisk och proletär 

generalstrejk, de icke-våldsamma medlens handlingssfär för mellanmänskliga relationer eller vad han 

kallar de rena medlens verksamhetsområde, men även rättvisans begrepp, etik, frihet, Gud, den dubbla 

mening som tillfaller begreppet liv, och vidare den antika mytens sfär i termer av öde, skuld och olycka. 

Denna senare följd av begrepp har väckt en viss förvåning – kanske främst för att de något ”plötsligt” 

introduceras av Benjamin – genom att essän som till en början är ägnad en analys av våldets funktion i 

den för Benjamin samtida rättsliga kontexten övergår till en mer spekulativ reflektion och något som kan 

liknas vid ”religiösa” avväganden, inte bara i fråga om enskilda motiv, utan just i huvudsak och i termer 

av våldets och rättens problem och begrepp som sådana. Men den kanske mest anmärkningsvärda rörelse 

som strukturerar texten är den att kritiken av våldet i sista instans formulerar sig som ett öppet ”blir”, ett 

konditionalis som talar om ett det revolutionära våldets möjlighet eller ett säkerställande av ett 

omedelbart och rent våld bortom rätten som skulle bevisa denna möjlighet. Det begreppsliga 

sammanhang som Benjamin uppställer för att artikulera denna fråga och möjligheten av ett revolutionärt 

våld anger han med det gudomliga eller rena våldet – två begrepp som tillsammans nästan uteslutande 

varit det huvudsakliga föremålet och det som upptagit fokus för all tolkning av Benjamins essä. Det är 

heller inte för inte som Giorgio Agamben poängterat att definitionen av det gudomliga våldets begrepp 

utgör ett grundproblem för varje läsning.3 Men detta problem har för Benjamin en mycket specifik 

mening som direkt knyter an till analysen av våldet och det sätt som det väsentligen står bundet vid rätten 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Zur Kritik der Gewalt föreligger i svensk översättning av Carl-Henning Wijkmark som ”Försök till en kritik av våldet”, i Bild 
och dialektik (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2014). Hänvisning till original i Gesammelte Schriften, Bd II,1, Tiedemann, 
Rolf och Schweppenhäuser, Hermann (red.), (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1977). 
2 De två andra texterna finns omnämnda i Benjamins korrespondenser, men är alltså båda förlorade. Den ena omnämns som 
Die wahre Politiker (Den sanna politikern) och den andra, i sig omfattande två kapitel, Abbau der Gewalt (Demontering av 
våldet) och Teleologie ohne Endzwecke (Teleologi utan slutmål). 
3 Giorgio Agamben, Homo sacer. Den suveräna makten och det nakna livet, övers. Sven-Olov Wallenstein (Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos, 2010), s.79 
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och den rättsliga sfären. Ja, det måste till och med framhållas att frågan över huvud taget inte kan ställas 

oberoende den kritiska analys som blottar våldets och rättens historiska funktion och sammanhang. 

Benjamins analys är nämligen på intet sätt godtycklig i sin konception av våldet, och antar det inte som en 

given konstant, utan menar att det endast kan förstås utifrån en hållning som artikulerar sig som en 

historie-filosofisk betraktelse över dess relation till rätten. Både våldet och rätten kan endast 

begreppsliggöras på ett adekvat sätt inom ramen för det historiska. Men Benjamins kritik utgör en 

problematisering som väsentligen lyfter blicken från det närmast närliggande för att på ett mycket tätt och 

samtidigt subtilt sätt reflektera rätten i en ”mytens” sfär, och frågan om våldet i ett mytiskt våld, en 

reflektion som söker blotta den fundamentala förbindelse som råder mellan våld och rätt. Och det är först 

ur denna reflektion som det gudomliga våldets problem kan resa sig, som ett svar på vissheten om det 

fördärvliga i denna förbindelses innebörd och ”historiska funktion”, vars förintande (Vernichtung) för 

Benjamin därmed framstår som en uppgift och på vilken en ny historisk tidsålder baserar sig.4 

Om fokus för de flesta tolkningar av Benjamins essä som sagt varit riktat mot det gudomliga våldets 

begrepp, eller motsatsen mellan mytiskt och gudomligt våld, vill denna uppsats dock inte alltför snabbt ge 

sig in i en sådan diskussion, utan hejda sig inför och fråga sig kring det rättsliga sammanhang som 

Benjamins analys i huvudsak är ägnad. Trots att det just är rättens begrepp, som en fråga om relationen 

mellan våld och rätt, som inte bara föregår frågan om det gudomliga våldet utan, som påpekats, föranleder 

dess problematisering, har det ändå inte alltid uppmärksammats på ett adekvat sätt. Föreliggande 

undersökning kommer därför inte att fokusera det gudomliga våldets problem, utan utgöra ett slags första 

utkast och en läsning av den av Benjamin mycket täta historiska problematiseringen av rättens och våldets 

begrepp och sammanhang – en läsning som söker klargöra något av det komplex som hans kritik initierar, 

och det sätt på vilket kritiken av våldet väsentligen låter sig omskrivas som en kritik av rätten. I det att jag 

kommer att ledas av frågan om hur både våldets och rättens begrepp låter sig tänkas står Benjamins egen 

fråga klar om ”berättigandets” innebörd. Men inte för att därmed söka en våldets legitimitet eller dess 

”rättmätighet”, utan endast för att visa hur det är i termer av berättigandets anspråk som relationen mellan 

våld och rätt blottar sig, vilket självfallet även reser frågan om vad berättigandet har att säga om rättens 

begrepp och sammanhang. Benjamin fördjupar som sagt sin historie-filosofiska kritik genom att reflektera 

rätten och våldet i mytens begrepp och sammanhang och hänvisar i denna reflektion på ett avgörande sätt 

till vad han kallar ”ödets” sfär. Denna referens betecknar ett av de mest dunkla begrepp som Benjamin 

uppställer i essän, men det har alltså samtidigt en avgörande betydelse för förståelsen av relationen mellan 

våld och rätt – något som mestadels har negligerats eller som inte kommenterats på ett tillräckligt sätt. Jag 

har här varken avsikt eller möjlighet att uttömma ödets eller mytens meningssammanhang, men jag vill 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Walter Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.40, 43 / Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.199, 202 
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med denna uppsats väsentligen försöka rikta blicken mot dess problematik och den betydelse som den har 

för den rättsliga sfären enligt Benjamin, men därmed också dess betydelse för essäns struktur och 

kritikens artikulation. Samtidigt vill jag även hävda att det med detta begrepp blir möjligt att skissera 

konturerna av vissa väsentliga drag i Benjamins tänkande, som kontrasten av den motsättning som 

kritiken utvecklar mellan det mytiska och det gudomliga, rätten och rättvisan. Jag kommer därför 

väsentligen att fråga mig om innebröden av ödets referens, varför Benjamin hänvisar till den, det vill säga 

vad även ödets begrepp har att säga om rätten och den rättsliga sfären. 

 

Frågeställning 

Hur utvecklar Benjamin våldets problematik och i vilken bemärkelse är dess kritik en kritik av rätten? 

Hur låter sig våldet och rätten tänkas och begreppsliggöras och vidare vari består deras relation? Vad 

innebär frågan om våldets berättigande och vad säger det inte bara om våldet utan även om rättens 

begrepp och sammanhang? Vad innebär referensen till ödets sammanhang för förståelsen av denna 

problematik, rättens begrepp och relationen mellan våld och rätt?  

  
Metod och disposition 

Det är inte helt lätt att närma sig Benjamins text. Jacques Derrida har kommit att beskriva den som både 

”oroande”, ”gåtfull” och ”oerhört mångtydig”, liksom han i en mycket specifik passage i sin läsning – 

som inte bara är en karaktärisering utan framförallt menat som en öppning mot frågan om 

dekonstruktionen och relationen mellan text, signatur och rätt – beskrivit dess ”märkliga ex-position” med 

att texten demonstrerar ruinerandet av de distinktioner som den föreslår, ja arkiverar själva rörelsen av sin 

implosion, och lämnar återstoden av en text i ruiner.5 Judith Butler har beskrivit den i liknande ordalag 

och menar att Benjamins text är ”notoriously difficult. We are given many distinctions to handle, and it 

seems as if we handle them only for a few moments, then let them go.”6 Men svårigheten att precisera 

Benjamins resonemang sätter samtidigt fingret på vad som är att uppfatta som stringensen i hans text; den 

utvecklas egentligen inte i termer av definitioner, utan som han själv betonar av en ”distingerande” och 

”avgörande” inriktning (scheidende und entscheidende Einstellung).7 Man skulle kunna säga att hans 

kritiska reflektion är ”systematiskt orienterad” om än inte ”systematiskt utvecklad” eller att den står i 

relation till vad han i ett brev från 1926 uttrycker som en slags maxim: att alltid handla radikalt, aldrig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Jacques Derrida, Lagens kraft. Auktoritetens mystiska fundament, övers. Fredrika Spindler och Nicholas Smith (Stehag: 
Symposion, 2005), s.67-68 
6 Judith Butler, ”Critique, Coercion, and Sacred Life in Benjamin’s ’Critique of Violence’”, i Politiccal Thologies, red. Hent de 
Vriesoch Lawrence E. Sullivan (New York: Fordham University Press, 2006), s.202 
7 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.43 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s. 202 
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konsekvent (immer radikal, niemals konsequent […] zu verfahren).8 Förhållandet mellan radikalitet, 

orientering och distinktion utgör en väsentlig nexus för vad som kan karaktäriseras som Benjamins 

dialektiska tänkande, vilket kan vara viktigt att komma ihåg, en hållning eller en gest som vet med sig den 

historiska traderingens omständigheter och reflektionens givenhet i tiden.  

Som en följd av detta är de definitioner som föreligger hos Benjamin inte alltid uppenbara, vilket 

självfallet ställer höga krav på varje läsning av essän. I denna uppsats har jag därför försökt följa 

Benjamins resonemang genom en närläsning, för att skriva fram komplexiteten i hans reflektion, även om 

många begrepp och områden förblivit utanför undersökningens avgränsning – förutom det gudomliga 

våldet har t.ex. frågan om de rena medlen och skillnaden mellan politisk och proletär generalstrejk 

lämnats utanför. Men föreliggande undersökning har dock inte endast försökt klargöra, i bemärkelsen 

förklara Benjamins resonemang, utan väsentligen sökt veckla ut det i en ”vidare” bemärkelse, följa de 

möjligheter och de spår som hans text öppnar upp för – eller, att tänka rättens och våldets begrepp i det 

mellanrum som står mellan text och läsning med förhoppningen om att en sådan reflektion i termer av sin 

relativa ”självständighet” kommer att ge viss klarhet till Benjamins egen. 

Dispositionen för uppsatsen har även kommit att bestämmas efter principen för denna närläsning. 

Kap II-VI har mer eller mindre fått sin struktur efter hur Benjamins resonemang självt utvecklar sig. Kap 

II tar avstamp i frågan om hur vi ska förstå begreppet våld, Gewalt, och vidare hur det låter sig lokaliseras 

i den rättsliga sfären, genom att ta fasta på en kort men avgörande definition som Benjamin ger i essäns 

inledande rader. Därefter följer frågan om kritikens utgångspunkt i kap III och i kap IV ges en första 

analys av rättens förhållande till våldet, vilket även leder vidare till frågan om våldets funktion inom 

rätten, som – uppdelat på två avsnitt, kap V och VI – får sin undersökning och bestämning i termer av vad 

Benjamin benämner som rättssättande och rättsbevarande våld. Samtidigt bildar dessa inledande kapitel 

tillsammans en reflektion med vilken jag söker utveckla och som sagt skriva fram det komplex som 

betecknar relationen mellan rätt och våld och hur frågan om våldet för Benjamin osökt leder vidare till 

rättens begrepp. Men i dessa kapitel ges också indikationer om ”ödets” betydelse för denna problematik, 

att dess begrepp svarar mot förhållandet mellan våld och rätt på ett väsentligt sätt. Kap VII-VIII är därför 

ägnade frågan om ödet och det begreppssammanhang som det öppnar upp för, som ett svar på det som i 

och med de föregående kapitlen blivit uppenbarat. Kap VII är ett försök att närma sig ödets begrepp och 

frågar sig vad Benjamin egentligen avser med det, eftersom hans hänvisning inte är fullständigt självklar. 

För att belysa och klargöra detta knyter jag an till vissa passager i en annan text av Benjamin publicerad 

samma år som kritiken av våldet, Schicksal und Charakter. Med denna blir det möjligt att närma sig en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Jmfr. Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd, I.1, Tiedemann, Rolf och Schweppenhäuser, Hermann (red.), (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, 1974) s.45. – Walter Benjamin, Gesammelte Briefe, Briefe I, Adorno, Theodor och Scholem, 
Gerschom (red.), (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1966, 1978), s.425 (br.156) 
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artikulation av den relation mellan rätt och öde som ligger till grund för resonemanget i kritiken av våldet, 

och vidare finner detta sitt klargörande i förhållande till vad Benjamin benämner som mytiskt våld. Kap 

VIII är en fördjupning och precisering av de omständigheter som visat sig kringsväva rätten och våldet i 

termer av ödet och möjliggör också för en historisk artikulation av rättens begrepp och sammanhang. 

Avslutningsvis ges också några reflektioner över rättvisans begrepp i kap IX, för att skissera och 

kommentera den motsättning som Benjamin vill påvisa mellan rättvisans begrepp och rättens 

sammanhang, en reflektion som knyter an till utgångspunkten för kritiken och en skillnad mellan etisk 

och rättslig mening som genomgående kommit att framskymta under undersökningens gång.  

 

Forskning 

Zur Kritik der Gewalt, första gången publicerad i tidskriften Archiv für Sozialwissenschaft und 

Sozialpolitik 1921, återutgavs 1955 i den av Theodor W. och Gretel Adorno redigerade Schriften (2 vol.) 

och senare även i en mindre utgåva med ”politiska skrifter”, Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze 

1965, med efterord av Herbert Marcuse. Även om essän kan sägas ha haft del i de politiska 

diskussionerna under 60- och början av 70-talet, kom den inte att få någon central plats i den reception 

och forskning som började etablera sig under 70-talet – mellan 1972 och 1989 ges Benjamins 

Gesammelten Schriften ut i sju band av Rolf Tiedemann och Hermann Schweppenhäuser. Det är först på 

90-talet som essän i egentlig mening uppmärksammas i och med Jaques Derridas läsning av essän i Force 

de Loi. Le ›Fondement mystique de l’autorité‹ 1994, och Giorgio Agmbens Homo Sacer 1995.9 Båda har 

de bidragit till att essän kommit att få en central plats i dagens diskussioner av rätt, lag, våld och rättvisa 

men även av relationen mellan politik och teologi. Men de har inte enbart lyft fram essäns betydelse, utan 

receptionen är i många avseenden även centrerad kring dessa två texter och läsningar i sig. De kan i 

många avseenden betraktas som de kanske två väsentligaste källorna för varje försök att närma sig 

Benjamins kritik – och har så även varit för denna uppsats. Bland de läsningar som följt på Derrida och 

Agamben men som ändå måste betraktas som självständiga tolkningar är de kanske mest omtalade 

Werner Hamachers ”Afformative, Strike” (1994), Judith Butlers ”Critique, Coercion, and Sacred Life in 

Benjamin’s ’Critique of Violence’” (2006) och till viss del även Slavoj Zizeks läsning i Violence (2008). 

En kommentar till Agamben som även den bör nämnas i sammanhanget är Samuel Webers ”Violence and 

Gesture” i Benjamin’s –abilities (2010), samt den något mer kritiska kommentaren i ”Bare Life and Life 

in General” (2012), som problematiserar Agambens läsning av Benjamins begrepp das bloße Leben – i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Derridas Force de Loi är en sammanställning av två föredrag Derrida höll i början av 90-talet, det ena 1989 under temat 
”Dekonstruktion och Rättvisans möjlighet” och en senare, 1990, framförd under ett symposium med titeln ”Nazismen och ’den 
slutgiltiga lösningen’: att pröva representationens gränser”.  
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vilken Weber samtidigt presenterat ett antal klargöranden anmärkningar kring de begrepp som i 

Benjamins essä är centrerade kring frågan om liv.  

Trots vissa beröringspunkter skiljer sig Derrida och Agamben åt i många avseenden. Den kritiska 

punkt som skiljer dem åt är inte helt oväntat lokaliserad till frågan om definitionen av det gudomliga 

våldet – liksom det i huvudsak är kring detta begrepp, som redan påpekats, som diskussionen idag 

fortfarande står. 

Derridas läsning är på sätt och vis oundgänglig för förståelsen av Benjamins essä. Han har 

artikulerat många av dess olika teman – i termer av relationen mellan text, signatur och rätt, mellan rätt 

och tolkbarhet, och vidare även rättens relation till det obestämda eller obestämbara – i en läsning som så 

gott som kommenterar helheten av Benjamins essä. Men det som kanske främst kännetecknar hans 

läsning är att han leds av en fråga om skillnaden mellan dekonstruktion och den ”radikala destruktion”, 

som han menar att Benjamins text är genomsyrad av och som han också menar på ett oroande sätt skulle 

finna viss likhet inte bara med Heidegger, utan framförallt med fascismen under 20-talet och med det som 

i och med nazismen skulle komma att utvecklas till den ”slutgiltiga lösningen”. I termer av det så centrala 

temat för Benjamin om rättens och våldets relation till det obestämbara, ser Derrida en ”frestelse” lämnad 

öppen i frågan om det gudomliga våldets ”förintande” som skulle sätta det i relation till denna händelse.10 

Man kan dock fråga sig, då han talar så emfatiskt om en frestelse, om han inte förleds av densamma. 

Agamben framhåller till exempel i Homo sacer, att detta närmande är uttryck för ett ”anmärkningsvärt 

missförstånd”, även om han medger att dess begrepp rymmer vissa ”riskfyllda tvetydigheter”.11 Agamben 

utvecklar visserligen inte denna kritiska anmärkning på ett direkt sätt, men indirekt skulle man ändå 

kunna skissera fram ett antal hållpunkter för detta ”missförstånd” utifrån det som Agamben vidare 

framhåller i sin korta men ändå mycket kärnfulla läsning av Benjamins essä. Agambens främsta poäng är 

att den avgörande funktion som begreppet blott liv har i essän, ”hittills inte har uppmärksammats”, och 

hos Derrida lyser just en kommentar om denna gestalt med sin frånvaro. Det är anmärkningsvärt inte 

minst eftersom dess begrepp har en verkligt avgörande betydelse för rättens sfär, något denna uppsats i 

linje med Agambens ansats kommer försöka visa. Men det har också betydelse för frågan om det 

gudomliga våldet och det sätt som Benjamin relaterar det till verbet entsühnen. Derrida översätter detta 

med expiation, botgöring, men tycks då missa den motsats som Benjamin uppställer mellan sühnen och 

entsühnen, och därmed också dess betydelse för och relation till det blotta livets gestalt. Samuel Weber 

har riktigt påpekat, dock utan att adressera Derrida, att entsühnung snarare än en straffets rättsliga mening 

för Benjamin har en betydelse av absolving, det vill säga, avlösa, lösa, som en förlösning från det rättsliga 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Derrida, Lagens kraft, s.95 
11 Agamben, Homo sacer, s.77.  
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eller från rätten i sig.12 Man kan fråga sig om det inte är dessa två omständigheter som gör att Derrida till 

slut också märkligt nog sätter ett slags likhetstecken mellan mytiskt och gudomligt våld, mellan öde och 

Gud där Benjamin uteslutande söker artikulera deras avgörande motsättning – förena dem i termer av en 

”obestämbarhet” som möjliggör för den frestelse som Derrida ser sig ämnad att betona.13 Men trots det 

lämnar ändå Derridas läsning en del frågor öppna om hur man ska förstå och närma sig Benjamins essä.14 

Men om Agambens läsning i Homo sacer med emfas framhåller det blotta livets begrepp, att det har 

en väsentlig betydelse för rätten men därmed också för frågan om det gudomliga våldet, menar han dock 

samtidigt att den tvetydighet som Derrida varnar för och som kringsvävar det gudomliga våldets begrepp 

finner sitt klargörande i relation till ytterligare ett begrepp, som han hämtar från den tyske rättsteoretikern 

Carl Schmitt, som kom att bli en av Tredje rikets ledande jurister, nämligen undantagstillståndet – ett 

begrepp med vilket Schmitt sökt tematisera den politiska och rättsliga suveränitetens yttersta grund.15 Det 

är ingen tillfällighet att han nämner Schmitt. Relationen mellan Schmitt och Benjamin har nämligen även 

den debatterats ända sedan 90-talet, en ”relation” som betraktats som ”skandallös”, men ofta överdrivits. 

Agambens avgörande poäng är dock, till skillnad t.ex. från Derrida, att snarare än en affinitet står en 

debatt att finna mellan Benjamin och Schmitt, som är centrerad kring frågan om undantagstillståndet och 

dess betydelse för rättens begrepp och moderna sammanhang – en debatt i vilken Zur Kritik der Gewalt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 ”Benjamin places Entsühnend in opposition to Sühne, which derives from legal language and is associated with penance or 
penalty for something done (in German, the title of Dostoyevsky’s novel that in English is known as Crime and Punishmentis 
generally translated as Schuld und Sühne, literally “Guilt and Penance”). Entsühnen, by contrast, seems to aim at relieving 
human beings from the legal couple of guilt and penance; it can be translated as “absolving” if one thinks of that word as 
freeing one from that juridical couplet.”, Samuel Weber, ”Bare Life and Life in General”, i Grey room, no.46 (2012), s.16. – 
”Förlösning” är också en av de översättningar som Wijkmark ger – men samtidigt vill han översätta det med försoning, något 
som dock starkt kan ifrågasättas. 
13 Kanske kan det också vara väsentligt att fråga sig om det likhetstecken som Derrida mer eller mindre sätter mellan två 
begrepp som på sätt och vis måste förstås som motsatta i Benjamins mening: obestämdhet (Unbestimmheit) och oavgörbarhet 
(Unentscheidbarkeit). 
14 Derridas problematisering låter sig inte heller med enkelhet avfärdas, och den oro som han visar fram håller oss också 
samtidigt kvar inför och pekar vidare mot den mycket svåra, ja smärtsamma men kanske ännu återstående uppgiften att närma 
sig och tänka ”det namnlösa ting” som Shoah utgör – en uppgift som dock väsentligen sträcker sig långt utöver frågan om 
Benjamins essä. Visserligen kan man fråga sig om man, och då av flera anledningar, har ”någon rätt” att ställa denna fråga till 
Benjamin och i relation till hans text (som alltså publicerades 1921). Detta är Derrida mycket medveten om, något han 
utvecklar i ett ”Post-Skriptum” till sin läsning av Benjmains text, men han ser sig ändå tvungen att närma sig denna 
problematik, om än inte så mycket för att ställa hans text tills svars och därmed inte heller för att resa frågan i termer av en rätt 
eller orätt. Snarare motsvaras denna känsla nödvändighet av detta: att om det finns en ”lärdom” att hämta ur Shoah är det en 
lärdom som föranleder ”en uppgift och ett ansvar” att i varje fråga om våldet ”tänka, känna, representera inför oss, 
formalisera, döma om den möjliga närheten mellan alla [dess] diskurser och det värsta (här, den ’slutgiltiga lösningen’)”. 
Derridas invändning mot Benjamins text är just att ingen sådan uppgift eller ansvar kommer till uttryck i termer av hans 
”radikala destruktion” (Derrida, Lagens kraft, s.90-95). Detta kan visserligen diskuteras. Men på grund av denna uppsats syfte 
kommer jag dock inte utveckla detta vidare, men jag avfärdar för den delen inte dess problematik. Kanske måste man även 
komma ihåg att hela Benjamins tänkande liv väsentligen är präglat av ett innan (katastrofen), om än denna omständighet inte 
helt självklart placerar oss i ett ”efter”. Till viss del framträder detta i och med Benjamins egna ord: ”Och är inte bourgeoisins 
avskaffande fullbordat före en viss punkt i den ekonomiska och tekniska utvecklingen som nästan exakt kan förutsägas 
(inflation och gaskrig förebådar den), så är allt förlorat. Innan gnistan når fram till dynamiten måste den brinnande stubinen 
klippas av.” (Walter Benjamin, ”Brandskåp”, Bild och dialektik, (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2014), s.298) 
15 Men det är därmed inte heller helt godtyckligt att det blotta livets betydelse för den västerländska politiken och rätten även 
svarar mot den svåra fråga och problematik som Derrida initierat i sin kritik av Benjamin (se föregående fotnot). Detta tycks 
också vara en av de mer huvudsakliga genomgående teserna i Agambens egen undersökning i Homo sacer.   
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utgör det ”första dokumentet”, eller en strid i vilken rätten själv är det som står på spel, något Agamben 

utvecklar vidare i Stato di eccezione (2003. (sv. övers. Undantagstillståndet, 2005)). Som en anomisk 

referens konstituerar undantaget rätten genom ett förhållande mellan den politiska suveräniteten och dess 

motpol, det nakna livet – ett begrepp som han alltså hämtar från Benjamin, men som samtidigt relaterar 

till den arkaiska romerska rättens homo sacer. Det är denna relation och denna gestalt som är föremål för 

Agambens undersökning med samma namn. Det gudomliga våldets begrepp är dock relaterat till detta 

genom att det väsentligen visar fram denna konstitutiva relation för rätten och det är också först det som 

förmår bryta med den – genom att det ställer ett revolutionärt våld mot den schmittska gest som med 

undantaget söker binda våldet vid rätten.  

Men om man i många avseenden kan förhålla sig frågande till relationen mellan Agambens och 

Benjamins respektive förståelse, användning och analys av det blotta livets begrepp, vill denna uppsats 

ändå med Agambens ansats som ledtråd söka lyfta fram det sätt på vilket Benjamin artikulerar 

förbindelsen mellan våld och rätt i termer av det blotta livet som dess konstitutiva referens, en 

omständighet som alltså finner sin fördjupning, i Benjamins mening, genom ödets begreppsliga sfär och 

sammanhang. 

 

II. Gewalt  

Vad innebär det att tänka Gewalt? Hur närma sig våldet? Vad är egentligen våld? En första ansats skulle 

kunna tyckas given som ett försök att närma sig den plats där våldet visar sig, blir synligt, för att där nå 

dess artikulation. Men vad skulle en sådan framställning innebära? Hur ger sig våldet till känna? Där 

våldet visar sig – frågar vi då efter våldet som fenomen? Eller är det en fråga om platsen för denna 

framträdelse, den plats där våldet ger sig till känna som våld? Vissa indikationer ges genom tyskans 

Gewalt, som inte med enkelhet låter sig översättas till andra europeiska ekvivalenter. Gewalt rymmer inte 

bara betydelsen av violentia utan även makt, herravälde, myndighet – potestas. Det visar att Gewalt på ett 

visst sätt kan sägas bära inom sig både destruktionen av och förutsättningen för det rättsliga. Även om 

svenskans ”våld” – som också rymmer visst släktskap med vålla – tycks vara otvetydigt enkelt i sin 

betydelse, stammar det dock från tyskan och den etymologiska kopplingen mellan Gewalt och våld visar 

att även det svenska ordet bär denna rättsliga ambiguitet inom sig. Våld stammar ur den tidigare formen 

vald, som historiskt även haft en betydelse av makt. Det kan möjligtvis också stämma till eftertanke att 

detta -walt visar sig i ett annat begrepp, nämligen: förvalta. Gewalt hänvisar oss alltså dubbeltydigt till ett 

rättsligt sammanhang och att det endast är i detta sammanhang som våldet också måste och kan sökas 

kommer snart att visa sig. Våldet kan inte tänkas oberoende av denna ”plats” – vilket självfallet väcker 

vissa betänkligheter. Vidare är det heller inte helt självklart vad det skulle innebära att våldet framträder. 

Man kan fråga sig om våldet i sig i egentlig mening över huvud taget visar sig. Det är nämligen ett 
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misstag att tala om våldet som ett obetingat fenomen. Som redan framskymtat står i våldet en hänvisning 

till ett rättsligt sammanhang. Visserligen skulle våldet kunna tänkas visa sig i termer av sin destruktivitet, 

som förstörande, förintande, sårande osv. Men på sin höjd skulle en sådan tanke endast nå våldets 

verkningar, men inte dess begrepp. 

Vanligtvis tänks våldet i relation till begreppet kraft – och de är inte helt främmande för varandra, 

varför de ofta tas för synonyma, en vana som dock riskerar att helt missförstå våldet. Det är därför 

nödvändigt att visa på vilket sätt våld skiljer sig från kraft. Begreppet kraft kännetecknas en viss 

osynlighet – likt den osynliga fog Herakleitos talar om.16 Kraft är i sig självt aldrig något present i 

bemärkelsen synligt, utan påtagligt, i det att det känns, lämnar spår av intryck. Kraft är i rörelse som 

berör. Som relationen mellan uttryck-intryck och väsentligen som ett relationellt begrepp ger sig kraft till 

känna som ett affektionssammanhang eller en spänning, utgör strävandet eller rörelsen uttryckt som 

relationalitet. Kraft är det som verksamt rör sig, och som verkar, det vill säga är verksamt i. Detta gäller 

också för våldets begrepp, men endast i den bemärkelsen som kraft är i våld. Men vad skiljer då våld och 

kraft åt? Om kraft är i berörande, verkande på ett kännande eller berörande sätt, skulle det kunna tyckas 

givet att istället för kraftens blotta avtryck, dess spår, visar sig det trauma, det sår, som våldet kan tänkas 

orsaka. Men detta innebär återigen endast ett begreppsliggörande av våldets möjliga verkningar och inte 

dess begrepp. Samtidigt måste det även framhållas att våldet inte skiljer sig från kraft i termer av 

intensitet. Kraft är verkande till exempel i rörelsen av en hand, som vore den i handen och ger den 

riktning, utgör strävandet i den hand som berör. Men hur kraftfull eller till och med våldsam denna 

beröring eller rörelse än kan tänkas vara, så är det inte däri skillnaden består. Att något ter sig ”våldsamt” 

betyder inte att det är att likställa med våld. Kraft är intensiteten i ett skeende, våld däremot ett inträffande 

i en mer specifik mening. 

Det är därför som Benjamin kan säga att det är först när en orsak, hur verksam den än är, griper in i 

sedliga förhållanden som den ”blir till våld” i pregnant mening (zur Gewalt im prägnanten Sinne des 

Wortes wird eine wie immer wirksamme Ursache erst dann, wenn sie in sittliche Verhältnisse eingreift).17 

Att här tala om en hands rörelse är alltså egentligen ingen tillfällighet, ty denna hand återfinns i den 

handling som griper in i sedliga förhållanden. Här ges våldet sin egentliga betydelse – det lokaliseras som 

det sammanhang där kraften inte längre blott berör utan griper in, ett sammanhang som därigenom kan 

betraktas som handlandets eller mer precist det handlande som erhåller sin mening genom det sedliga 

sammanhang det griper in i. Våld är när en hands rörelse blir till handling, en handling som i viss 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Herakleitos, Herakleitos fragment, övers. Hans Ruin och Håkan Rehnberg, (Malmö: Propexus, Kykeon, 1997), frg. 54 
(s.122): ”Osynlig fog, starkare än synlig.” 
17 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.19 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.179 
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bemärkelse också reser en fråga om det etiska. ”Ingripandet” kan därför sägas öppna upp för den sedliga 

sfär som vi skulle kunna kalla handlandets, och våldet, principiellt, som en fråga om handling. 

 

III. Kritikens utgångspunkt 

Om man beaktar denna korta definition som Benjamin inledningsvis ger av våldet, liksom referensen till 

det rättsliga som etymologin öppnar upp för, blir det förståeligt varför Benjamin påpekar att de sedliga 

förhållanden som våldet griper in i anges med begreppen rätt och rättvisa (Recht und Gerechtigkeit). Det 

är också därför som kritiken låter sig omskrivas som en framställning (Darstellung) av förhållandet 

mellan våldet och dessa begrepp. Våldet kan endast meningsfullt tänkas i termer av detta förhållande och 

är följaktligen det som gör en kritik av det möjlig. Den kritiska kärna som Benjamin rör sig kring 

inledningsvis utgörs av frågan om ”berättigandets” förutsättningar. Kännetecknande för varje 

rättsordning, menar han, är relationen mellan mål och medel. Detta förhållande utgör så att säga själva det 

”elementära grundförhållandet” inom rätten. Våldet påträffas inom medlens gebit. Men relationen mellan 

våld och medel är inte självklar. Att våld ”blir” till medel går genom ett visst berättigande av det. 

Berättigandet innebär ett rättfärdigande av våldet, det vill säga att det sätts inom ramen för rätten, där att 

tillgripas, tillgängligt för handen. En rätt till våld innebär att det som medel kan användas för att uppnå 

vissa mål. Detta står i relation till den av rättsteorin – som Benjamin exemplifierar med naturrätten och 

positivrätten – antagna grunddogmen: att ”rättvisa mål kan uppnås genom berättigade medel, berättigade 

medel användas för att uppnå rättvisa mål.”18 Men den rättsteori som söker berättigandet av våldet genom 

rättvisan hos målen – och detta utgör naturrätten det huvudsakliga exemplet på – förmår dock aldrig 

uppställa ett kritiskt kriterium på våldet självt utan endast ett ”för de fall då det tas i bruk.”19 En sådan tes 

kan inte kännas vid någon egentlig problematisering av våldet, utan betraktar våldet som något av naturen 

givet eller som ett råstoff vars användning inte förefaller problematisk så länge målen är påstått ”rättvisa”. 

För med ett sådant ”kriterium”, som alltså endast är en måttstock för våldets direkta användning, står 

dock den fråga öppen, som Benjamin också tar som utgångspunkt för kritiken av våldet: ”huruvida våld 

över huvud taget, som princip, är sedligt ens som medel att uppnå rättvisa mål.”20 Denna fråga är mer 

precis i sin mening än vad som kan tyckas vara fallet vid en första anblick, den implicerar ett komplex 

som i egentlig mening föregriper hela Benjamins essä. Det kritiska ska i första hand inte förstås som en 

fråga huruvida våld, över huvud taget, är sedligt, utan som en kritisk fråga om våldet just som medel för 

rättvisa mål kan betraktas som sedligt. Vidare, att frågan om det ”sedliga” står i relation just till det 

korrelativa förhållandet mellan medel och mål som utgör varje rättsordnings grundförhållande, varför 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.20 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.180  
19 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.19 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.179 
20 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.19 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.179 
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kritiken även riktar sig mot relationen mellan sedlighet och rätten i sig. Benjamin skriver i ett annat 

fragment: ”kein prinzipieller Widerspruch zwischen Gewalt und Sittlichkeit, anderseits aber … ein 

prinzipieller Widerspruch zwischen Sittlichkeit und Staat (bezw. Recht) erblickt wird. Die Darlegung 

dieses Standpunkt gehört zu den Aufgaben meiner Moralphilosophie.”21 Men frågan implicerar också 

ytterligare en distinktion mellan medel och mål. Frågan tycks rikta sig, just genom att deras korrelativa 

förhållande sätts i fråga, dels mot våldet som medel och dels mot rättvisa mål. Det innebär att kritiken 

måste uppställa kriterier oberoende av varandra, som Benjamin vidare poängterar, för å ena sidan 

berättigade medel, å den andra rättvisa mål. Frågan om ett kriterium på rättvisan lämnar Benjamin dock 

utanför ramen för sin undersökning, men han ger ändå vissa avgörande indikationer om rättvisans 

problem, vilket vi kommer att återkomma till, och det kritiska motivet i den inledande frågan, som på sätt 

och vis ges med ”sedligheten” själv, hänvisar även till detta problem. Det träffar nämligen just den punkt 

där rättvisan antas som en målsättning som kan uppnås med berättigade medel, det vill säga utgöra en 

målsättning för en rätt. Som han skriver senare i essän utgör denna tendens hos rättsteorin att vilja se 

”rättvisa målsättningar som målsättningar för en möjlig rätt” en ”hårdnackad vana” som i egentlig mening 

endast motsvaras av ett missförstånd. Snarare visar sig i relationen mellan rättvisa och rätt en enorm 

klyfta som skiljer dem åt – och som samtidigt skiljer rätten från det som har moralisk mening.22 

Hela det komplex som följer på denna fråga som Benjamin tar som utgångspunkt för kritiken, 

eftersom det är först med den som våldet blottas som princip, motsvaras alltså av frågan om berättigandet. 

Vad är ett berättigande och hur berättigas våldet som medel? Dessa frågor kan sägas vara lika väsentliga 

som den inledande frågan. Men för att komma till ett avgörande (Entscheidung) i detta, krävs vad 

Benjamin kallar ett ”ytterligare kriterium, en distinktion (Unterscheidung) inom medlens egen sfär.”23 

Innebörden av denna distinktion kan på sätt och vis sägas vara det som Benjamin söker i essän, ”vad det 

medför beträffande våldets väsen att en sådan [distinktion] ... kan tillämpas på det.”24  

Positivrätten erbjuder dock en ”hypotetisk grundval i utgångsläget för undersökningen” och för 

frågan om distinktionen.25 Till skillnad från naturrätten söker positivrätten ett kriterium för berättigandet 

endast med avseende på våldet självt. Berättigandet hänvisar inte till målen. Medlens förhållande till 

målen är inte ett kriterium för berättigandet, utan en fråga om garanterande. Berättigade kan medlen, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Benjamin, ”Die Recht aus Gewaltanwendung”, i Gesammelte Schriften Bd VI, Tiedemann, Rolf och Schweppenhäuser, 
Hermann (red.), (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985) s.106 (”Nevertheless … no contradiction in principle can be 
discerned between force and morality, and, on the other hand … a contradiction in principle is perceived  between morality and 
the state (or the law). An exposition of this standpoint is one of the tasks of my moral philosophy.” ”The Right to Use Force”, i 
Selected Writings,vol 1, 1913-1926, red. Marcus Bullock och Michael W. Jennings (USA: Harvard University Press, 2004), 
s.232-233.) 
22 Andrew Benjamin, ”Morality, Law and the Place of Critique: Walter Benjamin’s The Meaning of Time in the Moral World”, 
i Critical Horizons, vol.12, no.3 (2011), s.287-290. 
23 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.19 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.179 
24 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.21 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.181 
25 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.21 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.181 
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eller våldet som medel, garantera målens giltighet. Referensen för berättigandets kriterium måste sökas 

på annat håll. Den positiva rättsteorin uppställer en måttstock för våldet med vilken det i vissa fall 

erkänns som sanktionerat – även om denna sanktion innehåller något av en relativitet. Till grund för 

erkännandet eller sanktionen ligger en distinktion mellan orättmätighet och rättmätighet avseende våldet 

som medel. Men om Benjamin tar denna distinktion som utgångspunkt för kritiken är det endast för att 

söka utröna vad ”måttstocken” själv har att säga om våldets väsen, ”den analyseras enbart med avseende 

på sin innebörd” och ”blir [därför aldrig] föremål för användning” utan måste ”kritiseras med avseende på 

sitt värde.”26  

Benjamin menar att en sådan kritisk analys kommer att kasta ljus över den enda sfär där en sådan 

distinktion, som den positivrättsliga måttstocken upprättar, kan äga rum. Det är också i denna sfär 

berättigandet kan visa sig och vad som ligger till grund för våldets sanktionering. Vad som står på spel 

här är alltså inte så mycket den positivrättsliga distinktionen själv utan det som berättigandet, som ligger 

till grund för den, hänvisar till, det som garanterar dess ”giltighet”, gör våldet rättmätigt. Positivrättens 

sanktionering, dess erkännande, av ett visst våld, är ett historiskt erkännande. Detta ger en indikation om 

varåt problematiken riktar sig. Den ser våldet som något genom historien tillkommet (Gewalt als 

historischer Gewordenheit) – till skillnad återigen från naturrätten som betraktar det som av naturen givet 

(Gewalt als natürlicher Gegebenheit).27 Kanske ska man inte alltför hastigt tro sig ha förstått innebörden 

av en sådan tes – om man beaktar vad en sådan ”historisk” hänvisning egentligen implicerar visar sig med 

ens den verkliga svårighet som står i frågan om våldet. En insikt som kanske också bjuder svårighet just 

på grund av den verkligt rotade vana som ständigt tycks låta tanken falla tillbaka på föreställningen om ett 

våldets, uttalade eller outtalade, ”naturliga” givenhet. 

I termer av sitt ”historiska” perspektiv tar den positiva rättsteorin endast ställning till en rätt i dess 

blivande, med blicken fäst på huruvida dess medel kan betraktas som sanktionerat eller inte. Men den gör 

det genom att ”[kräva] klara papper (Ausweis) rörande [våldets] historiska ursprung.”28 En kritik av 

våldet kan därför följa den positiva rätten i dess ”historiska” anspråk, varför dess uppdelning också kan 

tas som ”hypotetisk” utgångspunkt, för att söka fastställa dess hänvisning och därmed närma sig 

berättigandets egentliga problem.  

Vidare heter det på ett annat ställe i essän: ”den positiva rätten gör, i de fall där den är medveten om 

sina rötter, på allt sätt anspråk på att erkänna och främja mänsklighetens intresse i varje enskild 

människas person. Den ser detta intresse i framställandet och upprätthållandet av en av ödet bestämd 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.21 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.181 
27 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.20 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s. 180 
28 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.22 (min kurs.) /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.182 
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ordning (schicksalshafte Ordnung).”29 Här visar sig alltså en indikation om vilken innebörden är som den 

positivrättsliga måttstocken syftar till liksom dess egentliga ”värde”. Dess sammanhang står i en viss 

bemärkelse i relationen mellan ”mänsklighet” och ”öde”. Detta ”ursprung” är det som en kritik av våldet 

slutligt måste befatta sig med och försöka belysa och en sådan kritik kan endast anta formen av en 

historiefilosofisk reflektion. Denna reflektion måste dock ta sin utgångspunkt eller finna sin ståndpunkt 

(Standpunkt) utanför rättsteorin – naturrätten men även positivrätten. En ståndpunkt som, vad Benjamin 

kallar, den ”historiefilosofiska rättsbetraktelsen” (die geschichtsphilosophische Rechtsbetrachtung) ensam 

kan tillhandahålla.  

Om kritiken av våldet tar avstamp i en undersökning av våldets direkt givna funktion inom rätten – i 

dess i tiden givna data – visar sig dock vid en viss punkt i Benjamins analys att våldets problem 

sammanfaller med det som rör rätten själv. Rättens legitimitet eller giltighet beror på våldets rättmätighet 

i termer av den positiva rättsteorin, som tar ställning till varje rätt, vilket vi har sett, med blicken fäst på 

dess medel. Men om det i denna bemärkelse framträder ett fundamentalt samband mellan våld och rätt, 

visar det samtidigt att rättens begrepp inte är helt självklart. Hur ska den ordning som detta begrepp 

betecknar förstås? Genom och i termer av våldet knyter rättens begrepp an till, vad Benjamin kallar, en 

ödets sfär och det är endast genom att närma sig detta sammanhang som kritiken av våldet kan komma till 

ett slut (Abschluß).30 

 

IV. Rätten och våldet 

Rätten bemödar sig om att upprätta rättsmålsättningar överallt där målsättningar hos enskilda personer 

kan tänkas uppnås med hjälp av våld. Detta är det första kännetecknet på den europeiska ”moderna” 

rätten, enligt Benjamin. Den etablerar dessa ”rättsmålsättningar” genom sanktionerat våld, det vill säga 

med våldet som berättigat medel. Rätten förbjuder varje enskild person ett användande av våld, 

principiellt, genom eget rättsvåld. Det vill säga, om dessa rättsmålsättningar syftar till att hindra eller 

föregripa våldshandlingar – i annan mening: neutralisera, oskadliggöra, allt handlande, och kanske inte 

bara av politisk karaktär, som står i motsättning till rättens intressen – kan de endast förverkligas genom 

ett visst bruk av våldet självt. Denna ”tendens” kan sägas utgöra en ”allmän maxim för nuvarande 

europeisk lagstiftning”, och på denna följer också att alla naturmålsättningar – det vill säga sådana 

målsättningar som inte erhåller eller erhållit, i positivrättslig mening, ett allmänt historiskt erkännande, 

(allgemeinen historischen Anerkennung), ett erkännande i vilket ”mänsklighet” och ”öde” genljuder – om 

de eftersträvas med ett större eller mindre mått av våld kommer att stå i motsättning till och ”måste råka i 
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30 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.29 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.188 
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kollision” med den bestående rätten och dess rättsmålsättningar.31 Innebörden av denna ”tendens” hos 

rätten, är att den vill försäkra sig om ett monopol på våldet. Varför är rätten så angelägen om detta? Då 

våldet ligger i händerna på ”den enskilda personen” utgör det en risk för rätten, ett hot som riskerar att 

undergräva rättsordningen. Inte som en fara som hotar omintetgöra rättmålsättningar eller 

rättsexekutivens giltighet, eftersom rätten inte bara fördömer det våld som direkt ter sig ”rättsvidrigt” utan 

våldet i sin helhet. Det är alltså inte ”naturmålsättningarna” i sig som rätten fördömer, utan just våldet. 

Det är en fördömelse av våldet genom monopolisering av det. Benjamin menar att den enda förklaring 

som tycks motsvara denna ”tendens” är att rättens intresse av monopolisering inte har att göra med 

”avsikten att slå vakt om rättsmålsättningar, utan i den att slå vakt om rätten själv.”32 Benägenheten hos 

den moderna rätten att etablera målsättningar även på de områden som inte är direkt hotande, utan endast 

potentiellt, är dock ett tecken på att denna rättsordning ”förlorat tilltron till sitt eget våld”. Den uppställer 

då målsättningar överallt, på handlandets alla områden (allen Bezirken des Handelns) för att bespara sig 

allt starkare manifestationer av rättsvåld, aldrig av moraliska bevekelsegrunder, utan av fruktan för de 

våldshandlingar en viss intressekonflikt reaktivt skulle kunna ge upphov till. På sätt och vis kan just 

denna fruktan sägas utgöra ett av de mer väsentliga motiven för den moderna rättens erkännande av till 

exempel strejkrätten – som egentligen står i strid med statens intressen. Den moderna rätten söker 

förekomma våldsamma handlingar som den är rädd att konfronteras med.33   

Rätten fruktar våldet, inte så mycket på grund av de naturmålsättningar som ett visst våld kan 

tänkas eftersträva – på samma sätt som den inte är angelägen om att slå vakt om sina egna målsättningar 

utan, genom dessa, egentligen om sig själv – just för att våldet i ett sådant eftersträvande om det inte 

ligger i händerna på den ”behöriga” rätten (in den Händen des jeweiligen Rechts) hotar den ”genom sin 

blotta existens utanför rätten” (ihr bloßes Dasein außerhalb des Rechts).34 

Rätten söker alltså försäkra sig om att våldet inte existerar utanför rätten. Man kan dock fråga sig 

vad ett sådant försäkrande egentligen innebär. Att rätten monopoliserar våldet innebär att den måste 

”inkludera” våldet inom sig. Detta inkluderande kan dock endast framträda som ett rättsanspråk, som ett 

monopol över rätten till våld. Det skulle innebära att rätten i monopolet, om nu monopolet motsvaras av 

intresset att slå vakt om rätten själv, söker försäkra sig om en eller förbindelsen till våldet. Monopolet 

handlar i alla avseenden om relationen mellan rätt och våld, som om rättens auktoritet, giltighet eller helt 

enkelt dess verklighet berodde på denna relation. I egentlig mening, att rätten försäkrar sig om relationen 

till detta våldets utanför, som en rätt till detta utanför. Avgörande är också Benjamins anspelning, 
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31 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.22-23 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.182-183. 
32 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.23 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.183 
33 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.33 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s. 193: ”Tidigare brukade ju arbetarna 
omedelbart tillgripa sabotage och sätta eld på fabrikerna.” 
34 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.23 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.183 
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återigen, på handen. Förbindelsen mellan rätt och våld går genom handen – den försäkrar sig om att 

våldet är i händerna på den behöriga rätten. 

Det faktum, som Benjamin menar att man blir tvungen att ta hänsyn till i frågan om rättens 

monopolisering, att rättens intresse är att slå vakt om rätten själv, ”liknar en tautologisk trivialitet”, menar 

Derrida.35 Men samtidigt frågar han sig om inte tautologin just utgör den ”fenomenala strukturen” för det 

rättsliga våld som visar fram sin giltighet genom att rikta in sig mot allt det som inte erkänner dess 

monopol och rätt och utpeka det som laglöst – ”ty det ligger i rättens intresse att inta position och att 

bevara sig själv, eller representera det intresse som är just det som den representerar.”36 Det vittnar om att 

”erkännandet” i rättens mening har en relativ mening, medan tautologin likväl står i rättens kärna. 

Om rättens egentliga intresse skulle bestå i denna tautologiska struktur, i vilken rätten representerar 

sin egen representation, avgränsar det sig mot uppfattningen att rätten i första hand skulle vara ett uttryck 

för ett moraliskt innehåll och att detta innehåll skulle utgöra dess auktoritet, liksom det medför vissa 

betänkligheter kring den av rättsteorin antagna dogmen att rättens grundförhållande skulle utgöras av en 

relation mellan berättigade medel och rättvisa mål. Rättvisa är en etisk kategori – i vilken bemärkelse 

kommer vi att återkomma till och försöka skissera – rätten däremot inte. Att betrakta rätten, vilket ofta 

nog är fallet, som ett uttryck för ”moraliska intentioner” är för Benjamin ett missförstånd. Han söker 

uttryckligen, och detta inte bara i essän om våldet, påvisa den principiella motsättningen mellan rätt och 

sedlighet eller rätten och ”den moraliska världen” (die moralische Welt) – vilket han, som vi redan sett, 

betraktar som uppgiften för sin ”moralfilosofi”. 37 

Rätt och lag eller rättens lagar – begrepp som trots allt inte är helt synonyma, man bör nämligen inte 

alltför snabbt sätta ett likhetstecken mellan dessa två – ger visserligen uttryck för ett ”rätt och fel” eller 

”gott och ont”, men detta ”vetande” kan i egentlig mening inte betraktas som ”moraliskt” i Benjamins 

bemärkelse, utan kännetecknas av att det är ”både gott och ont”, som han formulerar det i en tidigare essä 

om språket.38 Denna samtidiga dubbelhet står i en viss bemärkelse i relation till rättens begrepp, genom 

att motsvara en tvetydighet som det ”dömande ordet” (richtende Wort) och den ”rättskipande domen” 

(richtlichen Urteil) hänvisar till såväl som springer ur, ett ”vetande” som i egentlig och ”djupaste mening 

[är] intigt.”39 Intigheten och rättens tautologiska struktur motsvarar varandra på ett väsentligt sätt; det 

finns ett omisskännligt samband mellan det cirkulära och maktens form, och möjligheten av det moraliska 
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35 Derrida, Lagens kraft, s.54. 
36 Derrida, Lagens kraft, s.54. 
37 Se till exempel ”Die Bedeutung der Zeit in der moralischen Welt”, ”Das Recht zur Gewaltanwendung”, i Gesammelte 
Schriften Bd VI, Tiedemann, Rolf och Schweppenhäuser, Hermann (red.), (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985).  
38 Walter Benjamin, ”Om språk över huvud taget och om människans språk”, i Språkfilosofiska texter, övers. Lars Bjurman 
(Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2013), s.33-34. 
39 Benjamin, ”Om språk över huvud taget och om människans språk”, s.33-34. 
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står endast i och som brottet med denna cirkularitet – ett brott som, i Benjamins bemärkelse, kan betraktas 

som en öppning mot den ”moraliska världen”, bortom rätten (jenseits des Rechts).  

Men det sätt på vilket våldet med fog ter sig hotande (bedrohlich) för rätten, varför rätten i så hög 

grad fruktar våldet, menar Benjamin, ”måste visa sig just på den punkt där det även enligt den nuvarande 

rättsordningen har rätt att ta sig uttryck.”40 Att våldet är hotande i själva ”rätten till våld” bevisar att 

våldet alltid präglas av sitt ”utanför”, det vill säga att det förblir ›där‹ även i termer av berättigandet. Det 

är hotande eftersom berättigandet betecknar en relation till detta utanför, och rätten fruktar det eftersom 

våldets funktion inom rätten visar fram denna relation som något fundamentalt avgörande för rättens 

giltighet och existens över huvud taget. Analysen av våldets funktion, som för Benjamin är tvåfaldig och 

delas upp i vad han kallar rättssättande och rättsbevarande våld (rechtsetzender und rechtserhaltende 

Gewalt), blottar inte enbart innebörden av förbindelsen mellan rätt och våld, utan även en djupare mening 

i detta hot, ty rätten är som vi kommer se aldrig främmande för hotets väsen. Men förhållandet mellan hot 

och rätt finner dock sin djupaste innebörd i termer av ödets sfär. 

 

V. Rättssättande våld 

Som redan framskymtat kan erkännandet av rätten till strejk sägas utgöra en slags paradox – att staten 

eller rättsordningen erkänner något som egentligen står i strid med dess eget intresse. Men om rätten 

initialt söker stävja, det vill säga föregripa och därmed på förhand neutralisera eller passivisera, 

”klasskampen” genom erkännandet av strejkrätten, är denna erkända ”rätt” samtidigt uttryck för en 

tvetydighet som snarare än att motverka konflikten förskjuter dess problematik till något mer omfattande 

som samtidigt som det blottar just våldets fundamentala betydelse inom den rättsliga sfären. 

”Strejkrätten” är nämligen föremål för en skillnad i tolkning (Differenz der Interpretation), och det är just 

i denna motsättning mellan olika rättsanspråk som strejken visar fram den våldets funktion som den 

moderna rätten väsentligen fruktar. Erkännandet av strejkrätten är inte ovillkorligt, den är utifrån rättens, 

det vill säga statens, synvinkel egentligen inte menad att sanktionera arbetarna en aktiv rätt till våld, utan 

snarare menad som ett icke-handlande (Nicht-Handeln), eller underlåtande av handling, som gör det 

möjligt för t.ex. arbetarna att undandra sig ett våld som ”indirekt utövas av arbetsgivaren”, som ett 

tillfälligt ”avbrott i relationerna”. Men ett annat våldsmoment tillkommer just i den bemärkelsen att denna 

underlåtenhet blir till ”utpressning” – en utpressning som syftar till att modifiera rätts- eller 

arbetsförhållanden genom de krav och villkor de strejkande har uppställt som mål. Enligt de strejkande är 

därför strejkrätten en rätt till våld, och strejken, med sin karaktär av utpressning, ett medel för 

genomdrivandet vissa målsättningar. Paradoxalt måste därför även strejken betraktas som ett rättsvåld – 
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som ett rättssubjekt inom rätten – i den dubbla bemärkelse som rätten här tas i anspråk: en rätt till 

”målen”, men som samtidigt uppnås eller garanteras av rätten till våld. Men det som hotar i ”tolkningen” 

av strejkrätten visar sig i sin fulla styrka och tydlighet först i och med den revolutionärt politiska 

generalstrejken. Den utgör ett avbrott i alla statliga och ekonomiska förhållanden, och om arbetarna i ett 

sådant fall å sin sida åberopar sig på sin strejkrätt, menar rätten/staten å den andra att ett sådant 

åberopande är ett missbruk av denna rätt och ”utfärdar [då] sina undantagsbestämmelser 

(Sondernverfügungen).”41 Om genrealstrejken syftar till att ”störta den rättsordning som tillerkänt den 

denna rätt”, öppnar den upp en situation i rätten som visar fram och sätter ifråga rättens monopol, det vill 

säga den bestående rättens rätt till våldet – en revolutionär situation som suspenderar den rättsliga 

situationens giltighet, som en motsägelse i rättsläget, däremot inte av nödvändighet som en ”logisk” 

motsägelse inom rätten själv. För om statens våld helt enkelt vill säkra status quo, står i den politiskt 

initierade ”revolutionära” generalstrejken anspråket på att etablera en ny rätt, det vill säga en ny stat eller 

ordning. Därför står även rätten likväl kvar om än på ett tvetydigt sätt trots sin suspension, som en 

antydan om komplexiteten i relationen mellan våld och rätt, ty vad som tas i anspråk i denna suspension 

är våldets funktion inom rätten. 

I denna bemärkelse bevisar den politiska strejken att våldet ”är i stånd till att etablera och modifiera 

rättsförhållanden.”42 Denna rättsetablerande eller rättssättande karaktär hos våldet är dock inte att betrakta 

som ett isolerat fenomen. Genom en analys av krigsrätten, menar Benjamin, visar sig på vad sätt denna 

sättande karaktär är allt annat än tillfällig. Krigsrätten ger, liksom strejkrätten, uttryck för en ”saklig” 

motsättning inom rätten. Den bygger helt enkelt på att staten av en annan makt tvingas erkänna dess rätt 

att föra krig. Detta erkännande medför en sanktionering av vissa former av våld för målsättningar som 

kan komma att stå i motsättning till de ”sanktionerandes” egna målsättningar, mer precist att andra 

rättssubjekt än staten av staten tillerkänns en rätt att använda våld som medel för sina målsättningar. 

Krigsrätten är i denna bemärkelse en internationell rätt och det krigiska alltjämt ett våld som utvecklas 

inom rättens sfär.43 Det krigiska våldet är till viss del ett ”berövande” våld, omedelbart inriktat på sina 

målsättningar. Men trots det, menar Benjamin, är det ”högst påfallande” hur det på detta våld av 

nödvändighet och ceremoniellt följer en fred. En rent ”politisk” fred som står som korrelat till begreppet 

krig och som betecknar en ”a priori och av alla övriga rättsförhållanden oavhängig nödvändig 

sanktionering av varje seger.”44 För den sanktionering som freden medför innebär ”att de nya 

förhållandena erkänns som ny ›rätt›.”45 Men om det vilar något ceremoniellt över freden visar det även att 
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43 Derrida, Lagens kraft, s.62-63. 
44 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.26 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.185 
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kriget inte kan betraktas som ett naturligt fenomen, vilket Derrida påpekar, för det påminner helt enkelt 

”om att det redan fanns något ceremoniellt i kriget.”46 På sätt och vis går detta också tillbaka på det 

faktum att kriget är en sanktionerad rätt och med tydlighet framträder här att våldets problem inte kan 

vara annat än av historisk art.47  

Om det krigiska våldet antas som ”ursprunget och urbilden för allt på naturmålsättningar inriktat 

våld”, visar det att allt det våld som följer en sådan inriktning, det vill säga på målsättningar som inte är 

målsättningar för en bestående rätt, karaktäriseras såsom rättssättande. Rättssättande eftersom detta våld 

redan är inbegripet i fredens a prioriska struktur, som ett anspråk på rätten själv. Men därmed framträder 

begreppet rätt som redan framskymtat på ett tvetydigt sätt, inte minst på grund av att de nya 

förhållandena erkänns som ny rätt, ”giltig” för alla parter. Men den ”nya” rätten betecknar i egentlig 

mening det som redan är och att rätten i denna bemärkelse skulle få ontologiska konnotationer är inte helt 

ointressant. Rätten är egentligen inte en rätt, utan även eller snarare just rätten och kriget, likt strejken, 

måste förstås som ett våld inom men också om rätten. Rätten föregår paradoxalt varje krigsvåld, i den 

bemärkelsen att ”freden” av nödvändighet alltid följer på kriget. Rättens kommande är redan bestämt och 

även om detta står som ett ”löfte” om en ”ny” rätt kommer det dock alltid som ett hot.48 Om våldet därför, 

som sättande av rätt, gör anspråk på rätten – som en rätt till rätten – reser sig självfallet frågan om dess 

”giltighet”. Likväl finner giltigheten sitt avgörande endast i sin relation till denna rättens tvetydighet. För 

avgörandet av en rätt tycks alltså alltid framträda med den referens som på ett obestämt sätt dubblerar 

rätten. Så framträder tautologin återigen, fast på en slags sublimerad nivå. Det är också detta som utgör 

berättigandets egentliga problem. Endast våldets ”ursprung” ger tillgång till rätten, det vill säga avgör 

dess giltighet. Men dock i den bemärkelsen att det är rätten själv som berättigar denna tillgång, likt en 

obestämd konstant som redan möter i våldets ”ursprung”, och som därför inte ska blandas samman med 

den bestående rättens ”relativa” representation. 

 ”Law-founding violence is precisely one that operates without justification”, menar Judith Butler.49 

Det etablerar en rätt med vilken det först blir möjligt för ”justificatory procedures and deliberations to 
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46 Derrida, Lagens kraft, s.62. 
47 Man kan dock fråga sig om ”kriget”, men även om ”freden”, i denna bemärkelse i dagens situation över huvud taget 
existerar. Kännetecknas den inte snarare av en föreställning om en permanent ›fred‹ som likväl i en allt strängare mening 
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alltför uppenbart uttryck för detta. Det vill säga, det är ett ”krig” helt utan erkännande, eller snarare, helt utan seger. Samtidigt 
som man – i alla fall i sitt europeiska sammanhang – söker intala sig att Kriget är något förgånget, som en slags saga om det 
förflutna – som orerar ett ”aldrig mer” i termer av ”mänskligheten” – en lögn tillräcklig uppenbar för att man ska undra om den 
över huvud taget tror på sig själv. Oavsett hur man vill tolka dessa ”samtida” förhållanden – som vi här inte ska utveckla vidare 
– förringar de inte Benjamins resonemang. Snarare har de även sin grund i den problematik som han skisserar fram i relationen 
mellan våld och rätt. 
48 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.26 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.186 
49 Butler, ”Critique, Coercion, and Sacred Life in Benjamin’s ’Critique of Violence’”, s.207. 
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take place.”50 Om rättfärdigandet eller berättigandet i denna bemärkelse endast är möjligt först efter 

rättsgrundandet, inställer sig frågan om det våld som grundar själva rätten, som Butler menar opererar 

utan ”justification”. I statsgrundande situationer framträder en hänvisning till en kommande rätt som i 

efterhand, det vill säga retrospektivt skulle rättfärdiga eller berättiga det rättssättande våldet. ”Alla 

revolutionära situationer, alla revolutionära diskurser […] berättigar tillgripandet av våld genom att 

hänvisa till en pågående eller kommande etablering av en ny rätt: av en ny stat”, skriver Derrida.51 Men 

eftersom rätten kommer att rättfärdiga, rättfärdigas den egentligen redan i grundandet av sitt, vad Derrida 

kallar, futurum praeteritum.52 Detta våld är det som ”i rätten […] suspenderar rätten. Det avbryter den 

etablerade rätten för att grunda en annan. Detta ögonblick av ovisshet, denna epokhé, detta grundande 

eller revolutionerande ögonblick i rätten är också inom rätten en icke-rättslig instans”, som Derrida 

uttrycker det.53 Men även om denna suspension blottar våldet som en icke-rättslig instans förblir den 

alltså likväl inom rätten – vilket faller tillbaka på frågan om relationen till våldets ”utanför”. 

Komplexiteten i den rättsliga situationen visar sig just på den punkten, att suspensionen eller denna icke-

rättsliga instans som våldet utgör i egentlig mening inte är främmande för den rättsliga sfären.  

Om det rättssättande våldet i en vidare bemärkelse kan karaktäriseras som det för rätten 

ursprungliga, är det inte helt självklart att detta ”ursprung” ska förstås i ”kronologisk” bemärkelse som 

Butler tycks föreslå. Snarare är detta ursprung på sätt och vis samtidigt med rätten, det vill säga detta våld 

rättfärdigas egentligen inte i efterhand, utan snarare redan från början, i termer av sitt ursprung. Men om 

våldet är rättens ursprung springer det likväl själv ur rätten och det är i termer av denna omständighet som 

våldets och rättens historiska problematisering måste beaktas. Våldet är inte främmande för rätten 

eftersom det framträder som dess ursprung, även om det samtidigt hotar den – ”det som hotar rätten 

tillhör redan rätten, tillhör rättens rätt, rättens ursprung”, skriver Derrida.54 

 

VI. Rättsbevarande våld 

I frågan om krigsrätten visar sig ytterligare en funktion hos rättsvåldet – ”en dubbelhet i våldets funktion 

är nämligen karakteristisk för den militarism som kunde uppstå först genom den allmänna värnplikten.”55 

Denna militarism kännetecknas av ett tvång till allmän användning av våldet för statens intressen, det vill 

säga för uppnående av statens målsättningar. Även om denna militarism är något daterad, aktuell i 

Benjamins samtid, visar sig i den en funktion som överskrider ramarna för det specifika fallet och denna 

begränsning, det vill säga en funktion hos våldet som inte gäller värnplikten allena. Det är tvånget till 
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användning av våldet, liksom den allmänna användningen själv för uppnående av statens målsättningar. 

Men väsentligt är just detta tvång som syftar till att uppnå en väsentlig rättsmålsättning: ”underordnandet 

av medborgarna under lagarna” – som i fallet med militarismen avser den allmänna värnplikten.56 Denna 

funktion hos våldet benämner Benjamin rättsbevarande. Men tvånget ska inte i första hand förstås som 

ett direkt och våldsamt påtvingande. Nej, i motsats därtill menar han att det rättsbevarande tvånget är 

hotande (drohend) till sin karaktär – och det är i detta hot som rättens och lagens egentliga problem visar 

sig. ”Detta hot är närmare bestämt inte avskräckande till sin innebörd, som illa underrättade liberala 

teoretiker tolkar saken.”, skriver Benjamin. ”För att avskräcka i distinkt mening krävs en bestämdhet som 

står i strid med hotets väsen (Wesen der Drohung) och inte heller uppnås av någon lag.”57 Det 

rättsbevarande tvånget visar sig alltså inte ha karaktären av den direkta maktutövningen, utan hänvisar till 

ett hot som snarare är överhängande på ett obestämt sätt, en obestämdhet som alltså är väsentlig även för 

lagen. Denna obestämdhet är också det egentliga kännetecknet på rättens lagar – eftersom både hotets 

väsen och lagen står i motsättning till avskräckelsens bestämdhet. Hotet är på ett obestämt sätt 

närvarande, aldrig direkt tillgängligt, varför det också paradoxalt nog alltid finns hopp om att kunna 

undgå lagens eller rättens arm.58 Men detta hopp är alltså endast en kategori av obestämdhetens 

sammanhang, betecknande det mellanrum som står mellan lagen och hotet om dess verkställande 

ingripande. 

Som vi inledningsvis såg gör rätten, i namn av den ”positiva rätten”, anspråk på att främja och 

erkänna ”mänsklighetens intresse i varje enskild person”, och ”ser detta intresse i framställandet och 

upprätthållandet av en av ödet bestämd ordning.”59 – Och om ödet väsentligen är knutet till idén om 

mänskligheten, som i rättens mening varje ”person” är en medlem av, som en representant för dess 

”ordning”, individuerade en masse som en slags variation av det samma, finner det likväl och väsentligen 

sitt uttryck i hotet. Kanske är det än mer påtagligt idag hur denna sats verkligen utgör principen för allt 

rättsligt styre – att binda samman genom att dela – men också genom att rätten tycks så oupplösligt 

förbunden med ”mänskligheten” att varje angrepp på rätten per definition redan är utdömt som ett 

angrepp på mänskligheten själv. Blotta faktumet av en sådan omständighet tycks rymma något hotfullt. – 

Rätten skyddar lagar och rättsbruk med sin makt som, menar Benjamin, är ”baserad på att det bara finns 

ett enda öde (ein einziges Schicksal) och att just den bestående och i synnerhet den hotande makten är 

oupplösligt (unverbrüchlich) förbunden med [denna av ödet bestämda] ordning.”60 Men det är just denna 

hänvisning till det ”enda ödet” – som Derrida kallar ödets ”absoluta unikum”, textens ”huvudsakliga men 
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också dunklaste begrepp” – som Benjamin ständigt återkommer till och som kritiken av våldet måste söka 

närma sig för att komma till ett avslut.61  

Inom straffens område (Bereich der Strafen) finns dock, vad Benjamin kallar, en värdefull 

indikation (Hinweis) om innebörden av detta förhållande och därtill om rättshotets obestämdhet. Det 

gäller framförallt dödsstraffet. Om nu all rätt har sitt ursprung i ett våld, ett av ”ödet privilegierat våld” 

(schicksalshaft gekrönte Gewalt), ”ligger det antagandet inte långt borta”, menar Benjamin, att just i det 

”högsta våldet”, det vill säga det som gäller liv och död, dess ”ursprung” skjuter fram och på ett 

”fruktansvärt sätt manifesterar sig.”62 

En akt som dödsstraffet, i vilken detta våld är representerat, saknar motstycke i sin straffutmätning. 

Men vad som dock måste beaktas i förhållande till dödsstraffet är just det att det inte står i ”proportion” 

till brottet i sig, det vill säga dess våld är i egentlig mening måttlöst. Det framstår inte heller som ett 

bestraffande av rättsbrottet, dess mening är att ”statuera den nya rätten” (das neue Recht zu statuieren). 

Detta vittnar framförallt ”primitiva” rättsförhållanden om, menar Benjamin, eftersom det står ”stadgat” 

även för brottshandlingar som till exempel egendomsförseelser. ”Ty i utövandet av det våld som går på 

liv eller död bekräftar rätten sig själv mer än i någon annan rättsakt (Rechtsvollzug).”63 Att dödsstraffet i 

egentlig mening inte är en bestraffning utan ett bekräftande och statuerande av rätten själv vittnar om att 

distinktionen och gränsen mellan sättande och bevarande rättsvåld inte är fullt så skarp. Det 

rättsbevarande våldet är heller inte väsensskilt från det rättssättande – i egentlig mening är det senare just 

representerat i det rättsbevarande våldet, det vill säga, upprepat i det.64 Den verkställande akten statuerar 

rätten, men kanske mer för att vittna om det hot som rätten utgör. Domen blir i viss bemärkelse det 

exempel genom vilket rätten förmår bekräfta sig själv och därmed också implementera hotet i livets 

sammanhang. 

Om straffutmätningen ämnar utgöra en tolkning av lagen som ska garantera våldets tillämpning 

visar det sig alltså i och med dödsstraffet att våldet egentligen inte motsvaras av någon utmätning. Snarare 

verkar det som om detta rättsbevarande våld bryter fram mellan lagen och dess verkställande, men för att 

omvänt garantera – genom att statuera – dess giltighet. Det överskrider den enskilda lagen men utgör 

samtidigt det som garanterar den. ”Confronted with this elusive violence, the laws prove to be fragile and 

powerless, incapable of checking the excess upon which their applicability seems to depend.”, skriver 

Marc de Wilde.65 Om det alltså inte i direkt bemärkelse är lagen som ligger till grund för våldets 
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tillämpning, utan snarare tvärtom våldet som ligger till grund för lagens tillämpning, kan man fråga sig 

vad en sådan omkastning innebär för förståelsen av lagens auktoritet, det vill säga vari dess ”legitimitet” – 

återigen – skulle bestå, liksom det ger en indikation om på vad sätt våldet och rätten fundamentalt är 

bundna vid varandra. Med en utmätning skulle våldet framstå som en tillfällig och isolerad kvantitet inom 

rätten, men det våld som är representerat i dödsstraffet bevisar alltså motsatsen. Därför skulle rättens 

ordning kunna sägas komma till uttryck i själva möjligheten till dödsstraff, som Derrida också poängterar, 

men i den bemärkelsen att det hänvisar till ett våld som gäller liv och död.66 Rätten skulle i denna mening 

främst bekräfta sig, mer än i något annat, i den akt som riktar sig mot livet. Funktionen hos detta våld 

bevisar helt enkelt att rätten är till i ett visst beslut om livet – eller kanske än mer, i möjligheten av ett 

sådant beslut. Men samtidigt bevisar det att våldet är rättens enda koppling till livets sfär eller 

verkligheten och detta, trots allt, i en vidare bemärkelse som inte låter sig avgränsas till dödsstraffet eller 

beslutet om liv och död – även om det i termer av detta ”högsta våld” framträder med viss tydlighet. Men 

i vilken bemärkelse? Det faktum att rättens ordning kommer till uttryck i den blotta möjligheten till våldet 

komplicerar förståelsen av detta förhållande. Som Benjamin påpekar är det rättsbevarande våldet inte ett 

bestämt och avskräckande våld, utan obestämt och hotande, och det är i relationen mellan det obestämda i 

hotet och verkställandet av domen som rätten helt enkelt framträder i sin realitet. Rätten menar sig ju 

också vara oförbrytligt förbunden med den hotande makten. Därför är det snarare frågan om hotet som är 

mer avgörande för rätten än att dess ”suveränitet” skulle bestå i ett beslut om ”liv eller död” – det måste 

nämligen betraktas som betingat av hotets fenomen. Rättsvåldet är i förhållande till och i livets 

sammanhang hotande, det är verkligt hotande men samtidigt endast förankrat i verkligheten såsom hot. 

Rättens problem, tycks Benjamin mena, visar sig därför i relationen mellan denna hotets obestämdhet och 

ingripandet, och vad som inte minst framträder är åter kopplingen till och analogin med ödet, ty rätten är 

hotande ”i samma mening” som ödet (drohend wie das Schicksal). Det är nämligen hotet som likt ödet 

”avgör om förbrytaren ska utlämnas till [rätten] eller inte.” (bei dem es ja steht, ob ihm der Verbrecher 

verfällt)67 

Men att denna obestämdhet är ett nästintill konstitutivt moment för den moderna rätten visar sig 

även i en av dess väsentligaste institutioner: polisen. Dess problematik är komplex men ger väsentliga 

upplysningar om rättsvåldets hotande karaktär och hotets betydelse för den rättsliga sfären, som kan vara 

av vikt att beakta innan en analys av ödets sfär. För polisens våld eller dess ›rätt‹, ”[betecknar] i grunden 

den punkt där staten inte längre förmår tillförsäkra sig de empiriska mål, som den till varje pris vill uppnå, 

enbart med rättsordningens hjälp, om det nu beror på vanmakt eller på de immanenta sammanhangen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Derrida, Lagens kraft, s.66 
67 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.28 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.188 



! "#!

inom varje rättsordning.”68 Polisen är därför ett svar på dessa immanenta sammanhang som visar fram en 

zon som står bortom rättens direkta räckhåll. Kanske är det just ett kännetecken för den moderna rätten att 

inte kunna erkänna en plats bortom rätten, eftersom en sådan mer eller mindre skulle undergräva dess 

anspråk på universell eller allmän giltighet. Rätten kan inte erkänna ett bortom rätten, det vill säga, ett 

bortom både legalitet och illegalitet, eftersom intet i rättens mening existerar utanför den. Säkerställandet 

av dessa sammanhang står inte helt utan samband med frågan om våldsmonopolet – som en försäkran om 

relationen till våld – eftersom de i viss bemärkelse måste sägas hota rätten. Men samtidigt är dessa 

sammanhang ”immanenta” i förhållande till rättsordningen själv, de står inom rättsordningen, möjligtvis 

som ett uttryck för relationen mellan rättens ändlighet och samtidiga anspråk på universell giltighet. Det 

betyder att rättens ”giltighet” just är ett immanent problem inom varje rättsordning. Därför kan polisen 

sägas ingripa ”›för att trygga säkerheten‹ i otaliga fall där det inte föreligger något klart rättsläge” (wo 

keine klare Rechtslage vorliegt).69 Den griper in som rätt i de sammanhang som i juridisk bemärkelse 

framstår som obestämda eller oklara, ”beslutar” i varje läge där inget klart ”rätt och fel” föreligger. Men 

inte främst för att skydda rätten från ett främmande rättsanspråk, utan just för att underordna dessa 

obestämda situationer rätten, det vill säga säkerställa relationen mellan rätt och verklighet. Polisen agerar 

därför utanför rätten men i namn av rätten, och har i den bemärkelsen alltid ›rätt‹. Men även om 

rättsordningen är representerad i polisens våld, är polisens målsättningar inte identiska med den övriga 

rätten, menar Benjamin. Åtskillnaden mellan de två typerna av rättsvåld är i polisen upphävd – dess våld 

är både rättssättande och rättsbevarande. Med förfoganderätt tillerkänns polisen våldet som medel för att 

uppnå rättens målsättningar, men genom förordningsrätt har den ”inom vida gränser” även befogenhet att 

uppställa nya målsättningar med fulla rättsanspråk, i bemärkelsen förordningar, som den självfallet också 

direkt söker bevara. Därför framstår paradoxalt polisen i viss bemärkelse som fristående från rätten, 

samtidigt som den utgör rättssubjektet för det våld som rättstaten helt enkelt måste sägas representera. Det 

visar också att rättens begrepp inte främst kännetecknas av lagen, eftersom polisens ”bevarande” våld inte 

består i att promulgera, det vill säga kungöra eller utfärda, rättens lagar utan på ett märkligt sätt, med 

hänvisning till rätten, i varje situation, som Derrida uttrycker det, uppfinna lagen på nytt – varför polisen i 

en viss bemärkelse framstår ”som en lagstiftare i modern tid, för att inte säga den moderna tidens 

lagstiftare”.70 Det skulle åter vittna om att förhållandet mellan rätt och våld inte kännetecknas av att 

våldet garanteras av lagen utan omvänt att våldet ligger till grund för lagens eller rättens giltighet och 

tillämpning. Vidare att polisen i egentlig mening inte är rättens representant utan snarare representerad av 

rätten. En sådan omkastning förefaller möjligtvis inte helt självklar, men det är samtidigt nödvändigt att 
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framhålla dess betydelse för förståelsen av vad det innebär att en lag är i kraft. Samtidigt måste man också 

påminna sig om vad Benjamin menar är kännetecknande för detta våld, det vill säga att det väsentligen är 

ett obestämt och hotande, inte avskräckande och bestämt, våld. Därför framstår polisen mer som ett 

försvinnande av gestalt än en manifesterande representation och smälter samman med det utanför som 

rätten därigenom endast förmår inkludera. Detta utanför är helt enkelt livet. ”Dess våld är formlöst 

(gestaltlos) liksom hela dess ingenstans gripbara, överallt utbredda spöklika existens i de civiliserade 

staternas liv.”71 Polisens närvaro är alltså fullständigt otillgänglig, den är aldrig där på ett gripbart sätt 

men samtidigt utbredd överallt. Som formlös är dess gränser omöjliga att fastställa men samtidigt utgör 

polisens våld paradoxalt mer än något annat just rättens lagar och gränser, för polisen åtföljer 

medborgaren ”som en brutal förolämpning […] genom ett av förordningar kringskuret liv.”72 Den är 

därför inte gränslös utan fastställer överallt dessa ”förordningar”, men drar sig samtidigt och ständigt 

undan, eftersom polisen liksom rätten i egentlig mening inte kan erkänna något utom sig. Polisen hänger i 

den bemärkelsen över livet i det att den helt enkelt på detta obestämda, ”spöklika” sätt ”bevakar 

medborgaren”.  

Det hotande våld som polisen i sin formlöshet betecknar måste alltså förstås som relationen mellan 

lag och verklighet eller rätt och liv, men inte blott som ett medel för lagens tillämpning och för rätten att 

uppnå sina målsättningar, utan fundamentalt som den relation vilken lagen (rätten) är i kraft av och 

genom vilken våldet som medel finner sin legitimitet. Detta kastar visserligen också ljus över frågan om 

berättigandet, som därmed framstår fullständigt relaterad till frågan om hotet. För om hotet i denna 

bemärkelse måste betecknas som rättens ursprung och enda realitet, avgörande för dess giltighet, finner 

frågan om berättigandet, enligt Benjamin, endast relevans i termer av detta ursprung. Polisen vittnar om 

detta sammanhang och är det fenomen med vilket man på ett fenomenalt sätt kan komma till begrepp om 

”laga kraft”. Samtidigt framstår polisen därför som mer komplex än att endast bestå av ”uniformerade 

poliskonstaplar som ibland bär hjälm och vapen och som är organiserad i en civil struktur av militärisk 

modell […] Per definition är polisen närvarande eller representerad överallt där en lag är i kraft”, som 

Derrida återigen uttrycker det.73 

 

VII. Ödet 

Rättens giltighet står alltså för Benjamin i relation till vad han benämner som hotets väsen och vidare, 

vilket indikerats, att denna hotets obestämdhet relaterar till ödets sfär – rätten är hotande på samma sätt 

som ödet. Men denna relation framträder samtidigt som något mer än enbart en analogi. För Benjamin är 
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det i termer av ”ödet” som rättens historiefilosofiska problem låter sig preciseras och fördjupas – även om 

dess begrepp inte är entydigt. Visserligen springer rätten ur ödet, som Butler påpekar, men samtidigt har 

vi sett att detta ”ursprung” sträcker sina rötter och manifesterar sig ”ända in i det bestående.”74 Och om 

ödet får beteckna en rättsligt sett obestämd sfär, som Derrida vill mena – en sfär och ett våld som inte 

föregås av någon högre eller transcendent rätt – vittnar denna sfär dock lika mycket om den hotande 

obestämdheten i rättens egen.75 Ödet svarar därför på den paradoxala företeelse som visat sig i relationen 

mellan våld och rätt – det vill säga att våldet på sätt och vis måste beteckna en ”icke-rättslig” instans inom 

rätten, det vill säga är det som garanterar den. Men därmed står också i ödet möjligheten av ett 

klargörande av det märkliga förhållande som visat sig i och med denna omständighet och i våldets 

rättsanspråk, att rätten trots allt både föregår våldet och utgör föremålet för dess rättsliga anspråk. Våldets 

ursprung garanterar dess legitimitet och rätt, men endast genom att rätten själv är det som möter i 

ursprunget. Mot denna paradox svarar alltså ödet. 

Historiefilosofiskt relaterar ödet rätten väsentligen till det mytiska – företrädesvis den antika 

hellenska mytens sammanhang. Men den historiska problematisering som Benjamin i denna mening 

artikulerar är i sig komplex och belyser inte enbart rätten i termer av myten utan även omvänt, varför 

Benjamins analys av rätten och dess relation till våldet samtidigt har del i en mer övergripande 

problematisering av myten själv.76 Och i denna bemärkelse förgrenar sig hans reflektion, relaterar till 

flera nivåer och problem samtidigt – en förklaring till varför hans resonemang ibland förefaller mycket 

svårtillgängliga. Omfattningen av dess komplexitet kan denna uppsats inte heller redogöra för. Likväl är 

det endast i och med detta historiefilosofiska förhållande mellan myt och rätt som rättens och våldets 

problem låter sig klargöras. Den fråga som i första hand är relevant för denna undersökning är varför en 

relation till ödet är meningsfull att påvisa för Benjamin och vi kommer därför i det följande försöka 

skissera dess betydelse och innebörd. Samtidigt är det uppenbart att den begreppslighet som framträder i 

och med den historiefilosofiska problematisering som ödet och myten initierar inte söker beteckna rättens 

och våldets kronologiska ursprung, utan just förhållandet mellan det mytiska och rättens samtida 

givenhet. Det vill säga, detta förhållande är det som artikulerar rättens och rättsvåldets mening och 

historiska bestämning. 

Även om ödets begrepp alltså inte är entydigt – Benjamin ger det heller ingen egentlig definition i 

essän om våldet, mer än att det kännetecknas av sin ”överlagda tvetydighet” (planvollen Zweideutigkeit) – 

står det ändå klart att det väsentligen relaterar till frågan om hotet och att det därmed har något att säga 

om den relation mellan rätt och liv som hotet också tycks beteckna. Eftersom Benjamin menar att det 
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först är ödets sfär som kastar ljus över hotet, innebär det också att ”ödet” preciserar vad detta hot 

egentligen ger uttryck för.  

En första indikation om ödets begrepp har vi sett framskymta i frågan om ”mänsklighetens 

intresse”, det vill säga, i relation till den idé om mänskligheten som den positiva rätten ser sig ämnad att 

representera. Rätten gör anspråk på att i varje person främja och erkänna mänsklighetens intresse, men 

endast för att bevara och upprätthålla den ordning som det motsvarar. Det är alltså anmärkningsvärt att 

rätten söker främja mänsklighetens intresse i varje person och inte omvänt, varför människan framstår 

som ett slags medel eller föremål för rättens eller ”mänsklighetens” bevarande. Rätten kan nämligen i 

människan endast se syftet att bevara sitt eget intresse och sitt intresses egen ordning. Det knyter åter an 

till rättens tautologiska struktur, dock med den skillnaden att rätten här inte positionerar sig mot något 

utan snarare i varje person. För det är i personen som rätten alltså kan och måste bevara sig. Det kanske 

mest självklara uttrycket för detta förhållande är underordningens faktum, en målsättning som vi sett vara 

väsentlig för varje rätt. Men det begränsar sig inte enbart till denna enskilda, om än fundamentala, 

målsättning, utan relaterar väsentligen till rättshotets problematik som sådan. Därmed är det dock 

uppenbart att bevarandet och upprätthållandet av ordningen också gäller de mellanmänskliga 

förhållandena. För som uttryck för en ordning gör rätten anspråk på att ge dessa förhållanden, eller 

egentligen, som en konsekvens därav, den enskilda människans existens över huvud taget en rättslig 

bestämning. Även om bevarandet av ordningen i den moderna rättens fall sker efter principer eller idén 

om ”mänskligheten”, stämmer det dock till eftertanke att bevarandet självt innehåller och utgör kriteriet 

för det ”mänskliga”. Det är därför ett misstag att i hänvisningen till ”mänskligheten” vilja se en etisk 

princip, dess mening kan aldrig vara etisk, endast rättslig, liksom ”mänsklighetens” förhållande till den 

enskilda människan. Men anmärkningsvärt är det också att Benjamin för in ödets begrepp som 

betingelsen för denna ordning. Det vill säga, ”mänsklighetens” intresse är att bevara den ordning som är 

bestämd av ödet (schicksalshaften Ordnung). Det innebär främst att ödet här betingar de rättsliga 

förhållanden som rättsordningen betecknar, eller att det väsentligen utgör bestämningen av dessa 

förhållanden. 

Det är också på detta sätt som ödets begrepp måste förstås i sitt antika sammanhang. Benjamin 

söker påvisa att det inte är begränsat till estetikens domän, utan att det väsentligen är ett rättsligt begrepp 

– liksom den antika tragedin har del i en historisk-juridisk problematik som ofta förbigås på grund av sin 

estetiska avgränsning. Ödet är begreppet för bestämningen av de rättsliga förhållandena under den 

”mytiska tidsåldern”, då ”legal statutes determined not only men’s relationships but also their relation to 
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the gods.”77 Men det innebär alltså inte att ödet ska förstås utifrån en religiös sfär. I termer av ödet har 

människans förhållande till det gudomliga inte en religiös mening utan endast en rättslig. Benjamin 

poängterar därför också att det våld som visar sig i ödets sammanhang endast är att förstå som rättsligt, 

och aldrig som en bestraffning för en religiös försyndelse – det ödesmässiga våldet etablerar eller sätter 

en rätt (richtet ein Recht auf).78 I denna bemärkelse framträder också det mytiska sammanhanget – liksom 

i fallet med krigsrätten – delvis som en kamp om rätten, något som den ”myt som tagit gestalt” i 

Prometheus visar. Hans kamp med ödet och de lidanden som han utsätts för är väsentligen uttryck för en 

rätt, samtidigt som ”denne heros […] inte lämnas utan hopp om att kunna bringa människorna en ny 

rätt.”79  

Men om ”myten” visar sig beteckna ett rättsligt sammanhang och inte ett som är främmande rätten, 

är det för att det blottar den rättens tvetydighet som vi tidigare sett känneteckna rättens dubblering, det 

vill säga den rättens rätt som visar sig i varje rättsanspråk – myten motsvarar på sätt och vis det faktum att 

”rätten” redan är, den betingelse som varje rätt söker relatera till. Ödet är det begrepp som bär inom sig 

tvetydighetens egentliga betydelse och därmed avgör frågan om rättens giltighet och våldets berättigande. 

Vad detta i sig innebär visar sig i det för Benjamin huvudsakliga exempel med vilket han söker 

karaktärisera det mytiska våldet: Niobesagan. Niobe utmanar ödet genom sitt högmod. Hon ser över och 

förbi gudarna, framhäver sig som mer fruktsam, skönare, ja bättre än Leto, fruktbarhetens gud. Hon 

inleder alltså en kamp med ödet, genom att ifrågasätta den ödets ordning som utgör bestämningen av 

förhållandet mellan människa och gudar – hon höjer sig ovan detta förhållande. Men i ödets mening är 

hon redan dömd att förlora. Niobes högmod kränker dock i egentlig mening inte en existerande rätt, utan 

utmanar dess giltighet, genom att föra bortom och resa henne ur ödets nät. Därför är inte heller det våld 

som bryter fram över henne att betrakta som en bestraffning, utan kännetecknas för Benjamin mer av sin 

rättsetablerande karaktär, eftersom det söker återbinda henne till ödets sfär genom att inkludera det 

”bortom” som hennes högmod öppnat upp för. 

Det är dock värt att notera och betona att Benjamin faktiskt inte säger att det är ödet som skapar 

rätten, som det ibland antas, utan att dess våld just sätter en rätt. Och som redan påpekats betecknar ödet 

snarare den inre och tvetydiga kärna som ligger till grund för rättens giltighet. Men vad som framförallt 

kännetecknar ödets rättsliga karaktär belyser Butler i det att hon framhåller: ”interestingly enough, fate 

characterizes the establishment of law, but it does not account for how law, or legal coercion in particular, 
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77 Benjamin, ”Fate and Character”, i Selected Writings,vol 1, 1913-1926, red. Marcus Bullock och Michael W. Jennings (USA: 
Harvard University Press, 2004), s.203 /  ”Schicksal und Charakter”, i Gesammelte Schriften, Bd II,1, (Frankfurt am Main: 
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78 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.37 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.197 
79 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.38 (min kurs.) / Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.197 
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can be undone and destroyed.”80 Det vill säga, det ges ingen väg ut. Och i denna mening visar det sig att 

det ödesbetingade våldet väsentligen är ett uttryck för ett befästande eller säkerställande av rättens 

giltighet och därmed också av relationen till det som rätten äger giltighet för, genom att utesluta varje 

bortom rätten precis i den bemärkelsen att den binder allt – eller livets sammanhang – till sig i den dubbla 

meningen av legalitet-illegalitet. Kanske uttrycker det också det faktum att rätten aldrig kan eller skulle 

kunna ge uttryck för en väg som överskrider rätten själv, som leder bortom den. Detta är också vad som 

ligger till grund för omständigheten att rätten endast kan bevara sig och se syftet att bevara sig i varje 

person. Men i vilken mening är det ödet som binder livets eller det levandes sammanhang vid rätten och 

vad innebär detta befästande, att ödet säkrar rättens giltighet? 

Det får sin förklaring i den fortsatta karaktäriseringen av det mytiska våld som bryter fram över 

Niobe. Kampen frambesvärjer en olycka (Verhängnis) över henne.81 Det är egentligen inte ett förgörande 

(zerstörend) våld, menar Benjamin. Det bereder hennes barn en blodig död men håller igen inför Niobes 

liv som det lämnar kvar i sorg och olycka genom att göra henne till ”en evig och stum bärare av skuld”.82 

Och det är framförallt i termer av skulden som ödet kan få sitt klargörande. För som Benjamin utvecklar 

det i den kortare essän Schicksal und Charakter motsvaras ödet egentligen endast av skuld (Schuld) och 

olycka (Unglück), eftersom det som är ödesdigert väsentligen också är olycksbringande; ”for insofar as 

something is fate, it is misfortune and guilt.”83 Och den ordning vars konstitutiva begrepp endast är skuld 

och olycka kan aldrig utgöra eller bära inom sig någon som helst ”tänkbar väg till befrielse”, i den mening 

som precis poängterats ovan, det vill säga, om rätten skulle innehålla en väg som leder bortom eller 

utöver den skulle rätten också upphäva sig själv i termer av sin egen giltighet, vilket är en ren motsägelse. 

För Benjamin understryker denna omständighet åter att ödets begrepp inte kan relatera till en religiös 

sfär.84 Skuld och olycka är väsentligen begrepp som kännetecknas av sin bindande karaktär, det binder 

sitt subjekt eller snarare sitt föremål vid något och underordnar det – den skyldige är skyldig inför, och 

olyckan betecknar nedslagenheten inför det som hänger över den levande, tynger hennes liv i termer av 

skuldens tvång. Men den skuld som visar sig i ödet är inte en moralisk skuld, den kommer sig inte av 

handlingar eller beslut, det saknar också helt relation till det begrepp som Benjamin menar följer det 

moraliska, som dess förutsättning, det vill säga oskuld (Unschuld) och som därtill och i en mer precis 
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80 Butler, ”Critique, Coercion, and Sacred Life in Benjamin’s ’Critique of Violence”, s.208 
81 Begreppet Verhängnis är avgörande för hur öde och rätt på ett väsentligt sätt hänger samman. Det rymmer redan inom sig 
deras förbindelse, varför det också är svåröversatt. Det har betydelsen olycka, fördärv och öde på en och samma gång, 
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samma år som Zur Kritik der Gewalt. 
84 Benjamin, ”Fate and Character”, s.202-203 /  ”Schicksal und Charakter”, s.174  
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mening inte heller kännetecknas av skuld utan av ansvar (Verantwortung).85 Därför betecknar den 

ödesbetingade skulden egentligen endast själva bandet i sig eller det som binder den ”skyldige” vid 

rättens ordning, som ett slags tecken för dess giltighet i människan. Hon är snarare skyldig inför än för 

något. I termer av ödet är hon inte fri eller för att än mer betona ödets rättsliga karaktär, i skuld och 

olycka tillhör människan ödet – hon är i dess besittning, i dess våld. Rätten, menar Benjamin, är den enda 

ordning som motsvaras av dessa ödets lagar (skuld och olycka), och lyfter dem som mått för personen 

(die Gesetze des Schicksals, erhebt das Recht, zu Maßen der Person) och det är människans ”öde” som 

avgörs i domen, i denna rättens akt, vilket endast innebär att rätten förverkligar sin giltighet i henne som 

skuld, och i denna bemärkelse, menar Benjamin, dömer rätten inte till straff, utan till skuld (das Recht 

verurteilt nicht zur Strafe, sondern zur Schuld).86 

Formen för det liv som den rättsliga eller ödesbetingade domen träffar finner sin motsvarighet i det 

som ”för det gamla mytiska tänkandet var den märkte bäraren av skulden”, det blotta eller nakna livet 

(das bloße Leben).87 Denna gestalt eller detta begrepp faller tillbaka på en mångbottnad problematik, men 

dess kanske mest kritiska betydelse visar sig i att detta liv, som bärare av skuld, också är bärare av rätten. 

Vad innebär det? Benjamin tycks definiera det blotta livet som själva faktumet av att vara vid liv, som det 

naturliga livet men också som livets eller människans fysiska givenhet.88 Men man skulle även kunna se 

dess betydelse i termer av det blotta vara som framträder i det att något är. Samtidigt är det just en 

bärare, ja till och med en märkt bärare i sitt mytiska sammanhang. Detta liv är märkt för det som det ska 

bära, för att inte säga ut-märkt för skulden. Men denna märkning svarar egentligen inte mot något annat 

än en dom i en bemärkelse som vida överskrider föreställningen om utmätningen av ett straff, kanske på 

samma sätt som i fallet med våldet i dödsstraffet. Rätten måste i sig betraktas som denna dom eller detta 

dömande. Märkt innebär därför dömd och därmed bunden vid den rätt som i domen kommer som skuld. 

Men framförallt innebär här märkt, för att undvika missförstånd (eftersom man självfallet kan fråga sig: 

av vem är det märkt?), att den rättsliga sfären konstituerar sig på denna märkningens referens, det vill 

säga, det blotta livet. Förbindelsen mellan domen och den blotta existensen är rättens manifesta realitet, ja 

till och med dess historiska existensform (Daseinslage). I sin mytiska mening som skuld utgör ödet alltså 

inget annat än en rättslig bestämning av livet. Dömd att vara korresponderar väsentligen med bestämd att 

vara och att vara bestämd är också att bära. Det är därför som ödets skuld i det mytiska sammanhanget 

motsvarar det levandes naturliga författning – som Benjamin framhåller i Schicksal und Charakter – som 
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85 Benjamin, ”Fate and Charachter”, s.203 /  ”Schicksal und Charakter”, s.174. Se även Benjamin, ”Försök till en kritik av 
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87 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.43 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.202 
88 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.42 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.201 
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en skuld som sammanfaller med människans ”natur”.89 Som bärare är därför det blotta livet själva 

föremålet, ytan eller, på ett märkligt sätt, platsen för domens inträffande, den ”rättsliga” bestämningen av 

existensen som sådan, och i en viss mening är ödet alltid ett ontologiskt begrepp i sitt mytiska 

sammanhang. Detta förhållande är också det som den moderna rätten på ett fundamentalt sätt uttrycker 

genom att bevara sig i människan – en företeelse som i samma mån måste sägas kännetecknas av sin 

fysiska realitet som av sin identifierande innebörd. Ytterst motsvaras detta förhållande av en gräns mellan 

vara och icke-vara – som ett beslut om livet – det är rättens mytiska kärna. ”Blod är symbolen för det 

blotta livet [och] det mytiska våldet är blodigt våld för dess egen skull gentemot det blotta livet.”90  

Därmed står det också klart att ödet, som rättens egentliga kärna, endast är makt (Macht) och att 

ödet garanterar rättens giltighet som makt, genom att det binder det blotta livet vid rätten. Ödets skuld och 

olycka är, historiefilosofiskt betraktat, de ”objektiva” betingelserna eller begreppen för rättens giltighet i 

det blotta livet, en giltighet som endast innebär en makt över detta liv. Principen för denna makt är en väg 

utan befrielse, endast så kan rätten bevara sig, samtidigt som varje makt innebär en bestämning av det 

”levande”, en bestämning som alltid till sitt inre kommer att vara ett ödesförhållande (människan är 

skickad att vara): skuld och olycka. Men om det blotta livet i denna bemärkelse är bäraren av rättens 

giltighet, är det samtidigt också bäraren av förbindelsen mellan rätt och våld, poängterar Agamben.91 

Våldet är det som garanterar rättens giltighet, vilket följaktligen innebär att våldet är det som borgar och 

ligger till grund för dess makt. Och om denna makt är rättens enda verkliga innehåll, betecknar den alltså 

endast förbindelsen till våldet, en förbindelse som äger giltighet över och i det blotta livet genom att 

binda det vid rätten.92 Även det ger en indikation om att rättens dom sammanfaller med dess våld. Dock, 

en precisering behövs fortfarande av hotets betydelse i termer av detta förhållande – därför ges en fortsatt 

skissering av den i följande avsnitt. 

 

VIII. Rätten, makten, gränsen och hotet 

Makten – som förbindelsen mellan våld och rätt – är alltså den mytiska kärna som utgör rättens enda 

innehåll. Det kastar också ljus över det faktum att rätten grundar sin giltighet, det vill säga sin makt, på att 

det bara finns ett enda öde, det som Derrida benämner ödets absoluta unikum. Men egentligen är det 

kanske fel att i denna mening tala om en ”unikhet”. Betydelsen motsvarar snarare rättens anspråk på 

universell giltighet, ett anspråk som vi har sett kännetecknas av det faktum att rätten inte kan erkänna 

något utanför eller bortom sig. I en viss bemärkelse följer det precis samma premisser som dominerat den 
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! #*!

västerländska metafysiken: att endast det Ena kan utgöra fundament. Dess begrepp betecknar inte 

singularitet, utan helhet och enhet. En sådan jämförelse är heller inte ointressant eftersom ödet bär inom 

sig vissa ontologiska konnotationer. Men det ”enda ödet” hänvisar också till något av en historisk 

omständighet eller situation, liksom vi sett att rätten i relationen mellan blott liv och dom betecknar en 

historisk existensform. Makten utgör den begreppsliga eller snarare den strukturella konstant kring vilken 

det rättsliga också kretsar – som en slags ”evig” kamp kring denna enda giltighet, i vilken den ena 

ordningen avlöser den andra. Makten anger centrat för den rättsliga sfärens kretslopp (Umlauf), som 

under de mytiska rättsformernas bann (Banne der mytischen Rechtsformen), som Benjamin också 

uttrycker det, betecknar det konstitutiva förhållandet till eller just i det blotta livet.93 ”Under våldets 

synvinkel, vilket ensamt kan garantera rätten, finns det ingen jämlikhet, utan i bästa fall en jämvikt mellan 

lika stora våldspotenser (gleich große Gewalten).”94 Rätten kommer därför väsentligen att beteckna detta 

sammanhang så länge den består – en metafysisk sanning, menar Benjamin, som understryks av det 

faktum att ”i urtiden (in den Anfängen alles Recht) all rätt var ›företrädes‹rätt för kungar och de stora, kort 

sagt för de mäktiga.”95 Ödets ordning är maktens historiska kontinuitet, den är rättens ursprung men 

endast i den bemärkelsen att rätten själv är en ”residue (Überrest) of the demonic stage of human 

existence.”96 Den ”ursprungliga” formen för maktens begrepp är och kommer i rättens mening att förbli 

förhållandet till det blotta livet – bäraren av maktens realitet, förbindelsen mellan våld och rätt. 

All rättsetablering motsvaras därför endast av detta försäkrande, varför våldets funktion i 

rättsetableringen, menar Benjamin, egentligen är tvåfaldig. Varje rättsetablering eller egentligen varje 

rättsanspråk kännetecknas av ett beslut om vad som ska gälla som rätt och strävar väsentligen efter att 

uppnå det med våldet som medel. Men inte för att i det ögonblick då den avgjorda ”rätten” instiftas avstå 

från våldet – tvärtom är det först i detta ögonblick som rätten ”i sträng och därtill omedelbar mening” gör 

våldet till ett rättssättande våld, ”genom att [inte sätta] in en i förhållande till våldet fri och oavhängig, 

utan en vid detta nödvändigt och intimt bunden målsättning som rätt under namn av makt.”97 Denna 

målsättning är alltså förbindelsen till våldet – och makten en upprepning av våldet självt, en upprepning 

som utgör dess rätt.98 Likväl innebär denna omedelbara manifestation av våldet något än mer specifikt. 

För frågan kvarstår på sätt och vis om hur rätten – i termer av denna upprepning – upprättar och säkrar 
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93 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.43 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.202 
Kanske står det också i relation till den tragiska föreställningen om ett ödets uppdagande, som framträder som ett omslag – 
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94 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.39 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.198 
95 Benjamin, ”Försök till en kritik av våldet”, s.39 /  Gesammelte Schriften, Bd II,1, s.198 
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förbindelsen till våldet. Denna fråga kommer också att kasta visst ljus över hur det hot som förbinder öde 

och rätt vidare ska förstås. Avgörande för denna förbindelse är att rätten sätts som gräns. 

Gränsetableringen är nämligen urfenomenet för allt rättssättande våld, menar Benjamin, och det mytiska 

våldet bevisar just att det är ”makt mer än aldrig så överväldigande materiell vinning” som står på spel i 

denna etablering.99 Det våld som bryter fram över Niobe gör henne nämligen inte bara till en bärare av 

skuld, utan även till en gränssten mellan människor och gudar.100 

Därmed visar sig gränsen ha en djupare mening än att endast beteckna statsgränser, det vill säga, 

den betecknar snarare formen för rättens giltighet över huvud taget. Paradoxalt kännetecknar den därför 

förbindelsen mellan våld och rätt. Det faktum att rättens bevarande faller tillbaka på frågan om hotet 

motsvarar också gränsfenomenet. Det är nämligen först i termer av en gräns som rätten kan bli hotande. 

Hotet betecknar gränsens förbud – den är något som inte får överskridas, vilket får sitt kanske mest 

påtagliga uttryck i relationen illegalitet-legalitet, men samtidigt bär dess fenomen inom sig något mer 

komplext. Dess mening är visserligen dubbel, genom att den anger en linje som delar. Gränsen som rätt 

betecknar positivt sett de rättsliga förhållandenas verklighet – som t.ex. i rättsfördragets form kommer till 

uttryck som rättigheter (man ska komma ihåg att de aldrig fyller eller har fyllt någon annan funktion än 

bevarandet av den ordning som de betecknar; alltså ingen etisk princip utan endast rättslig) – men endast 

genom att deras bestämning hänvisar till det våld som hotar vid gränsens ”negativa” och, i hotets mening, 

obestämda sida. Hotets obestämdhet är det som väsentligen bestämmer, det vill säga, garanterar varje rätt 

och rättsförhållande. Men i denna bemärkelse motsvarar gränsen även relationen mellan våldets utanför 

och rättens inre, och vidare rättens anspråk på universalitet – att vara det som är giltigt – genom att denna 

skillnad innanför/utanför blir till en förbindelse mellan våld och rätt. Rätten upprättar denna förbindelse 

genom, eller som, gränsrelationen negativitet-positivitet. Därmed är det också bevisat att rätten inte kan 

vara annat än en gräns. 

Men vad som här framstår som en utsida kännetecknas alltså mer av negativitet, och i våldets 

hotande mening av obestämdhet, än någon positiv avgränsning. Det innebär att gränsen egentligen inte 

kommer till uttryck som en markerad linje – snarare är den platsen för överträdelsens händelse. Men att 

hotets obestämdhet karaktäriserar gränsens fenomen kastar också visst ljus över det faktum, som 

inledningsvis också kommenterats, att rättens utsida betecknar våldet. En vanlig föreställning är att rätten 

skyddar mot denna utsida, det vill säga mot våldets ”laglöshet”, att rätten skulle vara den enda garantin 

gentemot det ”laglösa” våldet. Som vi också sett förhåller det sig visserligen så, men i en helt annan 

mening än vad denna föreställning vill göra gällande.101 Vad som ofta gör denna föreställning till en 
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vanföreställning är att utsidan antas som ett slags rättslöst naturtillstånd, ett naturtillstånd som skulle 

sammanfalla med våldet ”i sig” och som står i motsats till eller snarare föregår rättens ”civiliserade” 

principer. Varför en sådan uppfattning är fullständigt felaktig har den skisserade problematiken i denna 

uppsats bevisat redan inledningsvis. Våldet kan aldrig förstås som ”naturligt” givet, utan måste förstås 

utifrån sin historiska problematisering. Men för att än mer betona det felaktiga i nämnda föreställning, är 

det också nödvändigt att framhålla att vad som här betecknar en rättens utsida alltså aldrig är främmande 

för rätten – som vi har sett utgör våldet en icke-rättslig instans, men dock inom rätten. Nej, utsidan är till 

först i förhållande till gränsen och därmed i termer av rätten. Därför är det visserligen helt riktigt att 

påpeka att våldet står utanför rätten men endast för att det konstituerar rätten – rätten sätter denna utsida. 

Våld och rätt har samma ursprung – gränsen.  

Förbindelsen med våldet – säkerställandet av relationen till våldet – är därför i alla avseenden ett 

gränsförhållande. Men som sådant kännetecknas det just av sin hotande karaktär och därmed av 

obestämdhet, som påpekats. I en viss bemärkelse är våldet i rätten alltid en hotande möjlighet. Därför 

låter denna omständighet förstå att gränsen eller gränsfenomenets ursprunglighet inte kännetecknas av sin 

markerade avgränsning utan enbart av hotet, eller som en hänvisning till hotet. Det visar också att gränsen 

väsentligen kännetecknas av ovisshet i ordets bokstavliga mening, eller av en osäkerhet, vilket dock 

medför en påtaglig konsekvens för gränsens fenomen som en av dess kanske mest intressanta 

omständigheter: att dess begrepp och mening inte står i det skrivna.  

Detta är också vad som visar sig när Benjamin framhåller att ”lagar och uppdragna gränser 

(umschriebene Grenzen) förblir, åtminstone under urtidsförhållanden (Urzeiten), oskrivna lagar 

(ungeschriebene Gesetze).”102 Det innebär, fortsätter han, att människan ”aningslöst” kan överskrida 

gränser och därmed bli tvingad till gottgörelse (Sühne), på grund av den skuld som hon i och med 

överträdelsen ovetandes dragit på sig eller snarare blivit dömd till. Aningslösheten medger att rättens 

begrepp i sin historiska funktion inte betecknar en epistemologisk kategori – det vill säga, dess giltighet 

och auktoritet står inte som ”etiska principer” utan motsvaras, som vi har sett, endast av våldets 

obestämdhet. Men det är också i och med detta som ödet får ytterligare en precisering. För i den 

bemärkelse som vi sett att rätt, öde och skuld finner sin relation i domen och ges av denna, motsvarar 

obestämdheten väsentligen ödet självt – det mytiska våldet bryter nämligen alltid fram ur ödets ”ovissa, 

tvetydiga sfär”. 103 Men det innebär att ödet till sitt väsen och i sin egentliga mening också relaterar till 

gränsen, eller snarare är ett gränsfenomen i den bemärkelse som gränsen betecknar överträdelsens 

händelse och plats – för ödets ”inträde” (Eintritt) svarar alltid mot den överträdda, i sitt mytiska 

sammanhang, ”oskrivna” gränsen. Varje rättsingripande (Eingriff des Rechts) som ”kränkningen av den 
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oskrivna och okända lagen frambesvärjer”, menar Benjamin, kommer (Eintritt) heller aldrig i rättens 

mening (im Sinne des Rechts) som tillfällighet, utan som öde.104 I anslutning till detta gör Benjamin en 

något dunkel hänvisning till Hermann Cohens Ethik des reinen Willens (1904) och poängtera att han i en 

”flyktig betraktelse över den antika ödesföreställningen” betecknat det som en ofrånkomlig insikt att 

ödets ordningar själva framkallar detta ”utträde” (Heraustreten) eller detta ”avfall” (Abfall).105 Denna 

”insikt” tycks alltså mena att ödet ordnar (veranlassen) och får till stånd eller föranleder 

(herbeizuführen), det vill säga, producerar överträdelsen och därmed skulden och rättens giltighet. Det är 

också därför som gränsen alltid är oviss i själva överträdelsen och först något som visar sig i det mytiska 

rättsingripandets dom, eftersom den olycka (Verhängnis) som träffar Niobe först i inträffandet gör henne 

inte bara till en bärare av skuld, utan också till en gränssten mellan människa och gudar. Möjligtvis 

skulle man kunna säga att gränsens och hotets enda ”visshet” är skulden. – Att ödet är fullständigt 

relaterat till gränsens fenomen och begrepp, och även omvänt, väcker självfallet vissa betänkligheter. 

Förhållandet skuld, gräns, öde, dom återstår på många sätt att utveckla och att fråga sig kring. Men att de 

står i hjärtat av rättens problematik har det här getts vissa indikationer om.  

Att gränsen kännetecknas av ”ovisshet” står dock inte i motsättning till rättens moderna 

förhållanden. Även om den moderna – skrivna – rätten tycks ge uttryck för ett omvänt förhållande, är det 

dock viktigt att poängtera att vad som står skrivet i lagen paradoxalt aldrig är giltigheten i sig, utan på sin 

höjd vad som gäller. Dess giltighet förblir dock något oskrivet eller snarare måste det skrivna hänvisa – 

på samma sätt som gränsen – till rättens obestämdhet för att kunna äga giltighet. Det vill säga, så som 

förhållandet visade sig i resonemanget om dödsstraffet, det är aldrig lagen som ligger till grund för 

våldets tillämpning utan omvänt våldet som ligger till grund för lagens, varför det oskrivna självfallet 

också är våldet eller i egentlig mening ”ödet” självt. Lika litet som det skrivna ligger till grund för rättens 

giltighet sammanfaller det med gränsfenomenet i sig. Det faktum att ”bristande kännedom” om lagen 

(Unkenntnis des Gesetze) inte skyddar mot straff i den moderna rätten, vittnar, menar Benjamin, om att 

rätten har bevarat den mytiska obestämdhetens och hotets betingelser inom sig och betecknar, eller 

kanske än mer, bevisar helt enkelt ”rättens anda” (Gesite des Rechts).106 Ja, rättens giltighet kommer 

egentligen alltid att förbli gränsens obestämdhet avhängig. Giltigheten är därför, som redan poängterats, 

aldrig en vetandets kategori, utan väsentligen ett gränsbegrepp, förbindelse till våldet (kanske är den inte 

ens ett anspråk på sanning; i den mån rätten över huvud taget utgör en diskurs är det alltså möjligtvis 

endast i den djupare bemärkelsen av skuld). Det är också därför som Benjamin kan framhålla att det 

aldrig är förnuftet (Vernunft) utan endast det ödesbetingade våldet (schicksalshafte Gewalt) som avgör 
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(entscheidet) medlens berättigande – det vill säga, det är endast i den bemärkelse som våldet bryter fram 

ur ”ödet” – i den mångtydiga mening som här framförts, men ytterst eller främst i betydelsen av en gräns 

som motsvarar överträdelsens fenomen – som våldet kan berättigas och erhålla giltighet som rätt.107 Ödet 

är kriteriet för rättens giltighet, inte i den bemärkelsen att det ”en gång” satte rätten, utan genom att det 

utgör rättens oundvikliga och obestämda kontinuitet, dess inre obestämda kärna, dess gräns. – Men det är 

också viktigt att poängtera att den skrivna lagen ger uttryck för en historisk omständighet och mening 

som nödvändigtvis inte sammanfaller med rättens egen – åtminstone är dess funktion tvetydig. Den bär 

nämligen inte bara rättens historiska förvaltning och juridiska institutionalisering inom sig, utan det 

skrivna ger även uttryck för en ”revolt” mot det obestämda i lagen själv. Innebörden av detta återstår 

kanske att fråga sig kring. Men i en viss bemärkelse måste den skrivna lagen som ett studerande av dess 

giltighet trots allt blotta ”obestämdheten” i förbindelsen mellan lag och dess verkställda realitet. En 

läsning och ett studerande som inte söker dess tillämpning utan snarare sätter dess giltighet i fråga. – 

Därför kan Benjamin även framhålla att ”kampen om den skrivna rätten i de tidiga antika samhällena” i 

en viss bemärkelse måste betraktas som ett uppror mot de mytiska diktatens anda (Geist mythischer 

Satzungen).108 

 

IX. Rättvisa och giltighet 

I termer av den historiefilosofiska rättsbetraktelse som Benjamins analys av våldet och dess relation till 

rätten utgör är det på sätt och vis uppenbart att rättens målsättningar aldrig avser rättvisa som ett kriterium 

för deras giltighet. Inte minst har det ju framgått att rättvisan hos målen aldrig ligger till grund för 

medlens berättigande, men det är inte enbart i denna bemärkelse som en motsättning mellan rättens 

berättigande, dess giltighet, och rättvisan visar sig. Att en skillnad mellan rättslig och etisk mening 

föreligger har även framskymtat, och det är egentligen här som motsättningen mellan rätt och rättvisa 

finner sitt uttryck. På denna motsättning följer dock ytterligare ett komplex i Benjamins reflektion som vi 

här inte kommer att kunna utveckla i tillräcklig utsträckning – ett komplex som gäller just frågan om det 

etiska. Avslutningsvis kommer jag därför endast ge en skissering över på vilket sätt rättvisans kriterium, i 

motsats till rätten, öppnar upp för etikens domän och betydelse i Benjamins tänkande, samt hur det 

relaterar till och öppnar upp för det gudomliga våldets problem. 

Redan inledningsvis, i och med utgångspunkten för Benjamins kritiska undersökning, betonades 

motsättningen mellan rätt och rättvisa – som en fråga om det över huvud taget kan finnas något 

förhållande mellan ”berättigade medel” och ”rättvisa mål” såsom rättsteorin dogmatiskt antar. Benjamins 

resoluta svar är nej. Den rättsteoretiska dogmen misslyckas nämligen med att lokalisera rättvisans 
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egentliga sfär genom att blanda samman den med rättens egen giltighet. Avgörande för deras åtskiljande 

är att de rättvisa målsättningarnas giltighet, deras rättvisa, varken utgör ett kriterium för medlens 

berättigande eller kan ”garanteras” av de berättigade medlen, det vill säga av våldet. Mer precist, deras 

realitet står inte i våldets sammanhang. Rättvisa kan aldrig vara en kategori av hotets obestämdhet eller 

ödets sfär. Ofta nog blandas rättvisan samman med den rättsliga ordningen, inte minst i termer av den 

rättsliga domen, men som vi har sett utgör varje rättslig bestämning endast ett maktförhållande i termer av 

sin bindande karaktär – ett förhållande som främst kännetecknas av underordningens princip, som hot, 

skuld och olycka. Ödet kan aldrig vara rättvist, endast olyckligt. Att rättvisa inte har sitt ursprung i eller är 

ett begrepp av maktens sfär understryks också av det faktum att rätt och rättvisa historiskt inte följer ur 

samma rot, något Benjamin noterat i ett tidigare fragment – snarare vittnar den antika grekiskan, latinet 

och hebreiskan om en oerhörd klyfta mellan deras väsen.109  

De rättsliga målsättningarna motsvarar endast garanterandet av rättens giltighet, en giltighet som 

utgörs av förbindelsen till våldet. Dessa målsättningars giltighet finner sin grund i medlens gebit, i våldet, 

och kan därför aldrig själva ge uttryck för en giltighet i sig utan endast anta formen av den tautologi som 

hänvisar till sitt eget bevarande. Även om de ger uttryck för ”vad” en rätt söker göra gällande, bär detta 

anspråk, som ett anspråk på rättslig giltighet, inom sig reduktionen av varje ”innehåll”, i den bemärkelsen 

att det ytterst och endast motsvaras av den fundamentala förbindelse som står att finna mellan våld och 

rätt och som alltså ensamt kan garantera dess giltighet. Makt betecknar det som har sin realitet i våldet.  

Det är också i frågan om den rättsliga giltighetens beskaffenhet som Benjamin kan påvisa 

motsättningen eller snarare den väsensskillnad som står att finna mellan rättslig och rättvis målsättning. 

Som tidigare poängterats framträder det rättsliga anspråket som ett anspråk på universell giltighet, men 

hittills har egentligen endast dess rumsliga omständighet betonats. Väsentligt är dock att säkerställandet 

av rättsordningens ”immanenta sammanhang” inte endast har en rumslig innebörd utan kanske framförallt 

en tidslig. Både rättens bevarande och dess upprätthållande är tidsliga begrepp för rättens existens – de 

uttrycker inget annat än kontinuiteten i dess giltighet. Självfallet faller detta också tillbaka på skuldens 

begrepp. Att fråga sig kring den rättsliga eller ödesmässiga skuldens tidslighet skulle säkert leda till ett 

visst klargörande av ”arvssyndens” fenomen, som därmed inte skulle kunna sägas ha en religiös mening 

utan endast en som tillfaller den rättsliga sfären. Den rättsliga kontinuitetens faktum kommer till uttryck i 

att de rättsliga målsättningarna i termer av sin allmänna giltighet även och främst är generellt tillämpbara 
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(verallgemeinerungsfähig). Varje situation (Situation) faller i rättens mening endast under dess lag, som 

dömer den i termer av bevarandet, statuerande sin giltighet – från fall till fall.110 

För Benjamin är det framförallt denna omständighet som bevisar omöjligheten av att tänka rättvisa 

målsättningar inom den rättsliga sfären. Som ett kriterium för rättvisans begrepp följer visserligen 

allmängiltighet, men dess kritiska skillnad gentemot det rättsliga består i att denna giltighet endast svarar 

mot situationens singularitet. ”Ty målsättningar som i en situation är rättvisa, värda allmänt erkännande, 

allmängiltiga, är det inte i något annat, om än i andra avseenden aldrig så likartat läge.”111 Detta 

konstaterande bär inom sig minst två väsentliga konsekvenser för förståelsen av rättvisans begrepp. Den 

första visar sig i den tidsliga karaktär som kännetecknar situationens absoluta singularitet, det vill säga att 

den över huvud taget inte kan karaktäriseras som kontinuitet. Snarare kännetecknas den just av sitt brott 

med denna, inte enbart i termer av sin ojämförbara unikhet, utan kanske framförallt eftersom dessa 

målsättningar så att säga överskrider sin giltighet i termer av denna singularitet – en mer specifik 

karaktärisering av denna tidslighet återstår dock att utveckla. Men därmed visar det sig samtidigt att 

rättvisa, som ett kriterium för målsättningar, är något förestående i, eller till och med en kategori av 

situationen själv. Som rättvis kan endast en målsättning betraktas då den är relaterad till situationens 

rättvisa, det vill säga dess singularitet. Det innebär att rättvisans ”avgörande” inte står i målsättningen 

själv, a priori varje situation – rättvisa är aldrig föremål för tillämpning. Därmed visar sig också den 

andra konsekvensen avseenden dess begrepp. Det rättvisa kan aldrig anta formen av en normativ eller för 

den delen regulativ idé, i egentlig mening inte ens utgöra en dygd. Det kan heller inte tillfalla förnuftet 

eller dess omdömesförmåga. Snarare är rättvisa att betrakta som ett världens tillstånd (Zustand der Welt), 

så som Benjamin framhåller det i ett tidigare fragment (1916) postumt utgivet.112 Rättvisa utgör, menar 

han, en det existerandes etiska kategori (die etische Kategorie des Existenten), en kategori som samtidigt 

svarar mot strävan att göra världen till det högsta goda. Men väsentlig är just förskjutningen från subjekt 

till värld, för denna strävan är på intet sätt uttryck för subjektets goda vilja (guten Willen des Subjekts). 

Det är en förändring av världen, dess blivande det högsta goda eller rättvis – en förändring av världen i 

världen som öppnar för dess rättvisa och som endast är möjlig i brottet med eller suspensionen, 

upplösningen av rätten. – En rättvis målsättning är egentligen endast ett svar, som en hållning eller en 

riktning, mot det som kommer ur situationen själv som dess förestående rättvisa. Denna dimension, eller 

denna situationens möjlighet är vad som i varje rättslig dom förnekas eller förvägras genom att den binder 

det levande vid rättens giltighet som skuld och olycka. Och i denna bemärkelse är också situationens 

rättvisa just frånvaron av det öde som kommer med domen. Ödeslöshet är salighet, framhåller Benjamin, 
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och lycka och oskuld svävar ovan rättens våg – vars enda mått konstitutivt alltså är skuld och olycka – 

och vittnar i en viss bemärkelse om de högre ordningarnas ödeslösa salighet.113 Det levandes lycka leder 

bortom rätten, ty lycka är vad som lösgör den lycklige från ödets kedjor, som han uttrycker det i Schicksal 

und Charakter.114 Att lycka och rättvisa står i ett väsentligt förhållande till varandra ger Benjamin också 

vissa indikationer om i Zur Kritik der Gewalt, även om han aldrig redogör för deras relation.115 Detta 

förhållande återstår dock att tänka vidare kring och hur det så att säga utgör en grunddynamik i frågan om 

det etiska för Benjamin. Lycka och rättvisa är på intet sätt synonyma, men deras förhållande betecknar en 

dialektik mellan ”profant och gudomligt” – för det är just inte förnuftet, menar Benjamin, som avgör 

målens rättvisa, utan Gud – rättvisa är principen för all gudomlig målsättning – och på samma sätt är 

rättvisa som ett tillstånd i världen även ett tillstånd i Gud (Zustand der Welt oder Zustand Gottes).116 

Även om rättvisa i denna bemärkelse framstår som en religiös kategori så grundar sig dess mening aldrig 

på en dualistisk tillvaroordning, utan är fullständigt relaterad till världens förändring – som en dialektisk 

kategori av det levandes lycka. Lycka är dock aldrig ett mål, utan i sin tur en kategori av det levandes 

förlösning – från rätten, ödet och olyckan. Förhållandet mellan lycka, förlösning och värld är det som 

artikulerar rättvisans egentliga problem. Det utgör själva etikens nexus och för Benjamin motsvaras detta 

förhållande eller låter sig artikuleras i termer av det messianska. Eller en messiansk dialektik som utgör 

en dynamik i världen, som en fråga om tid och erfarenhet i relationen mellan lycka och förlösning. – 

Även emancipationens problem måste lokaliseras till denna dialektik, i en viss bemärkelse framträder 

frihetens begrepp endast meningsfullt om det relateras till den – för i motsats till rätten framträder i den 

religiösa sfären, för Benjamin, en väg till befrielse. En befrielse som alltså öppnar upp för den rättvisa 

som låter världen ”uppträd[a] som något gott som man absolut aldrig kan tillägna sig eller formulera 

inom rätten”, som Agamben uttrycker det.117 

Om rättvisans möjlighet dock vilar på upplösningen av rätten och det rättsliga sammanhanget, 

genom att indikera och hänvisa bortom rätten – och därmed också bortom den för rätten konstitutiva 

existensform som olyckligt bär rätten som skuld, det nakna eller blotta livet – återstår ändå frågan om 

innebörden av ett sådant brott eller en sådan upplösning, och vidare även hur rättvisans kategori i sig 

relaterar till denna upplösning eller brottets möjlighet. Ja, frågan skulle även kunna ställas: hur är en väg 

ut ur rätten möjlig, om nu rätten i termer av ödet konstituerar sin giltighet, som vi återkommande har sett, 

på en väg utan befrielse? Detta problem får Benjamin att ändå hålla sig kvar vid tanken att ett visst 
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förhållande måste emotses och utvecklas mellan rättvisa målsättningar och våldets ingripande handling, i 

termer av ett våld som varken sätter eller bevarar rätten utan avsätter den (Entsetzung des Rechts). Med 

ett konstaterande som skulle kunna liknas vid ›es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht‹ menar han att om 

”varje föreställning om en på något sätt tänkbar lösning av mänskliga uppgifter, för att inte tala om en 

förlösning ur alla hittillsvarande världshistoriska existensformers bannkrets, förblir omöjlig om man 

fullständigt och principiellt utesluter varje slag av våld” så inställer sig frågan om ett våld av annat slag 

”än det som all rättsteori tar hänsyn till.”118 Det kan varken förstås inom berättigandets ramar och 

kriterium, eftersom berättigandet är bundet vid rätten och den giltighet som garanteras av våldets makt, 

eller utgöra ett medel för rättvisa målsättningar, eftersom rättvisa aldrig kan vara föremål för tillämpning 

– i namn av är dess begrepp främmande.119 Benjamin frågar därför efter ett omedelbart våld som i alla 

avseenden skiljer sig från och står i motsättning till det mytiska, och som svarar mot förintandet 

(Vernichtung) av rättens och våldets historiska funktion och sammanhang – och det är alltså denna fråga 

som öppnar upp för det gudomliga eller rena våldets begrepp. Men även här återfinns den dialektik som 

nyss påtalats, för det gudomliga våldets begrepp antar en dubbel mening, i bemärkelsen av en profan och 

en gudomlig: det är relaterat till rättens avsättande (Entsetzung des Rechts) men också till en förlösande 

kraft (entsühnende Kraft). Det väsentliga är att våldets begrepp alltid är riktat mot rätten, så är alltså även 

det gudomliga. Men svårigheten att ”identifiera” det kommer sig av denna ”dubbla” mening. För om det 

gudomliga kännetecknas av denna ”kraft”, är den dock inte bestämbar inom det profana, med andra ord är 

den inte tillgänglig för människan. Den kan aldrig vara föremål för hennes anspråk, inte heller är det 

möjligt för människan att avgöra när detta gudomliga eller rena våldet i ett bestämt fall förelegat, men 

samtidigt är det inte heller väsentligt för henne, framhåller Benjamin vidare.120 Denna omständighet 

lokaliserar dess problem. Men samtidigt är det denna gudomliga dimension som räddar det rena våldets 

begrepp från ett visst godtycke, som Agamben på sätt och vis även uttryckt det. Liksom rättens 

förhållande till våldet går genom referensen till det blotta livet, vänder sig Benjamin i frågan om det 

gudomliga våldet även till denna gestalt.121 ”Upplösningen av allt rättsvåld går nu […] tillbaka på den 

skuld som häftar vid det nakna naturliga livet och som överantvardar den levande, oskyldig och olycklig, 

åt botgöringen (Sühne) som ›sonar‹ (sühnt) hans skuld – och väl också förlöser (entsühnt) den skyldige, 

men inte från en skuld utan från rätten. Ty med det nakna livet upphör också rättens herravälde över den 

levande.”122 Det är en reversering av rättens ingripande, som vi har sett inte dömer till straff utan till 

skuld. Ett brott med det band som konstituerar rättens giltighet. Det gudomliga våldet lösgör den levande, 
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som lättad reser sin blick upp ur ödets nät, riktad mot ett högre liv. Men det gudomliga kan inte ha någon 

”politisk” mening, eftersom det för människan är något oavgörbart, vilket väsentligen motsvarar 

rättvisans omständighet och begrepp. Dock är det just denna oavgörbarhet (Unentscheidbarkeit) som, om 

den förstås i sin dialektiska relation mellan gudomligt och profant, möjliggör ett handlande bortom 

berättigandet. Den lokaliserar en zon i termer av denna dialektik som frihet. En frihet som dock framstår 

som mycket svår, eftersom den inte på ett naivt sätt kan förklaras med maximen ”vad man har lust med är 

också tillåtet.”123 Nej, snarare är det ett handlandets sammanhang som ställt inför det som inte kan 

besittas – rättvisa – i handlingen konfronteras av friheten i ett ansvar, det vill säga, ett handlande utan 

berättigande, bortom rätten. Ett sammanhang som dock är bundet vid reflektionen över den ”sedligt-

historiska sfären”. För om handlandet liksom friheten bryts loss från sitt sammanhang förlorar inte bara 

handlandet i sig mening, utan även verkligheten, menar Benjamin.124 Men radikaliteten i denna mening är 

att ansvaret står inför en tom instans, det ges handlandet ingen garanti. Denna tomma instans eller 

ruinerade rätt är dock en öppning mot rättvisan. 

 

Slutsats 

Utifrån den komplexa diskussion som Benjamin initierar i Zur Kritik der Gewalt har denna uppsats 

försökt artikulera en reflektion över begreppen våld och rätt, hur deras relation låter sig tänkas och vad 

den har att säga om den rättsliga sfären. Att våldet får sin begreppsliga bestämning utifrån handlandets 

sammanhang, som ett ingripande i sedliga förhållanden, står varken i motsättning till rättens begrepp eller 

begränsar det till en blott instrumentell funktion av isolerad karaktär inom dess sfär. Nej, tvärtom har 

denna uppsats försökt visa att relationen mellan våld och rätt betecknar den rättsliga sfärens realitet i sig. 

Våldets problematik svarar just mot rättens giltighet och lokaliseras till innebörden av att en lag är i kraft. 

Väsentlig är just förbindelsen till våldet, att rätten konstitueras genom säkerställandet av denna relation. 

För om varje rättsordning kännetecknas av målsättningar som den söker göra gällande är dock våldet inte 

enbart ett medel för uppnåendet av detta rättsanspråk. Ingripandet bryter fram mellan lagen och dess 

verkställande, men det är inte lagen som ligger till grund för våldets tillämpning, utan våldet som 

väsentligen ligger till grund för lagens tillämpning över huvud taget. Paradoxalt är det just våldets 

förmåga att suspendera rätten som motsvarar denna omständighet – både rättsetablerandet och dess 

bevarande finner sin förklaring i termer av denna suspension, vilket svarar mot våldets tvetydighet. 

Rättens existens är avhängig säkerställandet av relationen till det som förmår suspendera den, det vill säga 

att våldet i den bemärkelse som det betecknar en icke-rättslig instans samtidigt utgör en rättens 

konstitutiva förutsättning. Det innebär alltså att rätten sätter denna ”utsida” och att det endast är i termer 
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av denna referens som rättsordningens giltighet, lagens tillämpbarhet och verkställande, över huvud taget 

är möjlig – rätten är i kraft av denna relation. Men samtidigt är det just själva ”möjligheten” som visar 

fram förbindelsens komplexitet. För rätten kännetecknas inte av ”avskräckelsens bestämdhet” utan av 

”hotets obestämdhet”, en omständighet som allstå finner sin mångbottnade fördjupning i ödets sfär och 

begrepp. Och med denna hotande obestämdhet – ödet – visar sig också det kanske mest 

anmärkningsvärda som tillfaller förbindelsens problematik: som en säkerställd relation mellan våld och 

rätt utgör denna förbindelse en gräns. Rätten är inget annat än en gräns, och om förbindelsen till våldet 

utgör dess makt, måste gränsen på sätt och vis sägas beteckna dess auktoritet. För med gränsen visar sig 

denna relation inte vara godtycklig. Dess hotande möjlighet är förutsättningen för rättsingripandet, i den 

bemärkelsen att det ges riktning i domen, en riktning som motsvaras av dess berättigande. Och i den 

mening som berättigandet står, som rättens rätt, i ödet, låter sig gränsens fenomen karaktäriseras inte bara 

av hotet, utan väsentligen av överträdelsens händelse – en omständighet som ger förhållandet mellan 

rättens giltighet, dess lag och livets sammanhang dess bestämning. För bäraren av denna giltighet, av 

denna förbindelse, är det blotta livet, som träffad av domen bär rätten – eller förbindelsen mellan våld och 

rätt – som en skuld. Endast så kan rätten garantera eller bevara sin giltighet, och den gör det i det blotta 

livet. Att rätten dömer till skuld innebär att den statuerar sin giltighet i varje ingripande – rätten kan 

endast bekräfta sig själv – genom att binda den levande, som fördömd under rättens överhängande hot 

olyckligt är tvingad att vandra en väg utan befrielse. 
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