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In memoriam Reza Banakar 1959–2020

Reza	 Banakar,	 professor	 i	 rättssociologi	 vid	
Lunds	universitet,	har,	vid	60	års	ålder,	avlidit	
efter	en	tids	sjukdom.	Retfærds	redaktion	och	
läsekrets	minns	 en	 av	de	 största	 rättssociolo-
gerna.

Banakar	föddes	i	Shiraz	i	Iran	och	började	
studera	matematik	på	universitet	 i	Storbritan-
nien.	På	1980-talet	flyttade	han	till	Sverige	och	
1994	avslutade	han	sina	forskarstudier	 i	 rätts-
sociologi	 i	 Lund	 med	 avhandlingen	 Rättens 
dilemma – om konflikthantering i ett mångkultu-
rellt samhälle.	Därefter	 följde	 forskartjänst	 vid	
Centre	for	Socio-Legal	Studies	i	Oxford	och	en	
professur	i	Socio-Legal	Studies	vid	Westminster	
University.	Från	2013	var	Banakar	professor	 i	
rättssociologi	 vid	 Sveriges	 enda	 rättssociolo-
giska	 forskningsinstitution	 –	 den	 vid	 Lunds	
universitet.

De	 som	haft	 Banakar	 som	handledare	 för	
doktorsavhandlingen	minns	en	briljant,	mång-
sidig	och	energisk	forskare	som	hängivet	bidra-
git	till	deras	forskarutbildning	och	avhandlings-
projekt.	Banakars	forskarstuderande	beskriver	
sin	upplevelse	av	handledning	som	att	ta	del	av	
en	kraftfull	transformativ process.

Lärarna	och	forskarna	på	rättssociologiska	
institutionen	 sörjer	 en	 engagerad,	 underfun-
digt	humoristisk	och	hjälpsam	kollega.	Institu-
tionens	studenter	–	de	på	grundläggande	nivå	
och	de	på	det	 internationella	masterprogram	
som	Banakar	grundade	2016	–	framhöll	honom	
som	en	inspirerande	lärare	som	förmådde	bjuda	
in	dem	i	rättssociologins	hela	komplexitet	och	
nyansrikedom.

Forskare	som	intresserar	sig	för	rättssocio-
logiska	problemställningar	 vet	 att	Banakar	 är	

författare	till	en	oräknelig	mängd	artiklar,	bok-
kapitel,	debattartiklar	och	ansvarat	för	antolo-
gier,	 konferenser	 och	nätverk.	 Flera	 av	 fältets	
standardverk	är	resultat	av	Banakars	verksam-
het.	Spännvidden	i	Banakars	bidrag	är	oerhörd	
och	omfattar	närmast	hela	det	rättssociologiska	
fältet	med	ett	stort	antal	empiriska	teman,	teo-
retiska	 infallsvinklar	 och	 metodologiska	 an-
greppssätt.	Den	monumentala	boken	Normativ-
ity in Legal Sociology: Methodological Reflections 
on Law and Regulation in Late Modernity	 (2015)	
recenserades	i	uppskattande	ordalag	i	Retfærd	
(nr	2016,	s.	75–78)	av	Ania	Zbyszewska	och	Ag-
nieszka	Doll.

Banakar	var	alltså	viktig	också	för	vår	tid-
skrift	 Retfærd.	 Läsekretsen	minns	 att	det	 var	
här	Banakar	 1998	 (nr	 81,	 s.	 3–21)	publicerade	
artikeln	 ”The	 Identity	Crisis	 of	 a	 ’Stepchild’:	
Reflections	on	the	Paradigmatic	Deficiencies	of	
Sociology	 of	 Law”	 som	kom	att	 bli	 en	 viktig	
utgångspunkt	för	diskussionen	om	rättssociolo-
gins	framtid	–	och	således	formativ	för	det	rätts-
sociologiska	fältet.	Banakar	illustrerade	hur	det	
inom	 rättssociologin	 inte	 rådde	 samsyn	kring	
’the	social	nature	of	 law’	och	att	frånvaron	av	
övergripande	teoretisk	förklaringsmodell	inne-
bar	att	det	inom	fältet	kom	att	saknas	grundläg-
gande	paradigm	 inom	vilket	 kunskap	kunde	
produceras.	Det	förelåg,	menade	Banakar	1998,	
ett	stort	behov	av	att	råda	bot	på	rättssociologins	
teoretiska	underutveckling	 och	 fältets	 delvisa	
koppling	till	strukturfunktionalismen.	Banakar	
gav	sig	därefter	i	kast	med	det	projekt	som	kom	
att	bli	hans	 livsledsagare:	 att	 systematiskt	de-
finiera	 rättssociologi	 (dess	 teori	 och	metod)	 i	
egen	rätt	–	dvs.	inte	som	en	del	av	enbart	vare	
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sig	sociologin	eller	rättsvetenskapen,	ett	projekt	
som	vi	alltjämt	har	anledning	att	bidra	 till	att	
förverkliga.

Den	 skarpa	 iakttagelseförmågan,	 tyngden	
i	argumenten	och	överblicken	över	både	rätts-
teori	och	sociologi	som	Banakar	visar	prov	på	
i	sin	artikel	illustreras	tydligt	i	att	den	stimule-
rade	fram	en	intensiv	debatt	i	Retfærd.	Thomas	
Mathiesen	 frågade	 ”Is	 it	 all	 that	 bad	 to	 be	 a	
stepchild?	Comments	on	the	state	of	sociology	
of	law”	(1998,	nr	83,	s.	67–76)	och	framhöll	po-
sitiva	aspekter	av	fältets	mångfald	och	öppen-
het:	en	forskningsmässig	frihet.	Håkan	Hydén	
fortsatte	 diskussionen	med	 bidraget	 ”Even	 a	
Stepchild	Eventually	Grows	Up:	On	the	Iden-
tity	of	Sociology	of	Law”	(1999,	nr	85,	s.	71–80).	
Hydén	menade	här	att	svaret	på	frågan	om	vad	
det	 innebär	 att	 studera	 rätten	 sociologiskt,	 är	
att	detta	 innebar	 att	 studera	normer	 –	 och	 att	
normen	är	det	som	förenar	sociologin	och	rätts-
vetenskapen.	Jørgen	Dahlberg-Larsen	pekade	i	
sitt	bidrag	”Sociology	of	Law	from	a	Legal	Point	
of	View”	 (2000,	nr	89,	 s.	26–39)	på	att	rätten	 i	
sig	 inte	är	ett	enhetligt	 fenomen,	ens	ur	para-
digmatisk	 synvinkel,	 att	 rättssociologi	 har	 en	
roll	att	spela	i	att	begripa	rättsliga	problem	och	
betydelsen	 av	 att	 teoriutveckling	 sker	 i	 ljuset	
av,	 och	prövas	 konkret	 i,	 empirisk	 forskning.	
Inger-Johanne	Sands	bidrag	till	debatten	publi-
cerades	under	titeln	”A	Future	or	a	Demise	for	
the	Theory	of	 the	Sociology	of	Law:	Law	as	a	
normative,	social	and	communicative	function	
of	society.	Can	part	of	the	answer	be	found	in	
the	 general	 theories	 of	 communication,	 dis-
course	and	language	in	society?”	(2000,	nr	90,	
s.	 55–73).	 Sand	 lyfte	 fram	Niklas	 Luhmanns	
sociologi	som	ett	program	för	studiet	av	rätten	
som	ett	på	en	och	samma	gång	socialt	och	nor-
mativt	fenomen.	Anne	Hellum	lanserade	i	sin	
artikel	”How	to	Improve	the	Doctrinal	Analysis	
of	Legal	Pluralism:	A	Comparison	of	the	Legal	
Doctrine	about	Custom	and	Local	Law	in	Zim-
babwe	and	Norway”	(2000,	nr	89,	s.	40–62)	en	
’bottom-up’	 approach	 för	 att	 ’underifrån’	 stu-
dera	rätten	som	en	situerad	dynamisk	process	

genom	den	rättsantropologiskt	och	rättsplura-
listiskt	 inspirerade	 begreppsbildningen	kring	
’local	law’.	Hanne	Petersen	efterlyste	i	artikeln	
”Forging	New	Identities	in	the	Global	Family?	
Challenges	 for	 Prescriptive	 and	 Descriptive	
Normative	Knowledge”	(2000,	nr	90,	s.	46–54)	
att	rättssociologin	på	allvar	skulle	ta	sig	an	glo-
baliseringen	 och	 verka	 för	 både	 ’interhuman	
law’	och	’world	law’.

Reza	 Banakar	 bemötte	 –	 instämde	 i	 somt	
och	argumenterade	mot	annat	–	alla	dessa	dis-
kussionsinlägg	i	artikeln	”A	Passage	to	’India’.	
Toward	 a	 Transformative	 Interdisciplinary	
Discourse	 on	 Law	 and	 Society”	 (2001,	 nr	 92,	
s.	 3–21).	 Banakars	 vetenskapliga	 radikalism,	
mod	och	riktning	syns	tydligt	i	hur	han	avrun-
dar	sin	artikel:

”At	 the	 theoretical	 level,	 the	need	 to	 con-
sider	 and	 integrate	 the	 view	 of	 the	 law	
from	 the	 inside	with	 the	 view	of	 the	 law	
even	from	the	outside	must	be	emphasized.	
In	other	words,	the	legal	practitioner’s	per-
spective	must	be	integrated	with	the	social	
scientist’s	vantagepoint	on	law	in	a	reflexive	
manner.	It	also	means	that	a	genuine	theo-
retical	concern	with	the	dichotomy	strives	
to	transcend	the	duality	of	law	and	society.”

Vi	hedrar	minnet	av	Reza	Banakar	genom	att	
försöka	fortsätta	hans	avancerade	och	ambitiösa	
forskningsprogram	i	syfte	att	utveckla	en	posi-
tion	från	vilken	inget	mindre	än	rätten	i	samhäl-
let	respektive	samhället	i	rätten	kan	begriplig-
göras	–	och	kritiseras.

Retfærds	redaktion	tar	farväl	av	en	av	rätts-
sociologins	största.

Martin Joormann & Niklas Selberg
För	den	svenska	redaktionen	av	Retfærd

Ps.	Mot	bakgrund	av	det	ovanstående	publice-
rar	Retfærd	på	hemsidan	(retfaerd.se)	med	fri	
åtkomst	hela	den	viktiga	debatt	om	rättssociolo-
gin	som	initierades	av	Reza	Banakar.	De	frågor	
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som	Banakar	en	gång	i	tiden	väckte	väntar	ännu	
på	robusta	svar	–	och	det	är	hög	tid	att	dagens	
forskare	får	möjlighet	att	lämna	sina	bidrag	till	
diskussionen.	Vi	vill	gärna	att	Banakars	minne	

hedras	 genom	att	debatten	 fortsätter,	 och	 ser	
gärna	att	det	sker	i	våra	spalter.


