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Det är  

Av Lolo Amble  
Foto Peter Knutson, 
Peter Jönsson,  
Fotografen Saxin       

nu

relationer

”Det är inte  
Elisabeth som  
privatperson som  
går in i rättssalen.  
Det är en roll.”

du står i strålkastarljuset. 
allt hänger på dig och vad du 
gör de kommande sekunderna. 
här berättar en av våra främsta 
skådespelare, en os-medaljör 
och en stjärnadvokat om  
nervo sitet, rädsla och ritualer.

elisabeth massi fritz, 
brottmålsadvokat:

det gäller!
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”Jag hade ställt  
badtofflorna på ett 
särskilt ställe, lagt 
handduken på  
samma plats som  
alltid. Ritualer  
betydde trygghet.”

”När jag var yngre 
kunde det skaka i 
benen, men det hän-
der inte längre. Man 
har väl förvärvat en 
yttre avslappning”

Ingela OlssOn,  
skådespelare på draMaten:

UlrIka knape lIndberg,  
Os-Medaljör I sIMhOpp:

vänd

relationer
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l ”Det var natten före min första  
egna rättegång som ung advokat. Jag 
kunde inte sova. Jag var nervös, 
orolig. I huvudet gick jag igenom de 
olika situationer jag skulle kunna 
ställas inför i rättssalen dagen där-
på. Hur skulle jag klara av att han-
tera det? 

Nästa dag gick jag in i salen med 
en klump i magen. Rättegången 
började. Jag hade inget annat i huvu-
det än att prestera och fokusera. Jag 
såg inte alla åhörare. Och det gick 
bra. Och när något går bra, så växer 
självförtroendet. Efter några proces-
ser började jag tycka att det var 
roligt. Jag till och med längtade till 
nästa rättegång.

När jag var 19 år och pluggade 
juridik på universitetet var jag liv-
rädd för att tala inför publik. Det var 
det värsta jag visste. Vi hade så 
kallade rättegångsspel under studie-
tiden. Jag anmälde mig aldrig frivil-
ligt. Om jag var tvungen så gjorde 
jag det naturligtvis men jag tyckte 
inte om det. Att tala inför åhörare 
gjorde mig nervös, även om jag kun-
de ämnet och var påläst. I gruppar-

beten var jag ofta lite tystare än de 
andra. Kanske höll jag hellre med de 
andra i gruppen för att vara smidig.

Hemma däremot vågade jag redan 
som 14-åring göra uppror mot mina 
föräldrar. Jag ville själv bestämma 
över mitt liv. När jag var 19 år och 
flyttade till Stockholm för att stu-
dera, så var det mot mina föräldrars 
vilja. Vi kom från en annan kultur, 
en hederskultur. Hemma kämpade 
jag för min rätt, men i skolan kändes 
det läskigare att säga vad jag tyckte.

När jag går in i rätten är min 
känsla att nu ska jag ge min klient 
upprättelse. Det är inte Elisabeth 
som privatperson som går in i rätts-
salen. Det är en roll. Jag företräder 
min klient och tillvaratar klientens 
intressen med näbbar och klor. 
Redan dagen innan har jag packat 
mitt arbetsmaterial i rätt ordning  
i portföljen. Jag har mina anteck-
ningar, mina understrykningar. Jag 
vet vad jag vill åstadkomma med 
förhör liksom när man till slut ska 
plädera. Beroende på vilka svar jag 
får under förhör så måste jag vara 
förberedd på andra frågor jag kan 
komma att behöva ställa. I brottmål 
gäller muntlighetsprincipen. Det 
räcker inte med att vara påläst och 
förberedd – jag måste också kunna 
processa och ha en bra förhörsteknik.

Det viktigaste för mig är klienten. 
Klientintresset och samhällsintres-
set är mitt fokus. Jag ska se till att 
klienten blir nöjd och belåten med 
mitt arbete. När man gör något för 
någon annan så presterar man sitt 
yttersta. 

När jag var yngre blev jag nervös 
över att hantera media i uppmärk-
sammade mål. Det gällde att hålla 
tungan rätt i mun och inte säga fel 
saker. Det är sådant man vänjer sig 
vid med åren. Som brottmålsadvokat 
är man uppe i rätten flera gånger i 
veckan. Min erfarenhet och vana gör 
att jag aldrig känner mig orolig eller 
nervös längre.

För många år sedan var jag med 
om att domare hoppade över mig som 
målsägandebiträde i rättssalen. Det 
kunde vara lite äldre, gnälliga doma-

re som av nonchalans och oförskämd-
het helt enkelt lät bli att ge mig 
ordet. Kanske tänkte de att jag var 
så ung så att jag inte hade så mycket 
att säga. Ingen ska använda härs-
karteknik eller kränka mig eller min 
klient. Här gällde det att våga ta 
ordet. Och det gjorde jag också. 
Sådant ska man inte behöva vara 
med om i en rättssal. Den domaren 
gjorde aldrig om det och i dag händer 
det aldrig.

Det mest känslosamma mål jag 
haft som advokat var mordet på Pela 
Atroshi, som mördades endast 19 år 
gammal av sin pappa och sina far-
bröder i juni 1999. Jag var måls-
ägandebiträde åt hennes lillasyster 
som hade bevittnat mordet, och 
därför vittnade under rättegången 
mot de båda åtalade farbröderna. 
Den gången var jag tvungen att 
styra bort känslorna, även om det 
var svårt. Hon grät när hon berät-
tade, och stämningen bland åhörarna 
var oerhört känsloladdad. Inuti var 
jag väldigt rörd både i hjärtat och 
själen men jag valde bort de käns-
lorna därför att jag var tvungen. 
Annars hade jag inte varit till stöd 
för min klient. Jag är advokat, det är 
min yrkesroll. Jag ska inge lugn, 
förtroende och leverera.

Privat är jag en känslig person som 
bland nära och kära lätt rörs till 
tårar om någon till exempel håller 
tal till mig i familjen. Då är jag bara 
mamma eller väninna. Men som 
advokat fattar jag beslutet att inte 
vara känslosam. 

Om jag ska vara ärlig så finns det 
väldigt lite som skrämmer mig i dag. 
Jag vet vad jag kan och är aldrig 
rädd för att uttrycka vad jag tycker 
och tänker. Är det någon som har 
synpunkter så får de ha det, det bryr 
jag mig inte om. Okunskap kan 
skapa försiktighet och från början är 
vi alla nya. Men efter 26 år i yrket  
är jag aldrig nervös, oavsett om det 
är ett uppmärksammat mål eller 
inte. Jag älskar det jag gör och har 
en stor passion för mitt arbete oav-
sett vad jag gör.” l

elIsabeth MassI FrItz:

forts.det är nU det gäller

– Redan dagen 
innan har jag
packat portföljen

forts. på sid 30
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l ”Hjärtat slog 
vilt. Adrenalinpå-
slaget kändes som 
en oro i kroppen.

Jag gick fram 
och tillbaka utan-
för scenen. Nästan 
andfådd, febrig.

Så kunde det 
kännas precis före 
föreställning, när 
jag spelade mono-
logen Ett år av 

magiskt tänkande på teater Gale-
asen. Textmassan var nästan 
omänsklig att lära sig utantill.  
70 sidor text. Ensam på scen i två 
timmar. Det kräver mental och 
känslomässig kondition att göra 
något sådant. Det var inte bara 
rädslan att tappa texten, utan 
också utsattheten att spela på en 
intim scen nära publiken. Det 
kanske låter plågsamt, men fram-
för allt var det lustfyllt. Om jag 
inte kände så, skulle jag ha läm-
nat yrket. Det är lusten som 
håller en uppe. I bästa fall inne-
bär det en förhöjd livskänsla att 
stå på scen. 

När jag var yngre hade jag 
ritualer innan jag gick in på scen. 
Rörelser, uppvärmningar, något 
särskilt att äta. Allt sånt har jag 
medvetet gjort mig av med. I kraft 
av min praktiska erfarenhet och 
de jävligt många timmar jag stått 
på scen så vill jag våga lita på att 
jag kan det jag gör. Jag vill vara 
öppen, sudda ut gränsen mellan 
mitt privata jag och yrket. När 
barnen var små ringde jag alltid 
hem precis före föreställning. Det 
var en början på den processen.

Nervositet kan yttra sig som en 
självmedvetenhet, som att se sig 
själv utifrån. Det är vidrigt och 
dödar all glädje. Vissa skådespe-
lare vill inte veta vilka som sitter 
i publiken, men jag bryr mig inte 
så mycket om det. Dessutom ser 
jag ofta vilka som sitter därute. 
Är det teatermänniskor jag res-
pekterar och beundrar så visst 
blir det en anspänning, men inte 

så att jag hindras av det. 
När jag var yngre kunde det 

skaka i benen, men det händer 
inte längre. Man har väl förvärvat 
en yttre avslappning, jag kan 
kamouflera min nervositet. Min 
röst påverkas inte, jag kan röra 
mig lugnt. Även om jag är nervös 
så kan jag verka kolugn. Det är 
nån slags teknik och framför allt 
erfarenhet. Det är en märklig 
situation att framträda inför 
publik. Jag förstår att många 
människor är rädda för det. Det 
är naturligt att vara rädd.

Privat är jag inte blyg men inte 
heller en entertainer. Att bara 
resa sig upp och läsa dikt, sjunga, 
tala improviserat, ligger inte för 
mig. Men om en förälder på min 
dotters skola frågar om jag kan 
säga något spontant till en lärare, 
på en skolavslutning till exempel, 
så gör jag det utan problem. 

För något år sedan skulle jag 
läsa dikt i kyrkan på en väns 
begravning. Jag var högröd, 
genomsvettig, jättenervös – men 
det gick bra ändå. Jag läste utan 
att börja gråta. Kanske var det 
skådespelaren i mig, som gjorde 
att jag klarade det. Kanske var 
det av respekt för min vän.

Självförtroende har delvis med 
klass att göra. Att våga höja min 
röst, ta plats, känna att mina 
åsikter är värdefulla; det slogs jag 
mycket med som ung. Jag såg att 
för människor från en annan 
klass var allt detta självklart. Det 
här är ingen hundraprocentig 
sanning, men det går heller inte 
att bortse ifrån. När jag var i 
tonåren trodde jag att man måste 
se ut på särskilt sätt och ha en 
annan bakgrund för att bli skåde-
spelare. Jag kände mig visserligen 
hemma på scenen, men det tog 
lång tid innan jag förstod att 
andra tyckte att jag var bra. Å 
andra sidan; ett visst mått av 
tvivel är bara sunt. En människa 
som bara sitter och lutar sig 
tillbaka på sin egen förträfflighet, 
det är ju outhärdligt.” l

l ”Det var en 
ritual. Inför 
varje hopp hade 
jag olika ord i 
huvudet. Jag 
minns det som 
om det vore 
igår. De två ord 
jag hade i huvu-
det inför det 
sista hoppet  
i OS 1972: 
Använd föt-
terna. Orden 
behövdes för att 
sätta på auto-
piloten. Om jag 
använde föt-
terna så visste 
jag att jag skul-
le få en bra 
start. Jag hade 
ställt badtoff-
lorna på ett 

särskilt ställe, lagt handduken på samma plats 
som alltid. Ritualer betydde trygghet. Händer-
na lagom fuktade, för att få ett bra grepp kring 
benen. Nervös var jag alltid. Jag förstår inte dem 
som säger att de aldrig blir nervösa, det är ofatt-
bart. Men det gäller att bli vän med sin nervosi-
tet. Att förbereda sig. Träna, träna, träna. 

Vissa tävlingar gick det bara inte. Nervosite-
ten gjorde att ben och armar inte kunde koordi-
neras. All kraft gick ur mig. Värst var det 
konstigt nog under SM-tävlingar. Jag kände det 
som om alla ville besegra mig. Det blev kaos 
inuti. Men många gånger gick det väldigt bra. 

Efter karriären som simhoppare började jag 
föreläsa. Också där var det viktigt att förbe-
reda sig, att se situationen framför sig i huvu-
det innan man ska göra det i praktiken. En 
gång i Lausanne skulle jag hålla tal för de 
internationella olympiska förbunden. Jag hade 
då fått lära mig att lära in den första meningen 
perfekt. Då skulle resten komma av bara far-
ten. Det fungerade faktiskt, så det har jag 
plockat med mig sedan dess. 

Jag var ingen naturlig talang när jag började 
träna simhopp som barn. Jag har lagt ner 
mycket tid, kraft och energi för att nå mina 
mål. Jag har inte fått något gratis. Man måste 
göra jobbet, annars kommer man inte ända 
fram. Jag hade bra fysik och var stark. Jag 
tränade hemma för att lära mig sträcka på 
fötterna, för att bli rörlig i kroppen. Ingen 
behövde tjata på mig, jag insåg tidigt att det är 
jag som måste göra jobbet. Annars kommer 
man inte att lyckas. En talang måste ta vara 
på sin egen talang.” l

UlrIka knape  
lIndberg:

– Nervös var 
jag alltid

Ingela OlssOn:

– Lusten håller en uppe

forts.det är nU det gäller


