
 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Lina Andersson 
 
 

Att dömas av likar 
- en studie av nämndemännen i svensk 

domstol 
 
 
 
 
 

Examensarbete 
30 ECTS 

 
 
 
 

Handledare 
Per Ole Träskman 

 
Ämnesområde 

Straff- och processrätt 
 

VT 2008 



Innehåll 
SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 3 

FÖRORD 5 

FÖRKORTNINGAR 6 

BEGREPP 7 

1 INLEDNING 8 

1.1 Syfte 8 

1.2 Problem och frågeställningar 8 

1.3 Disposition 9 

1.4 Metod och material 9 

1.5 Avgränsningar 10 
1.5.1 Frågeställning 10 
1.5.2  Metod 10 

2 LEKMANNADOMARE 11 

2.1 Historik 11 
2.1.1 Antikens Grekland 11 
2.1.2 Det romerska riket 11 
2.1.3 Romarrikets fall 12 
2.1.4 Karl den store 13 
2.1.5 Medeltiden 13 
2.1.6 Maktfördelningsläran 14 
2.1.7 Revolution och postrevolution 14 
2.1.8 1900-tal 14 
2.1.9 Sammanfattning och egna tankar – lekmannadomarnas historia 15 

2.2 Nutid 15 
2.2.1 Sverige 15 
2.2.2 Utlandet 16 

3 NÄMNDENS HISTORIA 17 

3.1 Tinget 17 

3.2 Nämnden växer fram 17 



3.3 Permanenta ledamöter av rätten 18 

3.4 Nämndens glansperiod 18 

3.5 1734 års lag 19 

3.6 1800-tal 19 

3.7 1900-tal 20 

3.8 Vilket inflytande har då nämnden haft? 20 

4 NÄMNDEMANNASYSTEMET 21 

4.1 Förarbeten 21 

4.2 Val 21 

4.3 Antal 22 

4.4 Domförhet och förekomst 22 
4.4.1 Tingsrätt 22 
4.4.2 Hovrätt 23 
4.4.3 Länsrätt och kammarrätt 23 

4.5 Överläggning och dom 23 

5 INTERNATIONELL UTBLICK 25 

5.1 Jurysystemet i USA 25 
5.1.1 Rättvisebedömning 25 
5.1.2 Kritik mot jurysystemet 25 

5.2 En rättvis rättegång - EKMR 26 

6 ARGUMENT FÖR OCH EMOT LEKMÄN 28 

6.1 Sammanfattning för- och nackdelar 28 

6.2 Fördelar 28 
6.2.1 Legitimitet 28 
6.2.2 Demokrati 29 
6.2.3 Rättvisa 29 
6.2.4 Flexibilitet 30 
6.2.5 Erfarenheter och specialkompetens 30 
6.2.6 Förhindrande av teknokrati 31 
6.2.7 Fler domare är bättre än färre 31 
6.2.8 Kostnader 32 

6.3 Nackdelar med lekmän 32 
6.3.1 Bristande juridiskt kunnande 32 
6.3.2 Hämmande inverkan på metodutveckling 33 
6.3.3 Subjektivism 34 
6.3.4 Politiskt verktyg 35 



6.3.5 Minskad effektivitet 35 
6.3.6 Dömer inte enligt eget huvud 36 

7 REKRYTERING OCH DEMOGRAFI 37 

7.1 Rekryteringsproblem 37 

7.2 Demografi 37 

7.3 1993 års domarutredning 38 

7.4 Domstolsverkets rapport 2007:2 38 

7.5 Hur borde systemet se ut? 39 

7.6 Alternativa rekryteringsmetoder 39 
7.6.1 Slumpurval 39 
7.6.2 Direktnomineringar 40 

8 POLITIKEN I SVERIGE 41 

8.1 Det politiska läget 41 

8.2 Politiker som domare 41 
8.2.1 Ett icke-politiskt uppdrag 41 
8.2.2 Åtgärder för att förhindra politisering 42 
8.2.3 Missuppfattning om uppdraget 42 

9 NÄMNDEMANNENS EGEN SYN PÅ SITT UPPDRAG? 44 

9.1 Undersökningar 44 

9.2 Sammanställning av undersökningarna 45 

9.3 Folkets likar? 46 

10 ANALYS 47 

10.1 Vägning av för- och nackdelar 47 
10.1.1 Hot mot demokratin 47 
10.1.2 Kompetens och erfarenheter 47 
10.1.3 Fördomar 48 
10.1.4 Kostnader i förhållande till  överläggningens positiva effekt. 48 
10.1.5 Metod och pedagogik 49 
10.1.6 Legitimitet 49 
10.1.7 Införa jurysystem? 50 
10.1.8 Slutsats angående lekmän 50 

10.2 Politisk rekrytering – lämplighet 50 
10.2.1 Legitimitet 50 
10.2.2 Maktfördelning 51 
10.2.3 EKMR 51 
10.2.4 Demografi 52 



10.2.5 Rekrytering 52 
10.2.6 Nytt valsystem 53 
10.2.7 Nämndemännens syn på sin egen roll 53 
10.2.8 Får domare ha politiska åsikter? 53 

10.3 Slutsats angående politisk rekrytering 54 

11 SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGARNA 55 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 56 
 



Summary 
Lay judges have got a long history in the world. It started in ancient Greece 
with large assemblies of jurors and continues on today with the jury systems 
in the United States of America and Great Britain on one hand, and Swedish 
lay judges on another. The Swedish lay judges are appointed by political 
parties and are often elderly politicians who are given the assignment as an 
honorary task at the end of a political career. The questions I am to answer 
in this composition are those of whether Sweden should have lay judges on 
the whole, and if the answer is yes, is it a threat against the individual rights 
of the accused to have judges recruited by political parties? 
  
There are as many benefits with lay judging as there are disadvantages. The 
benefits with the institution of lay judges are; 

• the democratic value, since laymen can hold a control function,  
• the aspect that justice only can be defined by laymen  
• it brings legitimacy to the court  
• it forces the courts to offer understandable proceedings  
• it links the people’s view of justice with the justice that is upheld in 

the courts,  
• the lay judges brings their life experience to the courts 
• lay judges are less expensive than scholar judges 

The disadvantages are; 
• The lay judges lacks juridical competence 
• Lay judges have no real influence; they are only alibis for 

democracy 
• There is a risk that the Swedish laymen jurors are being influenced 

by political values rather than being objective  
• The lay judges do not truly represent the people by age, gender or 

social background 
• Lay judges are subjective 
• Lay judges’ juridical incompetence leads to the courts having to 

simplify the proceedings, leading to a trivialization of law 
interpretation 

 
The weighing one has to do in order to come to a conclusion whether it is 
reasonable to keep the system of lay judging in Sweden isn’t an easy task. 
The system has been active in Sweden over the last thousand years and is an 
institution of tradition. In my studies I come to the conclusion that it is 
reasonable to keep the lay judges in the Swedish judicial system. The 
benefits of having the system overweigh the benefits of abandoning it. The 
most important of those benefits is the protection of democracy which is one 
of greatest significance. The disadvantages of lay judging have not 
convinced me to the extent that I am willing to favour an abandonment of 
today’s lay judge system. 
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When it comes to the question whether Sweden should change the system of 
recruiting lay judges the answer is easy. We should change the system as 
soon as possible in order to prevent the risk of politics influencing the 
judgments of the courts. The foundation of a democratic society rests on the 
certainty that a fair judicial system exists.  
 
There might also be a possibility that today’s system implicates a breech of 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms (ECHR). ECHR states that every man has a right to a fair trial by 
an independent tribunal and it is questionable whether a court under possible 
political influence can be considered independent. 
 
My suggestion is to remove the system of recruitment via the political 
parties and instead make random selections of people from the general 
public. 
 
So to sum it up in one sentence; we should keep the lay judges but reform 
the way in which they are elected. 
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Sammanfattning 
Lekmannadömandet sträcker sig långt bak i historien. Det började i antikens 
Grekland och fortsätter än i dag med jurysystemen i USA och Storbritannien 
å ena sidan och Sveriges nämndemannasystem å det andra. De svenska 
nämndemännen utses på politisk väg och är ofta äldre politiker som får ett 
hedersuppdrag från partiet på sin ålders höst. Frågorna jag ska besvara i mitt 
arbete är om Sverige bör ha dömande lekmän och, om svaret på den frågan 
är ja, om det i så fall är ett hot mot rättssäkerheten att ha domare som utses 
på politisk väg. 
 
Det finns lika många fördelar som nackdelar med lekmannadömande. 
Fördelarna är; 

• Skyddet av demokratin 
• Rättvisa kan endast definieras av lekmän 
• Det medför legitimitet till domstolarna 
• Det tvingar rätten att göra processen lättförståelig 
• Det erbjuder en länk till det allmänna rättsmedvetandet 
• Lekmännens livserfarenhet som kan vara en tillgång 
• Lekmän kostar inte lika mycket som lagfarna domare 

Nackdelarna är; 
• Bristande juridisk kompetens 
• Inget reellt inflytande i domstolen 
• Risk för att nämndemännen influeras allt för mycket av de lagfarna 

domarna  
• Risk för politisering av domstolarna i och med den politiska 

rekryteringen av svenska nämndemän 
• Lekmännen motsvarar inte befolkningen demografiskt 
• Lekmännen är mer fördomsfulla än lagfarna domare 
• Med bristande juridisk kompetens följer att domstolarna får förenkla 

vissa mål för mycket så att den juridisk-tekniska metodutvecklingen 
blir lidande 

 
Avvägandet man måste göra för att komma till en slutsats angående 
bevarandet av nämndemannasystemet i Sverige är ingen lätt uppgift. Det är 
ett gammalt, traditionsfyllt system som sträcker sig 1000 år bakåt i tiden. I 
min studie kommer jag fram till att det är rimligt att behålla 
nämndemannasystemet, dock med vissa förändringar. Fördelarna överväger 
helt enkelt nackdelarna. Den viktigaste fördelen är skyddet av demokratin 
genom den insyn nämndemännen ger i domstolssfären. Nackdelarna med 
lekmannadömande har inte varit övertygande nog för att få mig att vilja 
föreslå ett avskaffande av nämndemannasystemet. 
 
När det kom till frågan om huruvida Sverige bör ändra rekryteringssystemet 
för nämndemän är svaret lätt. Vi borde ändra systemet så snart som möjligt 
för att förhindra en eventuell risk att domstolarna politiseras. En av 
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grundvalarna i ett demokratiskt samhälle är möjligheten till en rättvis 
rättegång. 
 
Det finns även en möjlighet att dagens system kan strida mot den 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (EKMR). EKMR stadgar att varje människa har 
rätt till en rättvis rättegång inför en oavhängig domstol. Det är tveksamt om 
man kan anse en domstol vara oavhängig när den är under politiskt 
inflytande. 
 
Mitt förslag är att ändra dagens rekryteringssystem och istället göra 
slumpvisa val ur befolkningen. 
 
För att summera; vi borde behålla lekmannadomarna men slopa dagens 
rekryteringssystem. 
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Förord 
Det är märkligt hur snabbt nio terminer kan gå. Jag minns så klart den första 
dagen jag vettskrämd satte foten på Juridicums trappa. Det har hänt så 
mycket sedan dess och man har långsamt vuxit som människa. 
Förhoppningsvis så har även ens juridiska kunnande växt.  
 
Man märker när man studerar juridik att juridiken genomsyrar allt, precis 
allt i ett samhälle och det fascinerar mig fortfarande. Nästan varje steg en 
människa tar är reglerat. För vissa människor kan detta vara skrämmande, 
för mig är det nästan som en konstform. Vissa människor jag har talat med 
anser inte att juristens arbete är kreativt, men jag vill argumentera mot detta 
och säga att juristens arbete kan vara något av det viktigaste kreativa arbete 
som görs i samhället dagligen. Viktiga avtal skall knåpas ihop så att det 
passar parterna som handen i handsken och inte minst domarna skall skriva 
sina domar så att inte det minsta kommatecken sitter på fel plats, för att 
undvika missförstånd förstås. Juristens uppgifter är för mig en underbar 
utmaning och jag hoppas få fördjupa mig mycket mer när jag kommer ut i 
arbetslivet. 
 
De människor som stöttat mig under dessa, ibland kämpiga, år är jag 
förevigt tacksam. Det är min familj och mina vänner, ni vet vilka ni är. Det 
har varit en del tårar men framförallt skratt. Nu väntar nya utmaningar. 
 
 
 
 
 
               Lina Andersson 

    Trelleborg maj 2008 
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Förkortningar 
AFDL  Lagen om allmänna förvaltningsdomstolar 
DV  Domstolsverket 
EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

f.Kr.  Före Kristi födelse 
Prop.  Regeringens proposition 
RB  Rättegångsbalken 
SCB  Statistiska Centralbyrån 
SOU  Statens offentliga utredningar 
TF  Tryckfrihetsförordningen 
YGL  Yttrandefrihetsgrundlagen 
ÄktB  Äktenskapsbalken 
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Begrepp 
 
 
Demografi Vetenskapen om ett folks 

fördelning exempelvis när det 
gäller ålder, kön, yrke, religion etc. 

 
Empirisk undersökning Undersökning byggd på 

erfarenheter och iakttagelser såsom 
en enkät eller intervju. 

 
Lagfaren domare Domare som gått igenom adekvat 

juridisk utbildning. Jag kommer 
även använda mig av begreppen 
juristdomare och professionell 
domare för att få variation. 

 
Lekmannadomare Domare utan juridisk utbildning, i 

motsats till begreppen juristdomare, 
professionell domare eller lagfaren 
domare. 

 
Tvärvetenskap Forskning som innefattar 

kunskaper från olika 
vetenskapsområden. I mitt arbete 
handlar det om rättsvetenskap, 
kriminologi, statsvetenskap etc.
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1  Inledning 
 
Nämndemannens roll i det svenska rättssystemet har inte varit alltför synlig 
i medierna. Detta trots att många brister i nämnda system påpekats av bland 
annat regeringen själv (se 7.2).  Det har dock gjorts ett antal undersökningar 
och arbeten som behandlar nämndemän och lekmän som dömer. 
Inspirationen till detta arbete kom från den tid man spenderat i domstol som 
juridikstudent. Jag har ofta undrat över hur det ligger till med 
nämndemännens funktion i domstolen. Den första frågan som dök upp var 
om de hade något inflytande över domstolen. Min känsla var att många 
nämndemän skulle vika sig för en lagfaren domares åsikt och vilja. När jag 
och en kurskamrat diskuterade detta en eftermiddag häromåret så föreslog 
hon att jag borde skriva om detta i mitt examensarbete. Jag anammade 
hennes förslag och resultatet blev detta arbete.   
 

1.1 Syfte 
Arbetets syfte är att utreda problemen kring det svenska 
nämndemannainstitutet samt att ta ställning i frågan om lämpligheten i att ha 
lekmän som dömer. Även lämpligheten av den politiska rekryteringen av 
nämndemän utreds i mitt arbete. 
 
 

1.2 Problem och frågeställningar 
 

Problemen jag tar upp är; 
• Lekmän som domare kontra lagfarna domare. 
• Hur väl överrensstämmer fördelningen mellan nämndemännens ålder, 

kön, sexualitet och härkomst med nationen i övrigt? 
• Lämpligheten i att denna ”folkets röst” som nämndemännen ska utgöra 

utses politiskt.  
• Vad finns det för belägg för att politikers uppfattning motsvarar folkets? 

Är det troligt att politikers uppfattningar överensstämmer med gemene 
mans?  

• Hur väl överensstämmer en politisering av domstolarna med EKMR? 
 
 
Dessa problem mynnar ut i frågeställningarna; 
• Är det lämpligt att använda sig av lekmannadomare? Från svaret på 

detta härleder jag sedan om det är lämpligt att Sverige använder sig av 
lekmannadomare i form av nämndemän. 

• Om ja, är det i så fall lämpligt att dessa domare tillsätts politiskt? 
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1.3 Disposition 
 
Innan jag kan behandla ovanstående problem måste jag se över en del saker; 
• Vilken är den historiska bakgrunden?  
• Finns det nutida system att jämföra med? Och kan den politiska 

tillsättningen av nämndemän stå i konflikt med EKMR? 
• Dagens nämndemannasystem måste redogöras för med hjälp av 

tillämpliga lagrum angående val till nämndeman och uppdraget som 
sådant. 

• Vilka för- och nackdelar finns det med lekmannadomare? Vilka faktorer 
är viktigast? 

• Hur rekryteras nämndemännen och vilka problem finns det angående 
detta? Motsvarar nämndemännen befolkningen? 

• Hur skulle rekryteringssystemet kunna se ut istället?  
• Hur ser det politiska läget ut i Sverige idag och varför har vi politisk 

rekrytering? Görs det något för att förhindra politisering? 
• Hur ser nämndemännen själva på sitt uppdrag? Har nämndemännen 

missförstått uppdraget de fått sig tilldelat? 
 
 

1.4 Metod och material 
 
I mitt examensarbete använder jag mig av traditionell rättsdogmatisk metod, 
när jag tittar på lagar och förarbeten angående nämndemän, med en 
samhällsvetenskaplig vinkel eftersom jag även tar in en diskussion när det 
gäller politiskt inflytande över våra domstolar samt en undersökning vad 
gäller nämndemännens syn på sin egen roll i domstolen. Materialet som 
använts är på grund av detta en blandning mellan rättsvetenskapliga texter 
med författare såsom Christian Diesen och Bengt Lindell, en uppsats från 
Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet med Toivo Jokkala 
som författare och statsvetenskapliga skrifter etc. Detta arbete kan alltså 
beskrivas som tvärvetenskapligt. Mycket vikt har jag lagt vid Christian 
Diesens arbete Lekmän som domare, anledningen till detta är att det är en 
väldigt fullständig analys av fenomenet dömande lekmän. Jag vill i arbetet 
anlägga en europarättslig vinkel på frågan om politisering i domstolen och 
tar därför upp EKMR. Denna fråga ingår i den om lämpligheten i att ha 
politiskt tillsatta domare. 
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1.5  Avgränsningar 

1.5.1 Frågeställning  
Jag har när det gäller mina frågeställningar varit tursam nog att inte behöva 
avgränsa mig så mycket. De två frågeställningar jag har om lämpligheten 
med lekmannadomare respektive lämpligheten med en politisk tillsättning 
av dessa behöver inte inskränkas. 
 

1.5.2  Metod 
Jag har gjort en del avgränsningar när det gäller metod. Jag har valt att inte 
göra några empiriska undersökningar. Jag behandlar i mitt examensarbete 
bland annat Toivo Jokkalas uppsats, vari han intervjuat nämndemän om sina 
uppdrag i brottmål på tingsrättsnivå och jag anser att denna och andra 
undersökningar som jag tar upp är tillräckligt för att belysa nämndemännens 
egen syn på sitt uppdrag (se 9.1 och 9.2). 
 
När det gäller komparation av nutida system har jag valt det amerikanska 
jurysystemet för att belysa den rättvisebedömning som görs där. Att göra en 
större komparativ undersökning ansåg jag inte vara nödvändigt för arbetets 
kvalitet. Den komparation som finns är till för att visa att det finns andra 
möjligheter att använda sig av dömande lekmän än Sveriges 
nämndemannasystem. Vilket system som är bäst tar jag inte ställning till 
utan det räcker att konstatera att det finns fungerande system med dömande 
lekmän. 
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2 Lekmannadomare  

2.1 Historik 

2.1.1  Antikens Grekland 
 
Lekmannadömande förekom redan under antiken1. Jurysystemet syntes 
första gången 462 f.Kr. då Perikles2 och Ephialtes3 grundade sina 
dikasterier, jurydomstolar.4 I Grekland fick alla fullvärdiga medborgare ta 
del i rättskipningen. Enligt Aristoteles5 betydde ordet medborgare per 
definition att man skulle vara med och styra och döma i samhället. Den 
dömande verksamheten byggde på demokrati. Alla tvister och brottmål gick 
till folkets domstol där den dömande folkförsamligen bestod av 501 
medborgare, eller vid lindrigare fall 201 medborgare. Detta innebar att det 
varje dag var tusentals medborgare engagerade i domstolens arbete. Det 
skedde inget urval av medborgare utan det var först i kön som gällde. Dessa 
medborgardomare fick betalt för att döma. Det fanns även en 
ämbetsmannadomare som lade fram ett förslag till dom efter att 
församlingen hade debatterat fallet. Sedan fick denna församling rösta om 
de godtog ämbetsmannadomarens förslag.6

 

2.1.2  Det romerska riket 
 
Under det romerska imperiet7 skedde stora förändringar om hur man såg på 
dömande. Det romerska riket hade inte demokratiska domstolar. Detta rike 
varade dock i mer än tusen år och rättsväsendet förändrades mycket under 
den tiden. Det romerska imperiets tid kan delas upp i två perioder; 
republiken och kejsardömet. Under den republikanska eran, det romerska 
rikets första 500 år, liknade rättssystemet det i antikens Grekland. Detta 
ändrades under årens lopp och domstolarna blev maktinstrument i händerna 
på diverse politiska krafter. Detta resulterade i sin tur till att man fick en 
politiskt sammansatt domstol som tjänstgjorde främst i brottmål. Under 100-
talet f.Kr. kom dock den processform som kom att prägla den romerska 
rätten, som innebar att man delade upp processen i en förberedande del och 
en huvudförhandling. Den förberedande delen leddes av en pretor som 

                                                 
1 Antiken sträckte sig från 750 f.Kr. till 146 f.Kr., året då romarna krossade den grekiska 
staten vid slaget i Korinth. 
2 Atensk statsman som hyllade demokratin. 
3 Atensk politiker som ledde den demokratiska rörelsen och reformerade Atens styre. 
Perikles efterträdde Ephialtes som ledare för denna rörelse. 
4 Lynn, s. 2. 
5 Aristoteles (384 f.Kr – 322 f.Kr) var en av antikens Greklands största filosofer. 
6 Diesen, s.59 f. 
7 Det romerska imperiet varade från 510 f.Kr. till 100 e.Kr. 
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sedan i princip styrde huvudförhandlingen genom de instruktioner han gav 
till domaren i huvudförhandlingen, judex, vars dom inte kunde överklagas. 
Judex var en lekmannadomare som utsågs av parterna och var oftast en 
person av hög moral och vars sunda förnuft de litade till. Besluten som 
judex fattade kunde inte överklagas.8

 
Under imperietiden skedde först inga stora förändringar, om något så blev 
processen mer omfattande, med införande av en administrativ process. När 
det blivit svårare att rekrytera lekmannadomare åstadkoms en förändring av 
systemet. Pretorerna fick mindre makt att bestämma över processen och till 
slut förbjöds de. Därefter skildes domstolen från den politiska församlingen 
och blev istället en del av kejsarens organisation och styre. I och med detta 
fanns det inte längre en folkrepresentation i dömandet. Kejsaren utsåg 
domare och var själv den högsta dömande instansen. Domarna var oftast 
inte juridiskt utbildade men anlitade istället juridiskt sakkunniga som 
rådgivare. Systemet med folkförsamlingar kom tillbaka under 
folkvandringstiden efter romarrikets fall och när nya stater bildades kom 
folket tillbaka in i domstolarna.9

 

2.1.3  Romarrikets fall 
 
När romarriket fallit försökte västgoterna behålla rättsväsendet i Italien, men 
det slutade i anarki. Kyrkan tog då initiativet till att upprätta ett rättsväsende 
av stor omfattning. Processerna var då snarare i förhörsform än 
förhandlingar och den tilltalade fick genomgå olika prov för att bevisa skuld 
eller oskuld. Civila tvister löstes dock oftast av en skiljenämnd. Under 1100-
talet grundades de första universiteten och då återupprättades 
rättsvetenskapen igen. Genom detta övergick mycket av den dömande 
makten till feodalt styrda domstolar. I vissa fall dömde lekmän i dessa 
domstolar men i de flesta regioner valde feodalherren domare från en 
juristutbildad skara. I civila tvister kallade man oftast på en långväga 
domare, eftersom en lokal domare oftast ansågs partisk av endera av 
parterna.10

 
Italien återgick så småningom till den romerska rätten och dess system med 
yrkesdomare. Kyrkans system fungerade under en längre tid parallellt med 
detta system och dominerade vissa delar av Italien under 1500- och 1600-
talet.11

 
 
 

                                                 
8 Diesen, s.60 f. 
9 Diesen, s.62. 
10 Diesen, s.68. 
11 Diesen, s.68. 
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2.1.4  Karl den store 

 
Under Karl den stores tid12 infördes ”domare av folket”. Dessa domare var 
tolv till antalet och styrdes av feodalherren som var ordförande i domstolen. 
De jobbade även utanför rättegångarna med diverse juridiska uppgifter. Det 
finns skäl att anta att det var feodalherren som hade mest inflytande över 
utgången i målet. Det var även han som stod för verkställigheten av straffen. 
Lekmännen som valdes till domstolarna var landägare från bygden eller 
vasaller till feodalherren. Det var inte vem som helst som fick vara 
lekmannadomare. Detta kunde alltså inte anses vara folkrepresentation 
eftersom de domarna inte motsvarade befolkningen i övrigt.  Detta system 
varade från 700-talet e.Kr. till 1100-talet e.Kr. och efter den perioden 
utvecklades många olika rättsväsenden.13

 

2.1.5  Medeltiden 
 
På 1100-talet gick man i Italien tillbaka till systemet med 
ämbetsmannadomare och på 1230-talet kom krav på att domare skulle ha 
juridisk utbildning. I Frankrike blev lekmannarätterna förvandlade till de 
stora landägarnas egna domstolar. I Tyskland var utvecklingen något lik den 
franska dock lyckades lekmannasystemet i någon mån leva kvar. I Norden 
dömde lekmän i form av nämndemän sedan länge, och tack vare kungens 
starka makt så bevarades lekmannainflytandet.14

 
I Storbritannien lades grunden till dagens jurysystem. År 1215 tecknades 
avtalet Magna Charta. I Magna Charta stadgades att ingen fri man skulle 
kunna bli dömd på annat sätt än av sina likar. Detta är det jurysystem som 
sedan exporterades till USA, Australien etc.15 Tidiga brittiska 
jurymedlemmar valdes på grundval av vad de kunde om saken. De kunde 
vara både vittnen och domare. Jurymedlemmarna fick två veckor på sig att 
undersöka fallet. I början av 1400-talet var det dock vanligast att juryn 
främst dömde efter vad de hörde under rättegången. Om den lagfarne 
domaren tyckte att juryns dom var felaktig kunde parterna och juryn i sin tur 
dömas av en större jury. Om denna jury dömde annorlunda än den första så 
dömdes den första juryn och bestraffades för mened. Detta resulterade 
senare i att domaren bötfällde och fängslade jurymedlemmar som han ansåg 
ha dömt fel i en sak. Bestraffning av en jury som ”dömt fel” avskaffades år 
1670.16

                                                 
12 Karl den store var kung över Frankerriket. Levde mellan år 742 och 814. Blev krönt till 
Kejsare över Rom av påven Leo III, det hade då inte funnits en romersk kejsare på 300 år. 
13 Diesen, s.64. 
14 Diesen, s.64 f. 
15 Lynn, s. 2. 
16 Lynn, s. 2. 
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2.1.6  Maktfördelningsläran 
 
Under 1600-talet uppfann den franska baronen Charles-Louis 
Montesquieu17 maktfördelningsläran eller maktdelningsprincipen som den 
också kallas. Denna lära går ut på att den offentliga makten skall fördelas på 
olika institutioner genom konstitutionen. Dessa institutioner skall utöva 
kontroll över varandra men den ena ska inte kunna styra den andra, detta för 
att förhindra maktmissbruk. Denna maktfördelningslära är grundvalen i alla 
moderna demokratier.18  
 

2.1.7  Revolution och postrevolution 
 
I franska revolutionens tid i slutet av 1700-talet ställdes krav på att 
domarkåren skulle vara opolitiska. Den lagstiftande makten skiftades över 
på folkvalda parlament. Montesquieus maktfördelningslära gjorde att 
domstolarna fick en separat ställning. Efter revolutionen införde Frankrike 
jurysystemet och därifrån spred det sig genom Europa, bl.a. till Italien. Det 
var främst i brottmål som lekmän kom att döma i skuldfrågan. Sverige och 
bl.a. Finland kom aldrig att införa jury i de grövsta brottmålen. Det som 
kom att prägla 1800-talets europeiska rättsväsenden mest var 
folkrepresentation i domstolarna.19

 

2.1.8  1900-tal 
 
Under 1900-talet fick lekmannadomarna stå tillbaka till förmån för de 
lagfarna domarna. Endast i de angloamerikanska rättsystemen fanns 
juryinstitutionen kvar nästan intakt. Under 1900-talet kunde man särskilja 
mellan två olika system när det gäller rättskipning i världen, blandade 
system med både lagfarna domare och lekmän, och jurysystem där lekmän 
avgör saken. Dessa är de system som finns idag.20

I Sverige hände det att domarna i Regeringsrätten saknade juridisk 
utbildning.21

 

                                                 
17 Charles-Louis de Secondat Montesquieu var fransk politiker, statsvetare och politisk 
filosof. 
18 Häthén, s. 118 f. 
19 Diesen, s.66. 
20 Diesen, s. 
21 Bäck, Den svenska politiken, s. 281. 
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2.1.9   Sammanfattning och egna tankar – 
lekmannadomarnas historia 

 
Det har funnits lekmannadomare i flera årtusenden. Dömandet har haft 
många olika former beroende på tid och plats. Under antiken dömde 
hundratals lekmän i ett mål. Antal lekmannadomare per mål har varierat 
under historiens gång. Jag ställer mig frågan vilken funktion 
lekmannadomarna har haft och kommer fram till att också den varierat. 
Dock tror jag att lekmannadomarna ofta inte haft någon reell makt utan har 
varit tvungna att följa överhöghetens vilja.  
 
I historiens begynnelse fanns det inga juridiskt utbildade domare och av den 
enkla anledningen fick folket döma. Efterhand som juridiken etablerat sig så 
har lekmannadomarna kommit mer och mer i skymundan för att idag endast 
ha en verkligt viktig roll i de angloamerikanska rättssystemen (se avsnitt 
2.2.2). 
 

2.2 Nutid 

2.2.1  Sverige 
 
Inslaget av lekmannadomare i Sverige har så gamla anor att det finns en 
önskan om att bevara nämndemannainstitutet p.g.a. denna tradition.22 Även 
andra domare än nämndemännen är domare utan juridisk utbildning i de 
svenska domstolarna. I arbetsdomstolen sitter företrädare av 
arbetsmarknadens parter, ordföranden är lagfaren, men övriga är lekmän. 
Vissa miljödomstolar har domare som inte har juridisk utbildning utan är 
sakkunniga i olika naturvetenskapliga frågor.23

 
I Sverige skall vissa tryckfrihetsmål prövas av en jury om inte parterna 
förklarar att de vill avstå från detta.24 Detta gäller även i 
yttrandefrihetsmål.25 Denna jury skall bestå av nio medlemmar som ska ta 
ställning till om ansvar för brott föreligger eller ej. I varje län utses det två 
olika grupper jurymän. Den första gruppen består av sexton personer och 
den andra av åtta. Gruppen med åtta jurymän skall bestå av personer som 
tidigare varit nämndemän vid allmän domstol eller allmän 
förvaltningsdomstol. Liksom nämndemän skall jurymän vara svenska 
medborgare bosatta inom länet och den som är underårig eller är utan 
rättshandlingsförmåga kan inte utses till juryman. TF uppställer krav på att 
jurymän skall vara kända för omdömesgillhet, självständighet och 

                                                 
22 SOU 2002:61, s.51. 
23 Bäck, Den svenska politiken, s. 281. 
24 12 kap. 2§ TF. 
25 9 kap. 1§ YGL. 
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rättrådighet. Dessutom bör olika samhällsgrupper och uppfattningar 
representeras bland jurymedlemmarna.26

 

2.2.2  Utlandet 
 
Nu är det endast de angloamerikanska länderna som har kvar fullständiga 
jurysystem. I bl.a. Italien, Danmark, Belgien, Irland finns jurydömande kvar 
endast vid de allra grövsta brottmål. I USA och Storbritannien är det inte 
bara juryn som består av lekmän som dömer. De flesta domare är lekmän, 
som dock har viss grundläggande juridisk utbildning, s.k. fredsdomare.27  
 
 

                                                 
26 SOU 2002:61, s. 43. 
27 Diesen, s.67. 
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3 Nämndens historia 

3.1 Tinget 
 
Innan Sverige kristnades28 skötte folket rättskipningen. Om parterna inte 
kunde lösa en tvist sinsemellan varandra fick man ta saken till tinget. Under 
vikingatiden och tidig medeltid var tinget ett möte som var till för att slita 
tvister och ansågs vara en helgedom. Saken avgjordes antingen genom en 
tvekamp mellan parterna eller så fick svaranden lägga fram bevis på sin 
oskuld. Dessa bevis kunde bestå i olika prov, s.k. ordalier, som exempelvis 
att gå på brinnande eld utan att skada sig etc. Efterhand kom den viktigaste 
bevisningen att bestå av att personer gick i god för den svarande. 
Nämndemannasystemet med opartiska ledamöter förekom inte i dessa tider 
innan man börjat nedteckna rättskällor. Däremot kunde parterna använda sig 
av en skiljenämnd. Även politiska beslut fattades på tinget. 
Folkförsamlingen bekräftade det hövdingen hade bestämt. Ofta bestämde 
hövdingen även vid rättskipningen, men ibland var det religiösa auktoriteter 
som utövade inflytande över tvisterna. Ibland använde man sig även av 
lottkastning, för att låta de övernaturliga makterna avgöra.29

 

3.2 Nämnden växer fram 
 
Under landskapslagarnas tid på 1200-talet var det häradshövdingen som var 
ordförande på tinget och ledde förhandlingarna.  Häradshövdingen skulle 
informera om vad lagen stadgade men han dömde inte i sakfrågan. Vissa av 
de ordalier som användes för att bevisa skuld eller oskuld fanns kvar men nu 
hade den muntliga bevisningens betydelse vuxit. Det fanns nu vittnesmål, 
dulsmål och nämndsmål. Dulsmål var när andra män gick i god för den 
anklagade och i nämndsmålen var det en skara män, oftast tolv stycken av 
parterna godkända män, som skulle bedöma saken. Denna nämnd dömde 
dock inte den tilltalade utan de hade privat kännedom om parterna och 
utredde saken varpå de tillsammans med domaren, eller domaren ensam, 
dömde enligt lagen. Nämnden fungerade alltså som en sorts bevisning. Det 
är från dessa nämndsmål som dagens nämndemannasystem stammar och 
traditionen har alltså funnits i över 800 år. Efter ett tag utvecklades 
nämndsmålen så att nämndemännen inte utsågs av parterna längre. Parterna 
behövde inte längre godkänna dem utan de hade endast möjlighet att jäva 
dem. Nämndemännen utsågs av andra än parterna själva och de behövde 
också svära en ed på att ett visst sakförhållande förelegat. Detta lade 
grunden till dagens rättsutredning.30

                                                 
28 Sverige kristnades i slutet av 1000-talet. 
29 Diesen, s. 107 f. 
30 Diesen, s. 108 f. 
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Kungen fick inflytande över domarnas tillsättning och började anses som 
den som hade den egentliga makten att döma. Även kyrkan fick mer 
inflytande över landet och rättskipningen blev genom denna kombination 
alltmer enhetlig. Kristendomen hade under sitt intåg på 1100-talet endast 
förstärkt användningen av ordalierna, de prov som skulle visa skuld eller 
oskuld. Användningen av dessa prov kom att minska i och med nämndens 
intåg i rättskipandet och avskaffades slutligen i mitten av 1200-talet då 
nämnden vuxit sig allt viktigare som bevismedel. Nämnden som varit ett 
bevismedel gick successivt över till att ha en dömande funktion. Detta 
gjorde nämnden till en tydlig form av folkrepresentation i domstolarna.31

 

3.3 Permanenta ledamöter av rätten 
 
När Kristoffers allmänna landslag kom år 1442 hade nämndsmålen blivit 
den vanligaste processformen och nämndemännen var nu domare, inte 
endast ett bevismedel. Om häraden hade en dominant hövding var det dock 
troligtvis så att nämnden intog en roll som rådgivare åt denna 
häradshövding. Nämnden var permanenta ledamöter av rätten. De som 
kunde väljas till uppdraget var bönder och arrendatorer, det var alltså inte 
som i stora delar av det kontinentala Europa under denna tid, då endast 
adeln fick sitta i feodalherrens domstolar. De svenska nämndemännen fick 
dock del av de böter de utnämnde så fällande domar var av intresse. Om 
makthavaren tyckte att domen var felaktig så fick nämndemännen böta och 
domarna färgades av denna lojalitet. Nämndemannayrket var ett av status 
och renderade en viss lön.32

 

3.4  Nämndens glansperiod 
 
Under 1500- till 1600-talet använde kungarna domarämbetena som 
förläningar33. Under denna tid avlägsnade även häradshövdingarna sin hand 
från ordförandeskapet i domstolen och överlämnade detta till s.k. lagläsare, 
skriftlärda personer. Detta gjorde att nämnden fick en allt större roll att spela 
i dömandet. 1614 erkändes denna makt i det årets domstolsordinantia34. I 
dessa bestämmelser framkom även att nämndemännen skulle utses 
permanent. Man kan inte tala om att den tidens nämndemän skulle vara en 
”folkets röst”. Häradshövdingen hade fortfarande makt över besluten om 
han så ville.35  

                                                 
31 Diesen, s. 110 f. 
32 Diesen, s. 111 f. 
33 Område eller intäkt vars förvaltning länsherren överlåtit till en läntagare. I detta fall en 
intäkt för tjänsten som domare. 
34 Domstolsbestämmelse. 
35 Diesen, s. 112. 

 18



När hovrätterna kom på 1600-talet och började kontrollera häradsrätterna 
tog häradshövdingarna mer ansvar igen. Nämnderna som stått under 
lagläsare fortsatte dock med sitt självständiga dömande tills seklets slut. 
Häradshövdingarna hade dock troligen en vetorätt att sätta in om de inte var 
nöjda med nämndernas beslut. Något som kan sägas veterligt är att praxis 
från de olika häradena var väldigt varierande. Allteftersom 
domstolsprocessen blev skriftlig ökade kravet på kompetenta domare och 
1620 började man lära ut svensk rättsvetenskap vid Uppsala universitet och 
de domare som inte hade en sådan utbildning fick åtminstone ta hjälp av en 
rättslärd. Under denna tid flyttades även bevisbördan i brottmål från 
svarandens till kärandens sida och detta ledde till att man införde 
möjligheten att få uppskov och därmed flytta fram förhandlingar till nästa 
ting. Detta gjorde att man började föra protokoll över 
domstolsförhandlingarna och ledde till att de skriftlärda fick ett försprång 
till domarämbetena. Det var grunden till domaryrket lades och nämnden fick 
nu minskat inflytande i domstolen.36

 

3.5  1734 års lag 
 
När 1734 års lag genomfördes hade nämnden inte längre den dömande makt 
den en gång haft. Nämndemännen fungerade nu endast som rådgivare till 
domaren. Endast när de tolv nämndemännen var helt eniga kunde de 
överrösta häradshövdingen. Denna rätt utnyttjades dock inte så lätt. De 
juridiskt skolade domarna tog nu i princip helt över domstolen och ofta var 
nämndemännen inte läs- och skrivkunniga och var därför inte tillräckligt 
insatta i saken för att kunna eller vilja överrösta häradshövdingen. 
Bondeståndet protesterade märkligt nog inte mot nämndens minskade 
inflytande. Allmänheten hade helt enkelt förtroende för det nya systemet. 
Det var bönder som fick sina saker prövade i häradsrätterna. De andra 
stånden dömdes i andra domstolar.37

 

3.6  1800-tal 
 
Efter franska revolutionen ville svenskarna införa jurysystemet även i 
Sverige. 1815 infördes jury i tryckfrihetsmål. Förslag om att införa ett 
jurysystem i övrigt diskuterades men förkastades till fördel för det blandade 
system av lagfarna domare och nämndemän som vi har idag. Man 
diskuterade möjligheten för antalet nämndemän att minska från 12 till färre. 
Valsystemet för nämndemän ändrades på så sätt att bönderna fick rätt att 
välja nämnd vid sockenstämman. Alla som var 25 år eller över, var bosatt i 
domsagan och tillhörde bondeståndet var valbara som nämndemän.38

                                                 
36 Diesen, s. 113 f. 
37 Diesen, s. 114 f. 
38 Diesen, s. 116 f. 
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Uppdraget som nämndeman var, som ovan nämnt, från början livslångt. Inte 
förrän år 1872 infördes ett system som gjorde att nämndemän valdes för en 
period på sex år.39  
 

3.7 1900-tal 
 
1925 fick även kvinnor väljas till nämndemän. För att väljas skulle man 
visat nit och redlighet. Att vara nämndeman förknippades med att få en 
förhöjd status i samhället. Under tidigt 1900-tal hade nämndemännen ingen 
direkt makt över dömandet. Flera olika nämndemän kunde sitta på samma 
mål och därigenom hade de ingen klar uppfattning om saken. 1948 infördes 
nämnd i brottmål med frihetsberövande påföljd. I brottmålen var 
muntligheten större och därmed även möjligheten för nämndemännen att 
följa med i förhandlingen. Dock var kravet på enhällighet bland 
nämndemännen kvar och deras dömande makt var liten. Nämnden 
fungerade även nu som främst rådgivande och kontrollerande. Antalet 
nämndemän i nämnden minskade, i och med 1948 års rättegångsbalk, från 
12 till 9 ledamöter. Om det rörde sig om mindre grova brott så hade man en 
nämnd bestående av endast 3 nämndemän.40

 
Nämndemännens kollektiva rösträtt behölls ända fram till 1983 då den 
individuella rösträtten infördes. Nämndemannens röst i underrätten fick då 
samma tyngd som den lagfarna domarens och nämndemännens antal sänktes 
återigen, nu till 3.41

 

3.8  Vilket inflytande har då nämnden haft? 
 
Christian Diesen skriver i sin bok Lekmän som domare att man inte bör 
överdriva den roll som nämndemännen spelat genom Sveriges historia. Det 
var endast under glansdagarna under 1500- och 1600-talet som 
nämndemännen hade makt över rättskipningen. Nämnden har först varit ett 
bevismedel och senare haft en rådgivande funktion till rättens ordförande. 
När den juridiska skolningen började bli vanligare bland domare så 
minskade nämndens betydelse ytterligare och i och med 1734 års lag, som 
endast gav nämndemännen kollektiv rösträtt, minskade därmed deras makt 
ytterligare. Nämndemännen har genom historien ”gett ett sken av folklighet” 
och Sverige har i verkligheten haft en väldigt svag folkrepresentation i sina 
domstolar genom historien.42

                                                 
39 Prop. 1975/76:64 s.60. 
40 Diesen, s. 117 ff. 
41 Diesen, s. 118 f. 
42 Diesen, s. 119. 
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4 Nämndemannasystemet 

4.1 Förarbeten 
SOU 2002:61 uttrycker sig som följer om fördelarna med 
nämndemannamedverkan i domstol. Det är en garanti för att domstolens 
verksamhet följer allmänna värderingar. Nämndemännen skall även stärka 
medborgarnas förtroende för den svenska domstolsverksamheten.  
Dessutom ger de en möjlighet till insyn i den dömande makten. 
Nämndemännen är representanter för det allmänna och har samma mandat 
som en ordinarie domare. Detta betyder att de tillför en annorlunda syn på 
saken än juristens vilket medför att dömandet överrensstämmer bättre med 
allmänna värderingar.43  
 
I prop. 2005/06:180 Ett stärkt nämndemannainstitut kan man läsa att 
nämndemannauppdraget är ett hedersuppdrag. Lekmannamedverkan i 
domstolarna är viktigt, särskilt när det gäller bedömningsfrågor såsom 
bevisvärdering och påföljdsval, detta bidrar också till ett stärkt förtroende 
från allmänheten.44

 

4.2  Val 
 
Nämndemän utses genom val. Det är en ansvarsfull uppgift som skall 
åläggas nämndemannen.45 Val till nämndeman inom tingsrätt förrättas av 
kommunfullmäktige och val av nämndemän till hovrätt, länsrätt och 
kammarrätt förrättas av landstingsfullmäktige.46 Nämndemän väljs för fyra 
år ur en krets som nominerats av sittande politiska partier. Alla svenska 
medborgare som är folkbokförda i kommunen respektive länet kan väljas till 
nämndeman. Undantag råder dock för underårig och den som saknar 
rättshandlingsförmåga. Dessutom får inte lagfaren domare, åklagare, polis, 
advokat eller annan som har till yrke att föra annans talan inför rätta väljas 
till nämndeman.47 En allsidig sammansättning skall eftersträvas när det 
gäller ålder, kön och yrke. Ansvaret för att denna allsidighet skall uppnås 
ligger på både de organ som nominerar den valbara kretsen och de organ 
som väljer nämndemän.48  
 
Nämndemännen skall avlägga en ed innan han eller hon börjar tjänstgöra. 
Denna ed, domareden, avläggs på heder och samvete och innebär en 

                                                 
43 SOU 2002:61, s. 51 f. 
44 Prop. 2005/06:180 s.20. 
45 Prop. 1931:80. 
46 4:7 st. 1 och 2 RB samt 19§ st.1 AFDL. 
47 4:6 st.1 RB samt 20§ AFDL. 
48 4:7 st. 3 RB samt 19§ st.5 AFDL. 
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tystnadsplikt. Eden skall dessutom innebära att nämndemännen inte skall 
låta sig påverkas av politiska influenser.49

 

4.3  Antal 
 
Det finns ca 7300 nämndemän i Sverige. Utav dessa tjänstgör 5000 i 
tingsrätt, drygt 500 i länsrätt, ca 300 i kammarrätt och ca 500 i 
fastighetsdomstolarna. Nämndemän deltar mycket oftare i brottmål än i 
tvistemål.50  
 
Nämndemännen utses visserligen av politiska partier men det betyder inte 
att alla partier har sina representanter närvarande vid alla mål som avgörs, 
antalet nämndemän beror på målets beskaffenhet och kan ibland vara endast 
två. Nämndemännens betydelse varierar beroende på ärendets art och 
domstolsnivå. I tingsrätt och länsrätt är nämndemännen fler än antalet 
domare51, medan domarna oftast är i majoritet i hovrätt och kammarrätt. Det 
finns inga nämndemän i Högsta domstolen och Regeringsrätten.52

 

4.4  Domförhet och förekomst 

4.4.1  Tingsrätt 
 
Vid huvudförhandling i brottmål skall tingsrätten bestå av en lagfaren 
domare och tre nämndemän.53 Rätten är dock domför även utan nämndemän 
om det gäller brott för vilket inte är föreskrivet svårare straff än böter eller 
fängelse i högst sex månader om det inte finns någon anledning att döma till 
någon annan påföljd än böter och det i målet inte är fråga om företagsbot.54 
Det får alltså inte röra brott med en straffskala som går utöver sex månader 
och det får varken vara fråga om annan påföljd än böter eller röra en 
företagsbot. Om det finns skäl får ytterligare en domare, lagfaren eller 
nämndeman ingå i rätten.55 Om rätten består av två lagfarna domare är den 
domför med endast en lagfaren domare om någon av ledamöterna får 
förhinder efter det att huvudförhandlingen påbörjats. Detta gäller också 
nämndemännen. Detta innebär att minimisammansättningen blir en lagfaren 
domare och två nämndemän. Om det rör sig om riktigt grova brott med en 
straffskala från minst två års fängelse utökas nämndens antal till 5 

                                                 
49 Domstolsverket – Nämndeman roll och uppgifter, s. 4 f. 
50 SOU 2002:61, s. 39. 
51 Om det inte gäller enklare fall då det endast sitter en lagfaren domare. 
52 Bäck, Den svenska politiken, s. 282. 
53 1:3b st.1 RB. 
54 1:3b st.2 RB. 
55 1: 3b st.3 RB. 
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nämndemän istället för 3.56Även i vissa tvistemål förekommer nämndemän, 
då i vissa familjerättsliga mål såsom faderskapsmål och mål angående 
umgängesrätt.57 Nämnd förekommer inte i mål såsom enklare skilsmässo- 
och vårdnadsmål då det rör sig om huvudförhandling i förenklad form.58

 

4.4.2  Hovrätt 
 
I hovrätt förekommer nämndemän i brottmål och vissa familjerättsliga 
mål59. I brottmål är rätten domför med tre lagfarna domare och två 
nämndemän. Om det finns skäl så kan antalet utvidgas med en lagfaren 
domare respektive en nämndeman. Finns det inte anledning att döma till 
mer än böter så behöver man inte heller i hovrätten nämndemän i rätten.60  

4.4.3  Länsrätt och kammarrätt 
 
Huvudregeln i länsrätt är 3 nämndemän och en lagfaren domare. Antalet 
nämndemän kan utvidgas till 4 om det behövs med tanke på målets 
omfattning. Det räcker med två nämndemän för att rätten skall vara 
domför.61 I kammarrätt är huvudregeln 3 juristdomare men om det är 
särskilt föreskrivet i lag så skall även två nämndemän delta.62

 

4.5  Överläggning och dom 

 
Innan man i rätten beslutar om dom skall man hålla en överläggning.63 
Överläggningen sker bakom stängda dörrar.64 Finns det enbart en lagfaren 
domare överväger denna domare enskilt hur han eller hon skall döma. Finns 
det nämndemän i rätten så skall rättens ordförande, eller den lagfarna 
domare som berett målet, redogöra för saken och vad lagen stadgar om 
denna. Domaren skall alltså förklara för nämndemännen vad rätten skall 
döma över och vilka regler som skall tillämpas. Det behövs ingen 
fullständig föredragning utan en sammanfattande redogörelse räcker. Den 
som redogör får inte börja med att berätta om sin inställning till hur man 
skall döma i förevarande fall, det skulle kunna inverka hämmande på 

                                                 
56 Lindell, Straffprocessen, s. 221. 
57 14:17-19 ÄktB. 
58 1:3a RB. 
59 14:18 ÄktB. 
60 2:4 st.2 RB. 
61 17§ LAF. 
62 12§ st.1 LAF. 
63 30:7 RB. 
64 DV:s hemsida – bevaka förhandling, se sekretesslagen 9:20. 
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nämndemännens lust att framföra sina meningar.65Nämndemännen har 
samma rösträtt som de lagfarna domarna. 
 
Per Olof Bolding66 skrev 1968 om hur överläggningen borde disponeras. 
Han skrev om problematiken med att ha domare som var icke-jurister och 
att samtidigt följa en strikt juridisk-teknisk metod vid en överläggning. 
Detta eftersom den juridisk-tekniska metoden inte framstår som helt 
begriplig för icke-jurister. Bolding ville att man först skulle ha en öppen 
diskussion om principfrågan och sedan gå in på rättskällorna för att skapa 
bättre förutsättningar för de icke lagfarna domarna. Han ville inte uttala sig 
om själva lämpligheten i att anlita icke-jurister som domare men ansåg att 
den juridiska argumentationstekniken inte skulle få hindra en samverkan på 
beslutfattarplanet mellan de lagfarna domarna och nämndemännen.67

 
Nämndemännen har en möjlighet att reservera sig mot domslutet om de inte 
håller med och får ange en eventuell skiljande mening i den skrivna domen. 
Det finns dock ingen statistik angående skiljaktiga meningar. Däremot 
gjorde två mediestudenter en undersökning68 av Stockholms tingsrätts 
brottmålsdomar från 1992 och kom fram till att rätten hade röstat enhälligt i 
97 procent av domarna.69 I undersökningen kom det fram att det inte fanns 
någon nämnvärd skillnad mellan hur juristdomare och nämndemän 
reserverade sig. Det var ungefär lika många jurister som nämndemän som 
ville skärpa respektive lindra utfallet. Enligt Christian Diesen säger detta att 
nämndemän inte är mer benägna att varken fria eller fälla än juristdomare.70

 

                                                 
65 Lindell, Straffprocessen, s. 240. 
66 Per Olof Bolding (1918-1997) var docent i processrätt vid Uppsala universitet åren 1951-
1959, receptor i processrätt vid Stockholms universitet åren 1960-1964 och professor i 
processrätt vid Lunds universitet åren 1964-1983. 
67 Bolding, s.112 f. 
68 Undersökningen gjordes 1994 av Elisabeth Berggren och Lotten Bruun vid Stockholms 
universitet och heter Skiljaktiga meningar vid Stockholms tingsrätt 1992, Stockholm. 
69 Jokkala, s. 3. 
70 Diesen, s. 204. 
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5 Internationell utblick 

5.1 Jurysystemet i USA 

5.1.1 Rättvisebedömning 
 
I det amerikanska rättsväsendet använder man sig, som allmänt känt, av en 
jury vid dömandet. Juryn är inte ett sätt att kontrollera den dömande makten, 
den dömer själv. Den har även möjlighet att på vissa sätt ändra lagen om 
den inte passar, så att man kan fria från åtal. Juryn tillför en moralisk 
dimension till rättsväsendet och ska göra en rättvisebedömning till skillnad 
från en svensk domstol som endast ska bedöma rätten. Domstolens funktion 
blir den att den ska spegla det samhälle som finns för stunden. Det är enligt 
förespråkare för det amerikanska jurysystemet bättre ur demokratisk 
synvinkel att låta lekmän döma.71

 

5.1.2  Kritik mot jurysystemet 
 
Juryn som institution har länge varit en källa till debatt och oenighet. 
Anhängare av jurysystemet prisar juryns möjligheter att representera 
samhället, att minska risken för korrupta eller inkompetenta domare, träffa 
beslut som speglar allmänhetens värderingar med hjälp av sunt förnuft och 
att ge folket insyn i rättsapparaten. Motståndarna pekar på risken att en jury 
kan påverkas av allmänhetens fördomar och att allt för komplicerade fall 
kan vara för svåra för icke-juristutbildade att döma. På senare år har det 
varit en del kontroverser kring jurysystemet och kritik har riktats mot 
väldigt kända fall där en jury har avgjort utgången. Detta har fått en del att 
efterfråga en reform av jurysystemet och andra vill helt enkelt avskaffa det. 
Detta till trots har lekmannadömande blivit allt vanligare i nybildade 
demokratier.72 Under de senaste tjugofem åren har amerikanska forskare 
inom det samhällsvetenskapliga området uttryckt sin oro för 
jurymedlemmars möjlighet att förstå den lag som det är meningen att de 
skall tillämpa vid en rättslig bedömning. Många forskningsrapporter visar 
att jurymedlemmar har problem att minnas, förstå och tillämpa domarens 
instruktioner på ett korrekt sätt samt att denna okunnighet leder till ett 
allvarligt hot mot möjligheten att erbjuda en rättvis rättegång. Dessa många 
rapporter och forskarnas rop efter en reform av systemet har inte lett till 
någon förändring av jurysystemet. Reformförslagen bestod bl.a. i att det 
skulle finnas krav på att juryn fick tydliga instruktioner såväl muntliga som 
skriftliga om aktuell lagstiftning och dess tillämpning. Under tidigt 1990-tal 
visade det sig i en undersökning att domstolarna inte ansåg att dessa 
                                                 
71 Diesen, s.21 ff. 
72 Hans, s.xi. 
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reformer var nödvändiga, det var helt enkelt ”allmänt känt” att jurysystemet 
inte behövde förändras. Denna ”allmänna kännedom” om juryns kompetens 
har dock kommit att ändras något under de senaste åren. Detta beror bl.a. på 
väldigt uppmärksammade fall så som de om bröderna Menendez73 och O.J. 
Simpson74 under 1990-talet. De rättegångar som drar till sig mest 
mediebevakning och som provocerar allmänheten mest är de fall där juryn 
har frikänt personer som är ”uppenbart skyldiga”. Märkligt nog drar inte fall 
där personer blivit felaktigt dömda till sig alls samma uppmärksamhet och 
om de gör det så är det sällan juryn som identifierats som orsaken. En jury 
som varit för överseende anses oftare ha dömt fel än en som varit för hård. 
75

 
Det finns teorier om att svarta jurymedlemmar i USA är ovilliga att döma en 
svart åtalad och att om man tillhör en viss etnicitet så favoriserar man 
människor av densamma. Denna teori tillbakavisas dock av författarna till 
artikeln Jury comprehension and public policy, P.C. Ellsworth och A. 
Reifman, som säger att denna teori baseras på lösryckta händelser och fall. 
Bl.a. O.J. Simpson-målet var ett fall som ansågs ha influerats av rasfrågor. 
Ellsworth och Reifman anser att det snarare oftast rör sig om att juryn inte 
förstår lagen tillräckligt väl eller hur man skall tillämpa den, när det gäller 
feldömda fall.76

 

5.2 En rättvis rättegång - EKMR 
 
EKMR:s77 sjätte artikel stadgar om rätten till en rättvis rättegång.  Artikeln 
säger att man är berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig 
tid och inför en oavhängig och opartisk domstol. Det har fastslagits av 
Europadomstolen att denna artikel inte skall tolkas restriktivt eftersom rätten 
till en rättvis rättegång är en så pass viktig del av ett demokratiskt samhälle 
att en sådan tolkning hade gått emot syftet med konventionen.78 Ett av 

                                                 
73 1996 i USA; Lyle och Erik Menendez dömdes för mordet på sina föräldrar. Föräldrarna 
sköts ihjäl med ett hagelgevär 1989. Under 1993 hamnade båda brödernas jurys i dödläge, 
detta dels p.g.a. försvarsadvokatens uppseendeväckande presentation av fallet, bl.a. med 
anklagelser om sexuellt utnyttjande från faderns sida. En jury måste komma till ett enhälligt 
beslut annars blir det s.k. dödläge. 
74 O.J Simpson-fallet blev ett otroligt medieexponerat mål i USA under 1995. Simpson var 
redan välkänd p.g.a. sin karriär som footballspelare i NFL och som skådespelare. Simpson 
anklagades för att ha mördat sin fru och hennes vän. Han friades i brottmålsrättegången 
efter det att hans försvarsadvokat hade skapat ”reasonable doubt” angående DNA-bevisen. 
De mördades familjer stämde senare Simpson i en civil rättegång där han fanns skyldig för 
b.la. ”wrongful death”. Beviskravet är lägre i en civil rättegång. 
75 Hans, s.439 (Juror comprehension and public policy), artikel skriven av P.C. Ellsworth 
och A. Reifman. 
76 Hans, s. 441 f. 
77 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 
78 Delcourt mot Belgien. 
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syftena med EKMR är att upprätthålla demokrati för att bevara rättvisa och 
fred i världen.79

                                                 
79 Se ingressen till EKMR. 
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6 Argument för och emot lekmän 

6.1 Sammanfattning för- och nackdelar 
 
Fördelarna med lekmannamedverkan i domstol är bland annat att det är 
billigare med lekmän än med lagfarna domare. Dessutom främjar 
lekmännen en mer pedagogisk och flexibel domstol. Nämndemännen 
kompletterar den lagfarne domarens kunskap med sin livserfarenhet. 
Lekmän i domstolen skyddar demokratin genom att se till att domar blir 
rättvisa enligt det allmänna rättsmedvetandet, det vill säga det folket tycker 
är rättvisa.80

 
Den största invändningen mot att låta lekmän döma är deras bristande 
juridiska kunnande. De kan inte de olika juridiska teknikerna eller 
tolkningsmetoder, de har inte heller kännedom om praxis eller lagstiftning. 
Denna bristande kompetens kan göra att lekmän är mindre objektiva. Den 
kan också leda till att de lagfarna domarnas möjlighet att förfina sina 
juridiska metoder får stå tillbaka på grund av att de måste förenkla målet för 
att nämndemännen skall förstå. Att de svenska nämndemännen i Sverige är 
politiskt tillsatta kan också leda till en risk för att partierna får för mycket 
inflytande i domstolen.81

 

6.2  Fördelar 

6.2.1  Legitimitet 
 
Folkrepresentation i domstolarna finns bland annat till för att skänka 
legitimitet åt dömandet. En förutsättning för att denna legitimitet skall 
uppnås är att nämndemän uppfattas som representanter för allmänheten och 
inte för överheten. Detta borde leda till ett förtroende för rättskipningen. 
Folkrepresentation förhindrar att den enskilde känner sig maktlös mot 
systemet och leder till ökad förståelse hos allmänheten om de svårigheter 
som dömandet kan innebära.82

 
 
 

                                                 
80 Diesen, s. 20 ff.  
81 Diesen, s. 38 ff. 
82 Diesen, s.26. 
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6.2.2  Demokrati 
 
Det finns risk att domstolarnas dömande inte överensstämmer med 
allmänhetens syn på rättvisa om det inte finns folkrepresentation i 
domstolarna. Det räcker alltså inte att folkvalda är med och stiftar lagarna, 
dessa skall även tillämpas under påverkan av representanter av folket. Den 
insyn i domstolens verksamhet som folkrepresentation utgör förhindrar även 
att domstolen missbrukas för politiska syften och garanterar skydd för 
medborgerliga fri- och rättigheter åt folket. Folkrepresentation utgör även ett 
hinder för att den politiska fördelningen i domstolen inte blir för ojämn. 
Vanligen kommer domare från medel- och överklass och kan antas tillhöra 
den mer politiskt konservativa skaran och är alltså inte representativa för 
gemene man. Alla beslut och då även domar påverkas av de dömande 
personernas egna ideologiska uppfattningar, och med endast lagfarna 
domare finns det risk att dessa beslut präglas av konservatism. Denna risk 
kan möjligtvis avhjälpas genom att ha politiskt valda lekmän i domstolen, 
alltså nämndemän.83

 
Per Olof Ekelöf84 ansåg att nämndemännen inte tillför domstolen något 
nämnvärt. Han framförde även åsikten att det borde vara tillräckligt att 
juristdomare dömde, om de bara tillämpade lagen rätt så skulle inte lekmän 
behövas i domstolen. En lekman skulle lättare ta intryck utifrån medan 
juristdomaren lättare behåller sin objektivitet. Dock erkände Ekelöf att det 
skulle kunna finnas ett möjligt demokratiskt värde i att ha en 
nämndemannainstitution, i den händelse att juristdomaren skulle visa 
lojalitet mot endera parten.85

 

6.2.3  Rättvisa 
 
Rättvisa är inte det samma som sanning. Det bedöms enligt människans 
förnuft. Det kan antas att detta förnuft inte är större hos lagfarna domare än 
hos eventuella lekmän. Även bevisvärdering görs baserat på sunt förnuft och 
folkrepresentanter kan kontrollera att denna värdering gjorts på ett sätt som 
överensstämmer med allmänhetens rättviseuppfattning. Att någon döms för 
ett brott är inte ekvivalent med att han eller hon ”gjorde det”. Därför är det 
bättre att inkludera lekmannadomare i dömandet, så att inte professionella 
domare behöver beskyllas för att inte vara rättvisa. Man kan säga att 
”rättvisa i domstol är ett lekmannamässigt bestämt kriterium”86. Rättvisa når 
man när det finns en allmän övertygelse om en viss rättsföljd och för att 
denna övertygelse skall anses vara uppfylld krävs det lekmannamedverkan i 
rätten. Amerikanska och engelska rättsvetare poängterar att rättvisan är 
                                                 
83 Diesen, s. 27f. 
84 Per Olof Ekelöf (1906–1990) var en inflytelserik professor i processrätt vid Uppsala 
universitet.  
85 Ekelöf, s. 119. 
86 Diesen, s.22. 
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skönsmässig och att man inte kan eftersträva en absolut överensstämmelse 
mellan vad som verkligen hänt och domen. Man skulle inte kunna försvara 
de mänskliga rättigheterna om man eftersträvade det eftersom man då skulle 
kunna rättfärdiga att vilka medel som helst användes för att få fram 
sanningen, t.ex. tortyr. Om man endast skulle ha professionella domare så 
skulle det betyda att man skulle behöva lita till att rättsvetenskapen alltid 
skulle kunna få fram sanningsenliga domar, och detta är en omöjlighet. 
Lekmän behövs alltså i domstolarna för att säkerställa att, det som samhället 
anser vara, rättvisa skipas.87

 
6.2.4  Flexibilitet 
 
Lekmän som dömer har ingen direkt juridisk kunskap innan de går in i 
domarrollen. Detta underlättar en flexibilitet som annars skulle saknas. Om 
lagen inte stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet så kan 
lekmännen göra så att denna lag tillämpas på ett sätt som överensstämmer 
bättre med allmänhetens åsikter. Lekmän är möjligtvis mindre benägna att 
bokstavstolka en lag. Detta är enligt förarbetena till svensk lag en av 
anledningarna till att vi har nämndemannamedverkan i de svenska 
domstolarna, att nämnden skall utgöra en garanti för att avgörandena 
stämmer med den allmänna uppfattningen om rätten. Christian Diesen88 
formulerar i boken Lekmän som domare sina funderingar över varför inte 
den demokratiskt valde lagstiftaren bara kan uttrycka folkets 
rättsmedvetande tillräckligt väl redan i lagstiftningen och sedan låta 
juristerna tillämpa den. Det är ju ändå så att Riksdagen skall representera 
folket. Argumentet mot detta är att det oftast finns utrymme att tolka och 
värdera lagen och att man därför behöver lekmän för att se till att dessa 
värderingar stämmer överens med folkets i övrigt.89  
 

6.2.5  Erfarenheter och specialkompetens 
 
Lekmännen kan vara av nytta för de lagfarna domarna. Äldre domare kan 
dra nytta av yngre nämndemäns värderingar och yngre domare kan 
tillgodogöra sig äldre nämndemäns livserfarenheter. Alla tingsnotarieledda 
brottmål avgörs med nämnd90. En domare som inte haft annan 
yrkeserfarenhet än den från domarbanan har troligtvis en begränsad insyn i 
de förhållanden under vilka de flesta som döms lever. Nämndemännen ökar 
domstolens kompetens på så sätt att den vidgar dess vyer genom praktiska 
erfarenheter och varierande bakgrund. Argumentet att nämndemän tillför 
specialkunskap gör enligt Diesen att man borde handplocka nämndemännen 
                                                 
87 Diesen, s. 22 ff. 
88 Christian Diesen är professor i processrätt vid Stockholms universitet. 
89 Diesen, s.30. 
90 Tingsrättsinstruktionen 19§ st. 3. 

 30



efter specialkompetenser till varje mål istället för att använda sig av dagens 
system. Det breddade perspektiv som nämndemännen tillför domstolen har 
dock en betydelse när det gäller att få till stånd en säkrare bedömning t.ex. 
av mänskliga beteenden, som när det gäller att bedöma ”ett barns bästa” 
eller huruvida en av ansvarsfrihetsgrunderna i straffprocessen skall anses 
föreligga. Även kommunikationen i rätten kan förbättras genom 
nämndemännens livserfarenheter. Juristdomare kan få hjälp att förstå 
folkligt språk och olika referenser som annars skulle gå honom förbi. Det 
blir mindre risk för missuppfattningar.91

 

6.2.6  Förhindrande av teknokrati 
 
Lekmän i domstolarna förhindrar att rätten blir för vetenskaplig och inte kan 
förstås av folket. Om det endast hade funnits professionella domare skulle 
det finnas risk för att allmänhetens uppfattningar om rätten inte kom 
domstolarna till del. Det gäller att allmänheten inte uppfattar det som att 
domstolarna sätter dit människor för småförseelser medan ”de som 
verkligen förtjänar det” går fria. Detta skapar rättspolitiska konflikter. Det 
skall helt enkelt inte finnas för stor skillnad mellan teori och praktiska 
resultat, det blir för obegripligt för allmänheten. Idag satsas det mer och mer 
på att ge de lagfarna domarna specialistkompetens för att göra 
bevisvärderingen mer säker. Detta innebär dock att nämndemännen får 
svårare att hänga med i den tekniska bevisningen. Dock anser Diesen att 
frågan om vad som är brottsligt aldrig bör bli så komplicerad att en 
nämndeman inte kan förstå den. Om domaryrket blir allt mer specialiserat 
kommer den dömande verksamheten bli mer och mer teknisk och Diesen 
talar även om risken att datorer kommer att överta vissa moment i 
bevisvärderingen. Detta är något som oroar honom eftersom en dators 
bedömning måste bygga på typfall och det blir inte en individuell 
bedömning. Detta är något som lekmannamedverkan kan motverka. 
Nämndemännen ser dessutom till att domstolen tvingas göra 
processmaterialet begripligt. 92  
 
 

6.2.7  Fler domare är bättre än färre 
 
Diesen anser att det är viktigt att föra en diskussion vid överläggningen och 
att en ensam domares övervägningar troligtvis inte blir lika bra som om han 
eller hon kan diskutera omständigheterna i målet med andra personer.93

 

                                                 
91 Diesen, s.31 f. 
92 Diesen, s.33 ff. 
93 Diesen, s.382 f. 

 31



6.2.8  Kostnader 
 
Om man skulle avskaffa nämndemannainstitutionen i Sverige så skulle detta 
innebära stora besparingar i form av arvoden och ersättningar. Skulle man 
då ersätta dessa nämndemän med lagfarna domare skulle kostnaden dock bli 
mycket högre än om man behöll nämndemännen, eftersom dessa domare 
skulle behöva en anställning vid domstolen. Att endast ta bort 
nämndemännen och inte ersätta dem med lagfarna domare skulle innebära 
ett bortfall av den viktiga överläggningen innan dom. Överläggande i grupp 
är ett skäl för att behålla nämndemännen i de svenska domstolarna.94

 
 

6.3 Nackdelar med lekmän 

6.3.1  Bristande juridiskt kunnande 
 
Lekmän behöver hjälp av skolade jurister för att få veta vilka frågor i målet 
som är de juridiskt viktiga. När det handlar om jurysystem så sker detta 
genom en instruktion och i Sveriges nämndemannasystem sker detta vid 
överläggningens början. Nämndemännen skall ha en enbart beslutsmässig 
uppgift i domstolen. Christian Diesen ställer sig tvekande till detta i sin bok 
Lekmän som domare, han undrar om det är möjligt att endast besluta utan att 
utreda, och om det i så fall är lämpligt att lekmän utför detta 
utredningsmoment utan att ha juridisk skolning. I jurysystemet är det tydligt 
att lekmännen utför juridisk-tekniska moment i sin bedömning. Juryn är 
rättsbildande och kan gå emot både lag och praxis. Det finns en risk för att 
en jury som får tolka lagen för fritt kan döma på olika sätt i snarlika fall. Om 
fall individualiseras för mycket gör det att förutsebarheten går om intet.95

 
Nämndemän anses inte vara bra på att bedöma rättsfrågor eller avancerade 
bevisfrågor eftersom det för sådana bedömningar krävs mer omfattande 
juridiska kunskaper. Detta skall bland annat vara anledningen till att 
nämndemän ofta inte används i tvistemål. Många tvistemål är helt enkelt för 
svåra för nämndemännen att sätta sig in i och bedöma.96

 
Diesen har utfört egna undersökningar angående nämndemän. Han kom 
fram till att nämndemännen inte skulle klara en bedömning av rättsfrågor 
utan juristdomares hjälp. Det brister även i kunskaperna angående 
grundläggande juridiska principer såsom fri bevisföring och åklagarens 
bevisbörda. Nämndemännens erfarenhet kan inte kompensera denna 
inkompetens. Det är inte nödvändigt för nämndemän att kunna bedöma 

                                                 
94 Diesen, s.36 f. 
95 Diesen, s. 39 f. 
96 Prop. 1969:44. 
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rättsfrågor men däremot skulle ökad kunskap om principer vara på sin 
plats.97

 
Christian Diesen och Göran Lambertz98 intervjuades för TV8 vintern 2006 i 
en uppmärksammad dokumentär som hette Rätten och rättvisan99. I denna 
dokumentär uttalade sig Diesen om att nämndemännen var juridiskt 
okunniga och om de hade suttit i tio år så hade de förvisso erhållit en viss 
juridisk kunskap, men de hade då ofta lärt sig missförstå juridik. Detta 
innebär att nämndemän ofta missuppfattar grundläggande juridiska principer 
så som att åklagaren skall hålla sig till gärningsbeskrivningen etc. 
Nämndemännen är ofta subjektiva och har fördomar. Nämndemännen anser 
ofta att stark bevisning skall vara tillräckligt för att döma. Diesen berättar 
om nämndemän, som efter att juristdomarna förklarat att bevisningen inte 
räcker för en fällande dom, då undrat om man inte kunde döma till böter 
istället? Diesen påpekar att dessa förslag från nämndemännen är helt 
felaktiga eftersom även böter är ett straff och att man inte kan dömas till 
straff om man inte bedömts vara skyldig. Rättssäkerheten hotas av 
nämndemännens okunskap.100  
 
Lambertz uttalar sig angående bristande kompetens hos nämndemän, att det 
borde finnas någon form av juridisk utbildning för alla som ska döma. 
Många nämndemän förstår inte de höga beviskraven i brottmål, att det måste 
vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig. Lambertz anser 
dock att nämndemännen klarar rutinmål bra. Det är när det gäller mål med 
bevisning på gränsen, som gör att det står och väger mellan att det är ställt 
bortom rimligt tvivel eller att det skall anses otillräckligt för att döma, som 
nämndemännen har en väldigt viktig roll att spela. Då är det viktigt att 
nämndemännen har integritet så att rättssäkerheten kan skyddas och 
människor inte döms på godtycke. 101

 

6.3.2  Hämmande inverkan på metodutveckling 
 
Det finns risker med den förenkling man måste göra för att nämndemännen 
skall kunna döma utan juridisk skolning. Visserligen har allmänbildningen 
ökat under det senaste århundradet, men lekmännen har fortfarande inte 
kunskaper i områden som t.ex. vittnespsykologi, kriminologi eller 
sannolikhetskalkyl. Områden som lagfarna domare har, om inte 
specialkunskaper så baskunskaper i. Dessa kunskaper, tillsammans med 

                                                 
97 Diesen, s.229 f. 
98 Göran Lambertz är justitiekansler sedan 2001. 
99 Journalisten bakom dokumentären Rätten och rättvisan, Henrik Alexandersson, blev 
polisanmäld efter att ha filmat rättegångar i Stockholms tingsrätt. Dokumentären blev också 
uppmärksammad för att den riktade svidande kritik mot jurister och lekmän i Sveriges 
domstolar. Se Ivar Anderssons artikel i Stockholms Fria, Nämndemännen somnar i rätten. 
100 Alexandersson, Rätten och rättvisan 2006. 
101 Alexandersson, Rätten och rättvisan 2006. 
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kännedom om praxis som behandlar bevisproblem, gör att den lagfarna 
domaren inte går i samma fällor som lekmannadomaren.102  
 
Vissa rättsvetenskapsmän hävdar att en förnuftsbaserad vägning av 
bevisningen för och emot skuld fortfarande är överlägsen alla olika juridiska 
tekniker för att objektivt bedöma skuld, tekniker som bygger på 
sannolikhetskalkyl. Andra säger att det inte går att använda dessa tekniker 
helt objektivt ändå. Det finns dock mycket nytta att få utav olika tekniker, 
såsom nya rön angående trovärdighetsbedömningar. Enligt Christian Diesen 
finns det två alternativa skäl för att prioritera lekmannamedverkan i 
domstolen; antingen tycker man inte att det finns någon nämnvärd skillnad 
mellan en juristbedömning och en lekmannabedömning, eller så anser man 
att de möjligt felaktiga bedömningar som lekmän gör är ett nödvändigt ont 
för att säkerställa att folket får vara med och döma.103

 

6.3.3  Subjektivism 
 
Det finns en risk med att ha lekmannadomare som tycker sig kunna bedöma 
frågor som inte ligger inom deras kunskapsområde. Det finns även en 
möjlighet att en erfaren nämndeman har likvärdiga kunskaper som en 
lagfaren domare när det gäller frågor om trovärdighet hos ett vittne. Dock 
finns det en risk att lekmän istället för att objektivt analysera istället är 
subjektiva och dömer på grundval av egna fördomar. Detta beteende beror 
på bristande allmänbildning och därigenom en ovana att bilda sig egna 
åsikter samt att de är mottagliga för påverkan av detaljer som inte egentligen 
är relevanta för skuldfrågan. Christian Diesen anser att det finns en klar risk 
att lekmannadomares bedömningar är mindre objektiva och att detta leder 
till bristande förutsägbarhet för den tilltalade. Dock kan man göra 
invändningen att kännedomen om de olika metoderna såsom 
vittnespsykologi och bevisrättslig metodik är begränsad även hos juristerna i 
rätten. Diesen menar trots detta att den juridiska utbildningen och 
erfarenheterna som lagfaren domare troligtvis minskar risken för att de 
professionella domarna är subjektiva. Lekmännen är mer benägna att ge 
efter för känslor medan den erfarna professionella domaren har lättare att 
hålla huvudet kallt. Lekmännen låter den slutgiltiga bedömningen styras av 
egna minnen och intryck som sporrats av rättegången. Likaså om lekmannen 
anser att handlingen är brottslig eller inte spelar en roll i skuldbedömningen, 
mer än vad fakta i målet gör. Detta är bl.a. vad som troligen hände i O.J. 
Simpson-målet där rasmotsättningar ledde till att juryn frikände trots väldigt 
omfattande bevisning. Denna möjlighet att åsidosätta lagen p.g.a. att man 
vill ha, vad allmänheten anser är, rättvisa, går för långt om det är så att 
dömandet grundar sig på personliga åsikter och fördomar.104

                                                 
102 Diesen, s. 42. 
103 Diesen, s.42 f. 
104 Diesen, s.43.f. 
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Enligt Diesens egna undersökningar finns det en reell anledning att tro att 
nämndemännen inte är lika bra på att värdera bevisning eftersom de kan 
värdera bevisning olika beroende på fördomar om den tilltalades person.105

 

6.3.4  Politiskt verktyg 
 
I det amerikanska jurysystemet kan försvaret hindra att jäviga och partiska 
jurykandidater används som politiska verktyg i rätten. De har rätt att välja 
bort kandidater som misstänks vara till nackdel för den tilltalade. Även 
åklagaren har denna rätt. Detta kan leda till att alla kandidater väljs bort och 
man får börja om. I det svenska nämndemannasystemet rekryteras 
nämndemännen på politisk väg. I och med detta finns det också en risk att 
politiska värderingar färgar nämndemannen och hindrar objektivitet. Detta 
återkommer jag till senare i arbetet.106

 

6.3.5  Minskad effektivitet 
 
I och med att en lagfaren domare måste ta tid i början av varje överläggning 
för att förklara lag, praxis och problemställningar för nämndemännen kan 
man fråga sig om inte detta kostar mer än om man skulle anställa fler 
lagfarna domare istället. Dessutom kan inte nämndemännen utföra några 
andra arbetsuppgifter, såsom en lagfaren domare skulle kunna, om det skulle 
vara så att ett mål blev fördröjt eller inställt. Dessutom finns risken att 
lekmannen inte förstått den lagfarne domarens förklaring av vad som gäller 
utan istället dömer enligt vad denne domare själv anser vara rätt bedömning. 
Om så är fallet är nämndemännen utan värde för domstolen och finns endast 
där för att behålla skenet av att folket skall vara representerat i domstolen. 
Denna ”skenrepresentation” skulle endast vara en onödig ekonomisk börda 
för samhället och ohållbar ur ett effektivitetsperspektiv. Cristian Diesen ger 
förslaget att man inte använder sig av lekmän i alla mål av liknande slag, 
utan när det finns behov av att göra värderingar eller när part önskar det. 
Dock medger han att detta skulle göra avkall på det försvar av demokratin 
som lekmannarepresentation utgör, dessutom kan det vara svårt att förutse 
vilka mål som kommer innehålla svåra bevisvärderingar. Om man endast ser 
till effektiviteten så skulle det ändå vara bättre om nämndemännen endast 
deltar då det behövs.107

 

                                                 
105 Diesen, s.229f. 
106 Diesen, s.45. 
107 Diesen, s.47. 
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6.3.6  Dömer inte enligt eget huvud 
Diesens egen undersökning angående nämndemän visade att de inte alls är 
likställda de lagfarna ledamöterna i rätten. Det är i påföljdsfrågorna 
nämndemännen får mest inflytande, medan de styrs mer av de lagfarna 
domarna i skuldfrågan.108

                                                 
108 Diesen, s. 229 f. 
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7 Rekrytering och demografi 

7.1 Rekryteringsproblem 
 
Regeringen uttalade sig i budgetpropositionen för år 2000 om vilken 
betydelse nämndemännen hade för näringslivet i Sverige. Regeringen sade 
att nämndemännen utgjorde ett viktigt inslag i dömandet och att det var 
viktigt att uppdraget gick till så många medborgare som möjligt. Det 
behövdes enligt den ruljans och en bred rekryteringsbas så att 
nämndemännens legitimitet som lekmannadomare inte urholkas. Uppdraget 
behövde alltså enligt regeringen nå fler än det gjorde år 2000.109

 

7.2 Demografi 
 
Under 1980- och 90-talet gjordes undersökningar angående hur väl 
nämndemannakåren överensstämde med demografin i det övriga samhället. 
Det visade sig att nämndemannakåren utgör en dålig återspegling av 
befolkningsstrukturen. Männen var överrepresenterade och genomsnitts-
åldern var betydligt högre än befolkningen i övrigt. Det var även en skev 
fördelning när det gällde yrkesgrupper. De offentligt anställda och 
lantbrukarna var fler och de privatanställda och industriarbetarna var färre. 
Även icke förvärvsarbetande var underrepresenterade om man jämförde 
med befolkningen i stort.110 En projektgrupp från DV, utsedd av riksdagen, 
kom fram till i sin analys att orsaken till den ojämna fördelningen främst 
berodde på tre olika faktorer, valsystemet, tjänstgöringsförhållandena och 
ersättningsnormerna. DV skrev att ”Yngre yrkesverksamma nämndemän har 
av naturliga skäl svårt att åta sig mer tidskrävande mål eller att tjänstgöra 
med kort varsel”.111 På senare år har könsfördelningen inom domstolarna 
blivit mycket bättre och kan sägas vara nästintill jämn men det finns 
fortfarande en ojämn fördelning när det gäller social bakgrund och ålder. 
Ungefär hälften av landets nämndemän är 60 år eller äldre.112

 
I regeringens proposition Ett stärkt nämndemannainstitut113 anges det att de 
politiska partier som nominerar personer till nämndemannauppdragen bör 
bredda sitt rekryteringsarbete. Valförsamlingen skall sträva efter allsidighet 
inte bara beträffande ålder, kön och yrke utan även etnisk bakgrund. Bland 
förlagen lyder att valförsamlingen bör välja personer som antingen inte 
suttit som nämndemän tidigare eller i alla fall sådana personer som suttit 

                                                 
109 SOU 2002:61, s.49. 
110 SOU 2002:61, s.44. 
111 DV Rapport 1992:4. 
112 SOU 2002:61, s.54. 
113 Prop. 2005/06:180. 
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kortast möjlig tid. För att göra det mer attraktivt att sitta som nämndeman 
skall ersättningarna utformas på ett bättre sätt och att sammanträdesarvodet 
höjs. Det skall även finnas garantier för att den som väljs till nämndeman är 
lämplig för uppdraget. I propositionen föreslås även regler för avstängning 
och entledigande för nämndemän som inte sköter sitt uppdrag.114 Problemet 
med sammansättningen av nämndemannakåren beror som tidigare nämnt på 
tre faktorer, valsystemet, ersättningen och tjänstgöringsförhållandena. 
Nämndemännen rekryteras från en begränsad krets. I denna politiska krets 
uppfattas nämndemannauppdraget av vissa som ett hedersuppdrag med hög 
status och av andra som ett ickepolitiskt uppdrag med låg status. 
Nämndemannauppdraget är mer eftertraktat av äldre politiker medan de 
yngre vill ägna sig åt uppgifter av ett politiskt slag.115  
 

7.3 1993 års domarutredning 
 
Regeringen tillsatte 1993 utredningen Domstolarna och domarnas ställning 
inför 2000-talet. Denna utredning fick namnet 1993 års domarutredning. 
Utredningen behandlade behovet av att stärka domarnas ställning och den 
behandlade därmed även nämndemännens ställning. Domarutredningen 
ansåg att det borde vara möjligt även för andra än politiskt aktiva att 
kandidera och väljas till nämndemannauppdraget. Tendensen som 
utredningen såg var att allt fler av befolkningen engagerade sig i 
samhällsfrågor samtidigt som partiernas medlemstal sjönk, detta tydde på en 
fara för en allt smalare rekryteringsbas. Ett förslag som utredningen kom 
med angående alternativ rekrytering var att allmänheten skulle upprätta 
nomineringslistor, s.k. frilistor. Även ett förslag om övre åldersgräns och 
ersättning kom på tal. Förslaget om övre åldersgräns bestämde man sig dock 
för att inte rekommendera då befolkningen kommer att bli allt äldre och då 
skulle även denna regel innebära en snedrekrytering i motsatt riktning.116 
Efter denna utredning kom frågan att mer och mer förflytta sig från hur väl 
nämndemännen överensstämde demografiskt med befolkningen i övrigt, och 
hur man skulle kunna komma till rätta med problemen, till att gälla 
ersättningen till nämndemän och om man skulle ha 
nämndemannamedverkan överhuvudtaget.117

 

7.4 Domstolsverkets rapport 2007:2 
 
Under 2007 kom DV, efter uppdrag av regeringen, ut med en rapport som 
heter Nämndemannakårens sammansättning – kartläggning av kåren samt 
utvärdering av rekryteringsarbetet valet 2006. DV rapporterade i samarbete 
                                                 
114 Prop. 2005/06:180 s.1 
115 Prop. 2005/06:180 s. 18. 
116 Prop. 2005/06:180 s.18 f. 
117 SOU 2002:61, s.48 f. 
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med SCB att könsfördelningen fortfarande var jämn och att andelen 
nämndemän med utländsk bakgrund hade ökat en del. Åldersfördelningen 
var, trots en viss förbättring, inte tillräckligt bra. Äldre nämndemän var 
överrepresenterade. Den allsidighet som enligt lagen skall eftersträvas är 
alltså inte uppfylld. Anledningen till att målen inte uppnåtts var att de 
politiska partierna inte ansträngde sig tillräckligt. Av enkätundersökningen 
som SCB utfört kunde man utläsa att det fortfarande var mycket ovanligt 
med rekrytering utanför de politiska partierna och att det var mindre vanligt 
att partierna arbetade aktivt för att få nämndemannauppdraget att cirkulera 
bland befolkningen. De flesta utsedda personer hade redan suttit två eller 
fler mandatperioder. Det gjordes dock ansträngningar för att inom partierna 
rekrytera människor från underrepresenterade grupper såsom yngre och 
invandrare.118

 
 

7.5 Hur borde systemet se ut? 
 
Diesen kommer till slutsatsen i sitt arbete, att trots de eventuella nackdelar 
som finns i nämndemannasystemet idag så bör det behållas eftersom det är 
viktigt att föra en diskussion vid överläggningen och en ensam domares 
övervägningar blir troligtvis inte lika bra. Vad man borde göra är att öka 
antalet nämndemän och se till så att de motsvarar befolkningen 
demografiskt. De borde även få viss utbildning. Diesen anser även att man 
borde slopa det politiska rekryteringssystemet. Enligt honom bör man inte 
underskatta riskerna med en politisering i domstolen.119

 
 

7.6 Alternativa rekryteringsmetoder 

7.6.1  Slumpurval 

 
I England väljs jurymedlemmar i brottmål ut slumpvis. 12 personer väljs ur 
mantalsregistret bland personer mellan 18 och 70 år. Parterna har rätt att 
jäva personer i juryn som kan anses partiska och kan dessutom stryka ett par 
jurymedlemmar utan att behöva motivera detta. Till skillnad från i USA får 
parterna dock inte fråga ut kandidaterna.120

 
 

                                                 
118 DV:s rapport 2007:2, s.4. 
119 Diesen, s. 382 f. 
120 Diesen, s. 81. 
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7.6.2  Direktnomineringar 
 
I Tyskland har man i brottmål två lekmannadomare som dömer tillsammans 
med en eller två lagfarna domare. Dessa lekmän utses efter ett val i 
kommunerna. Kommunerna sammanställer en lista med valförslag vart 
fjärde år. Privatpersoner, företag och partier får nominera personer till denna 
lista. Tyska medborgare över 25 år är valbara om de inte är straffade sedan 
tidigare eller satta i konkurs. Kandidaterna godkänns med kvalificerad 
majoritet i kommunfullmäktige och väljs sedan ut av en delstatsnämnd. 
Platserna skall fördelas så att de representerar folket så väl som möjligt när 
det gäller ålder, kön och social ställning.121

                                                 
121 Diesen, s. 87. 
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8 Politiken i Sverige 

8.1 Det politiska läget 
 
Sveriges partier har genomgått dramatiska förändringar under 1900-talet. 
Partierna har anpassat sig förhållandevis väl till förändrade förutsättningar i 
samhället. När samhället omstrukturerats har partierna funnit nya 
väljargrupper. Sedan en tid talas det dock om en legitimitetskris för 
partiväsendet som institution. Partierna har försämrats som demokratiska 
mötesplatser, det finns allt färre medlemmar och allt färre kandiderar till 
förtroendeposter. Denna trend pågår i alla västdemokratier. Partiernas grepp 
om väljarna minskar. Detta syns bl.a. genom det minskade förtroendet för 
politiker. Väljarna har inte heller längre samma känsla av partitillhörighet. 
Partiernas tidigare så fasta grepp om väljarna har lossnat och partierna kan 
inte längre förlita sig på stöd från trogna väljare. Det politiska systemet i 
dess helhet förlorar legitimitet på grund av detta. Förutsättningarna för att 
bilda politisk opinion har förändrats i dagens informationssamhälle och 
medierna har fått en allt viktigare position. Det behövs nya sätt att 
kommunicera med väljarna när verksamhetsformerna förändrats. 
Framförallt spelar inte partierna längre den framträdande roll i det politiska 
systemet som de gjort tidigare. De är dock fortfarande systemets 
huvudaktörer.122

 
Politiken och politiker kan på olika sätt begränsa juridikens inflytande. 
Domstolars och domares ställning är inte oberoende av den politiska 
makten. Den politiska maktens inflytande går via: domstolsorganisationen, 
fördelning av ekonomiska resurser till domstolarna, domarrekrytering, 
nämndemännen och val av lagtolkningsteknik i förarbetena. Trots att 
domstolarna sägs vara oavhängiga och objektiva är det många faktorer som 
gör att staten och de politiska partierna ändå har ett stort inflytande över 
dem.123  
 
 

8.2 Politiker som domare 

8.2.1  Ett icke-politiskt uppdrag 
 
Uppdraget som nämndeman är ett förtroendeuppdrag som inte är av politisk 
natur. Det fordras inte att nämndemannen har partipolitisk bakgrund. Detta 
är dock oftast fallet. Valförsamlingarna brukar ange partitillhörighet på de 

                                                 
122 Bäck, Partier och organisationer,  s. 253 ff. 
123 Bäck, Den svenska politiken, s. 280 f. 
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nämndemannalistor som lämnas in till domstolarna så att domstolen har 
möjlighet att fördela de olika partiernas nämndemän i olika grupper. Detta 
förordas dock inte av förarbetena. De anger att det är lämpligt att utesluta 
dessa uppgifter om partitillhörighet. Bengt Lindell beskriver sin tveksamhet 
inför denna avsaknad av angiven partitillhörighet i sin bok Civilprocessen. 
Han påtalar där risken med att slumpvis sätta nämndemännen på olika mål. 
Det kan då finnas risk för att samtliga nämndemän i ett mål med politisk 
laddning råkar ha samma politiska värderingar, och att den tilltalade/parten 
följer en helt annan politisk ideologi än dessa nämndemän. Om domen 
sedan även kan betecknas sträng mot den tilltalade och detta blir allmänt 
känt så borde det kunna leda till att den dömde skulle kunna angripa domen 
på grund av domstolens sammansättning. Lindell skriver dock att han anser 
att denna risk inte lär vara stor och att man får ta hänsyn till de fördelar som 
det innebär att domstolen inte känner till nämndemännens politiska 
åsikter.124  
 

8.2.2  Åtgärder för att förhindra politisering 
 
Det finns regler som skall förhindra partiskhet i domstolen: regler om jäv125, 
neutralitet och objektivitet. Även om dessa kontrollfunktioner finns så har 
lekmannadomare och lagfarna domare ändå två helt olika förutsättningar för 
att utföra sina uppdrag. Juristen har tidigt fått inpräntat att han eller hon 
skall vara opartisk och neutral medan nämndemannen, som kommer från en 
politisk bakgrund, kan ha svårt att släppa partipolitiken till förmån för 
neutralitet och objektivitet.126

 

8.2.3  Missuppfattning om uppdraget 
 
Christian Diesen säger i dokumentären Rätten och rättvisan, att många 
nämndemän ser sig som representanter och talesmän för sina politiska 
partier. Han anser att det är en total missuppfattning från nämndemännens 
sida. Nämndemannens uppgift, när han väl är i domstolen, är att vara saklig, 
opartisk och neutral. Det blir en paradox om man tror att man skall utföra en 
parlamentarisk uppgift som nämndeman. Diesen säger dock att detta är 
risken som kommer med att ha politisk rekrytering till 
nämndemannauppdraget. Det blir en rent politisk arena i en tid av starka 
motsättningar.127

 
Göran Lambertz säger precis som Diesen att det är oacceptabelt att 
nämndemännen dömer enligt deras politiska uppfattningar. Alla som dömer 
måste följa rättskällorna, lag och praxis. Man får inte döma emot ett klart 
                                                 
124 Lindell, Civilprocessen, s. 154. 
125 Domarjäv, RB 4:13. 
126 Diesen, s. 45. 
127 Alexandersson, Rätten och rättvisan 2006. 
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rättsläge och som nämndeman kan man inte döma enligt en åsikt som klart 
står i strid med gällande rätt. Lambertz anser att det vore bättre om 
nämndemännen inte rekryterades politiskt, eftersom det väcker frågan hos 
befolkningen som undrar varför man skall dömas av personer som tillhör ett 
visst parti.128

 
Det kan ha varit lagstiftarens syfte att se till att olika politiska åsikter kunde 
få göra sin röst hörd i rätten. Detta speciellt när det kommer till 
påföljdsfrågan som kan ge utrymme för ideologiska diskussioner. Risken är 
dock, som ovan nämnts, att nämndemännen uppfattar domstolen som ett 
forum för att ge uttryck för sina politiska åskådningar och att detta leder till 
politiska debatter mellan nämndemännen så att sakfrågan hamnar i 
skymundan. Dessa debatter hör hemma inom lagstiftningsarbetet och inte i 
domstolen. Risken med detta är att bedömningarna kan bli olika beroende 
på vilket parti som är i majoritet bland nämndemännen. Om man vill 
garantera likhet inför lagen bör man inte låta de politiska partierna utse 
nämndemän. Den allmänna rättsuppfattningen representeras bättre av 
nämndemän valda på grundval av folkrepresentativa kriterier och inte 
politiska sådana. Det skulle vara bättre att välja nämndemän genom 
exempelvis slumpurval ur befolkningen eller direktnomineringar. Det 
positiva med de politiskt utsedda nämndemännen är dock att de ger stabilitet 
åt domstolarna eftersom de hinner skaffa sig domstolsvana och eftersom de 
har diskussions- och beslutfattningsvana efter att ha arbetat politiskt.129

 
 
 

                                                 
128 Alexandersson, Rätten och rättvisan 2006. 
129 Diesen, s. 46 f. 
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9 Nämndemannens egen syn på 
sitt uppdrag? 

9.1 Undersökningar 
 
Toivo Jokkala130 skriver i sin C-uppsats, En intervjustudie om nämndemän i 
tingsrätten, i kriminologi vid Stockholms universitet om hur 
nämndemännen själva ser på sitt uppdrag. Uppsatsen är baserad på en 
intervjustudie med fokusgrupper och individuella intervjuer. Frågorna som 
Jokkala besvarar är hur nämndemän ser på sitt förhållande till politiken i 
nämndemannarollen och hur de ställer sig till att vara politiskt tillsatta. En 
annan fråga är den om hur nämndemännen ser på sitt förhållningssätt till 
gällande lagstiftning. Nämndemännen fick även svara på hur de skulle 
beskriva de ideal som gäller för nämndemannauppdraget. Även frågor 
angående den rättsliga överläggningen i domstolen och frågor om hur de såg 
på rättssamhället samt brott och straff fick de svara på. Jokkala beskriver i 
sin uppsats att intervjupersonerna inte är av den uppfattningen att de skulle 
utöva politik i rätten. Vissa anser att man som nämndeman bör följa lagen 
och andra anser det inte. Vissa av de som anser att man bör följa lagen anser 
att det finns möjlighet för nämndemännen att ge uttryck för egna åsikter och 
andra anser att det inte finns så mycket utrymme till detta i 
lagtillämpningen.131 De nämndemän som anger att det inte är relevant med 
politisk tillhörighet menar istället att det är skillnader såsom ålder och kön 
som avgör om man dömer på olika sätt.132

 
Även Hans Klette, straffrättsprofessor i Lund genomförde 1993 en 
undersökning om hur nämndemännen själva uppfattar sin roll samt hur 
lagfarna domare uppfattade sitt samarbete med nämndemännen. Denna 
undersökning utfördes i enkätform. I undersökningen kom det fram att 
nämndemännen själva uppfattade sig som mer aktiva än vad de lagfarna 
domarna gjorde. Det framkom även i undersökningen att det inte är så att 
juristerna kör över nämndemännen och att nämndemännen gärna skulle vilja 
vara mer aktiva i rätten. De ansåg sig dock ha inflytande över dömandet. 
Nämndemännen var missnöjda med utredningen av målet under 
huvudförhandlingen. De skulle behövt ställa kompletterande frågor i mål 
där det fanns svåra bevisvärderingar att göra. Undersökningen visade att 
nämndemännen ansåg att de påverkat juristdomaren i hans eller hennes 
bedömning och inte tvärt om som annars brukar vara den gängse 

                                                 
130 Toivo Jokkala arbetar som redaktör på förbundet Djurens rätts egen tidning. Hans 
uppsats En intervjustudie om nämndemän i tingsrätten har även publicerats som artikel i 
Nordisk tidskrift för kriminalvidenskab, nr 1 2008. 
131 Jokkala, s. 3. 
132 Jokkala, s. 20. 
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uppfattningen. Enkäten besvarades endast av 614 personer så det är 
tveksamt hur korrekt den representerar nämndemän generellt.133

 
Per Olof Bolding sammanställde flera studentundersökningar i en artikel 
1987 och drog där slutsatserna att nämndemännen beundrade juristdomarna 
och gärna är lojala mot dem. Han kom också fram till att nämndemännen 
själva ansåg sig vara opolitiska. Dessutom kände de inte att juristdomaren 
hade något emot om nämndemännen röstade emot denne.134

 
Det har gjorts flera undersökningar angående nämndemännens syn på sig 
själva och på processen.135 I en av dessa undersökningar som gjordes av 
H.T. Klami på basis av Merva Hämäläinen efterforskningar kom det fram 
att det argument för lekmannamedverkan i domstol som nämndemännen 
värderade högst var den pedagogiska fördelen, att nämndemännen tvingade 
domstolen att vara begriplig. Nämndemännen angav att de flesta mål de 
dömde i var rutinmål med befintlig praxis. Klami och Hämäläinen ansåg 
inte att juridiskt utbildade domare nödvändigtvis var bättre på att göra de 
moraliska bedömningar som var nödvändiga i mer komplicerade fall.136

 

9.2 Sammanställning av undersökningarna 
 
Diesen har gjort en sammanställning över vad olika undersökningar om 
nämndemän i Sverige har kommit fram till;  

• Nämndemännen låter sig, om man får tro undersökningarna ovan, 
inte styras av politiska uppfattningar eller sina fördomar.  

• De demografiska skillnader som finns gör ingen nämnvärd inverkan 
på bedömningen.  

• Lekmännen är mer subjektiva och sämre på att bedöma vilken 
bevisning som är relevant. 

• Det är dessutom högre risk för att lekmännen gör felaktiga 
bedömningar men att det är ovanligt att detta leder till ”felaktiga 
domar”.  

• Nämndemännen blandar ihop skuldfrågan med påföljdsfrågan och 
inser inte att ett brottmål är en tvist mellan den tilltalade och staten, 
inte mellan den tilltalade och målsäganden.  

• Om ett straff är impopulärt i nämndemannens ögon leder detta till en 
lindrigare bedömning, så gäller också mål där målsäganden och 
tilltalad känner varandra sedan tidigare.  

• Nämndemännen är inte heller lika bra på att bedöma trovärdighet 
och tillförlitlighet hos parter och vittnen. 

• Oerfarna lekmän friar förstagångsförbrytare och fäller 
återfallsförbrytare i högre grad. 

                                                 
133 Diesen, s. 196. 
134 Diesen, s. 193. 
135 Diesen, s. 193. 
136Hämäläinen och Klami, s. 19 ff. 
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• Oerfarna lekmän påverkas lättare av auktoriteter. 
• Svenska lekmän har inte kunskaper om de rättsliga ramarna för 

prövningen och kan inte viktiga rättsliga principer såsom den om 
den fria bevisföringen. 

• Nämndemän ställer inte beviskravet lika högt som lagfarna domare 
och är benägna att utdöma hårdare straff. 

• Nämndemännens aktivitet är större i påföljdsfrågan än i skuldfrågan. 
Dessutom ökar nämndemännens aktivitet totalt sätt i takt med ökad 
erfarenhet. 

• När det gäller samarbete med juristdomare är samförstånd regel och 
reservationer är sällsynta. 

• Nämndemännens uppfattning om målet styrs i mycket av den 
lagfarna domaren och är lojala mot denne. Nämndemännen är inte 
missnöjda med denna underställda roll. 

• Nämndemännen styrs av juristdomaren eftersom denne är rädd att 
nämndemännen skall göra fel. Många juristdomare vill att den 
kollektiva rösträtten återinförs. 

 
 

9.3  Folkets likar? 
 
Intervjupersonerna i Jokkalas studie ser inte sig själva som på samma ”nivå” 
som samhället över lag, utan ser den politiska tillsättningen som en garanti 
för att inte vem som helst ska kunna bli nämndeman. Jokkala skriver dock 
att när det gäller synen på rättssamhället och brott och straff så fokuserar de 
nämndemän han intervjuat på samma saker som massmedia brukar göra och 
att detta troligtvis är samma saker som diskuteras av gemene man. Jokkala 
har även uppfattningen att intervjupersonerna uppfattar den rättsliga 
överläggningen som ett förhandlingsspel där det samförstånd om ett beslut 
betecknas som rättvisa. Han bedömer även att det finns en risk för att 
nämndemännen i sin strävan efter samförstånd i samband med de rättsliga 
bedömningarna, och i efterhand ser, som han uttrycker det, ”rätten som 
något givet och otvetydigt – fastän det under ytan kan finnas 
meningsskiljaktigheter och skiftande rättsliga bedömningar”.137  

                                                 
137 Jokkala, s. 3. 
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10 Analys 

10.1 Vägning av för- och nackdelar  

10.1.1 Hot mot demokratin 
 
 
Det finns, som i ovanstående arbete nämnts, praktiskt taget en fördel för 
varje nackdel med att använda sig av lekmannadomare. Om man ska tro på 
undersökningarna som utförts av olika studenter och juridiska auktoriteter så 
är det så att nämndemännen i mycket styrs av de lagfarna domarna. Om 
fallet är så kan man i stort sett förkasta det demokratiska argumentet för 
folkrepresentation. Dock måste man anse att det finns en nytta i att ha 
nämndemännen där som en sorts observatörer för att bevaka att inte de 
lagfarna domarna favoriserar särintressen. Frågan är om den eventualitet att 
demokratin kommer att utsättas för ett seriöst hot i landets domstolar är 
tillräcklig för att vi skall ha det kostsamma institut som 
nämndemannasystemet utgör? Hur bedömer man den sannolikheten? En del 
av mig vill avfärda ett möjligt hot mot Sveriges demokrati som ett löjligt 
fantasifoster. En annan del av mig anser att en möjlighet till hot mot ett 
lands demokrati är något som med alla medel skall motverkas. Endast på 
grund av en sådan eventualitet anser jag alltså att vi bör ha 
folkrepresentation i domstolarna. Det går inte att säga med säkerhet att 
demokratin finns i tryggt förvar för evigt utan man måste vidta åtgärder för 
att försäkra sig om att den finns kvar i framtiden. 
 

10.1.2 Kompetens och erfarenheter 
 
Angående nämndemännens positiva inflytande när det gäller 
livserfarenheter tycker jag inte att man skall bortse från detta. Om det är så 
att de lagfarna domarna styr nämndemännen i rätten så är detta kanske en 
sak man borde försöka ändra på, och försöka utnyttja den kunskap som 
människor av olika erfarenheter besitter. Jag förstår att de lagfarna domarna 
hyser en oro när det gäller de lagfarna domarnas bristande kompetens, men 
detta skulle man kunna avhjälpa genom att ge lekmännen en grundläggande 
utbildning i hur man bedömer rättsfrågor, bevisning. Även kunskaper om 
grundläggande juridiska principer skulle vara på sin plats. Argumentet att de 
då inte längre skulle ha sin lekmannakvalitet kvar anser jag vara oviktig. 
Varför inte utbilda människor i juridik? Överhuvudtaget finns det alldeles 
för mycket okunnighet när det gäller bevisvärdering när det kommer till 
allmänheten. Jag anser att det borde finnas mer juridikutbildning redan på 
grundskolenivå, med kurser i väldigt grundläggande juridik i högstadiet och 
sedan en möjlighet att fördjupa sig i dessa på gymnasienivå. Detta är 
visserligen inte en fråga som jag ställt mig i inledningen, men jag anser det 
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vara tänkvärt att vi på något sätt glorifierar okunskap. Därmed inte sagt att 
det skall bli fråga om någon djup kunskap.  Jag tror inte att nämndemän 
dömer sämre på grund av att de har lite kunskaper i juridik. De lär ändå inte 
bli så ”kalla” och bokstavstrogna som juristdomare kanske kan uppfattas.  
 
Det finns inget som säger att den juridiskt skolade domaren är bättre än 
nämndemannen på precis alla kunskapsområden.  Det finns troligtvis även 
lekmän som kan vara bättre än vissa juristdomare på att bedöma exempelvis 
trovärdighet och tillförlitlighet, även om det råder en uppfattning om att de 
lagfarna domarna genom erfarenhet är bättre på detta. Jag är osäker på om 
jag tror på denna uppfattning, enligt mig är vittnespsykologi ingen tvärsäker 
vetenskap och jag tror säkert att lagfarna domare faller för stereotyper och 
av slentrian tilldömer människor från olika bakgrund en viss trovärdighet 
beroende på olika faktorer ibland. Detta är annars något som anses vara en 
negativ sida hos nämndemännen, att de dömer på grundval av egna 
fördomar. Jag håller dock med om att det troligtvis är så att nämndemän 
oftare än lagfarna domare dömer fel. 
 

10.1.3 Fördomar 
 
Om man tänker på argumentet att nämndemän skulle vara för lättpåverkade 
av media och dylika influenser så anser jag att det inte finns några skäl att 
tro att inte samma påverkan sker över domarnas syn på saker. Visst tror jag 
att en professionalisering av domaryrket kan garantera till viss del att 
domare inte dömer enligt hjärta istället för hjärna, men alla är vi människor 
och människor tar intryck från andra människors åsikter och från medias 
vinklingar. Om man ändå antar att nämndemän är mer fördomsfulla än de 
lagfarna domarna så tror jag att detta kan avhjälpas genom att låta domarna 
genomgå kurser i exempelvis vittnespsykologi. Frågan är om man kan 
motivera sådan utbildning ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. 
 

10.1.4 Kostnader i förhållande till  
överläggningens positiva effekt. 

 
Som nämnts i arbetet så har det framförts att det är diskutabelt huruvida det 
är motiverat att ha ett nämndemannainstitut med tanke på de stora kostnader 
det uppbringar. Det är dock helt klart för mig att det inte skulle räcka att 
som i de flesta brottmål, där man nu oftast har en lagfaren domare och 3 
nämndemän, endast ha kvar den lagfarna domaren. De positiva effekterna av 
att kunna ha en överläggning måste anses långt mycket viktigare för att 
upprätthålla rättssäkerheten än att spara pengar. Dessutom minskar risken att 
något som hänt under rättegången går förlorat på grund av missförstånd eller 
ouppmärksamhet. Som tidigare nämnt skulle det vara långt mycket 
kostsammare att ersätta nämndemännen med lagfarna domare. 
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10.1.5 Metod och pedagogik 
 
Argumentet att nämndemännen skulle hämma domstolens möjligheter att 
utveckla bättre juridiska metoder för bedömande anser jag vara ett väldigt 
teoretiskt argument. Det verkar otroligt att juristerna skulle komma på 
metoder som är överlägset mer effektiva än de som används idag bara för att 
det inte skulle finnas några nämndemän i rätten. Det är svårt för mig att ta 
ställning till om detta är ett välmotiverat argument mot 
lekmannamedverkan. Däremot tycker jag att det är bra att processen och 
överläggningen hålls på ett så lättförståeligt plan som möjligt, både för 
parterna och för nämndemännen. Om det rör sig om väldigt avancerade fall 
så får man så gott det går förklara för nämndemännen, det är ju faktiskt så 
att inte heller alla lagfarna domare är specialiserade och insatta i alla 
juridiska tekniker. Om målet är avancerat på ett annat sätt än juridisk-
tekniskt så får man plocka in en sakkunnig. Att processen blir pedagogisk 
medför att det finns ett skydd mot att processen blir allt för teknokratisk. Nu 
när många professionella domare specialiserar sig är det dock svårt att göra 
en avvägning mellan fördelarna för parterna att få en tekniskt korrekt dom 
och fördelarna för folket och nämndemännen att hänga med i målet. Det 
kanske är så att begripligheten ibland måste stryka på foten, speciellt när det 
gäller väldigt tekniska bevis etc. Det viktigaste måste ändå vara att saker 
kommer i dagen även om inte alla kan förstå det. Det måste alltså finnas 
någon sorts avvägning mellan allmännyttans pedagogik och nyttan för 
parterna och den juridiska tekniken och dess utveckling. 
 

10.1.6 Legitimitet 
 
Frågan om legitimitet kan angripas med samma argument som den om 
demokrati. Om det är så att nämndemännen inte har en verklig dömande 
makt så blir det en legitimitet som grundar sig på luftslott. Det är möjligt att 
detta inte egentligen är relevant utan att det viktiga är att legitimiteten endast 
finns för att skänka folket en trygghetskänsla. Att legitimera något bara för 
att allmänheten skall känna sig trygg är för mig ett dåligt argument för 
nämndemannasystemet. Jag tror dock precis som jag nämnt ovan att 
nämndemännens kontrollverkan är tillräcklig för att inte urholka 
legitimitetsbegreppet. Något jag anser att man kanske borde se över i det 
svenska systemet är om man inte ska införa någon sorts rättvisebedömning 
som den amerikanska juryn gör. Det man ofta hör allmänheten tala om när 
de kritiserar domar är just att det inte är rättvisa. Det är dock en möjlighet att 
man riskerar rättssäkerheten om man ska börja ta i akt rättvisan som trots 
allt är något väldigt subjektivt och inte främjar förutsebarhet 
överhuvudtaget. Jag kommer att återkomma till legitimitetsdiskussionen när 
det gäller frågan om politiskt tillsatta nämndemän (se nedan). 
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10.1.7 Införa jurysystem? 
 
Att införa ett helt nytt system såsom jurysystemet i Sverige känns inte alls 
motiverat. Jag hyser inga tvivel om att det är ett system så gott som något 
annat, men Sverige har sitt nämndemannasystem med 1000-åriga anor och 
om man är lite överseende så fungerar detta system ganska väl idag. 
Däremot tycker jag som jag tidigare nämnt att man kan ta till sig saker från 
jurysystemet, nämnden skulle exempelvis kunna utökas i svårare brottmål. 
 

10.1.8  Slutsats angående lekmän 
 
Jag anser att önskan att skydda demokratin är ett tillräckligt bra skäl för att 
behålla lekmän i våra domstolar. Alla möjliga nackdelar som finns med 
lekmän är inte tillräckliga för att väga upp denna den viktigaste fördelen. I 
dagens Sverige är det svårt att se detta demokratiska syfte, men skulle det 
bli en drastisk förändring i samhället så vill vi sätta upp de skyddsbarriärer 
vi kan för att förhindra detta.  
 
Att ha så många domare som möjligt vid överläggningen är en annan viktig 
fördel med just nämndemannasystemet. Fler domare är troligen bättre än 
färre, åtminstone i tingsrätten där det endast sitter en lagfaren domare. Detta 
är ett annat tungt vägande skäl. 
 
De andra nämnda fördelarna med lekmän - nämndemannasystemet är i mina 
ögon inte lika viktiga, eller i alla fall mer svårdefinierade som just fördelar. 
Även om jag tror att nämndemän alltför ofta blir influerade eller övertygade 
av de lagfarna domarna så tror jag åtminstone inte att nämnden har en 
skadlig inverkan på domstolen eller dess rättsprocess. 
 
Slutsatsen blir alltså att jag anser att det är lämpligt att ha lekmän i 
domstolarna. Dock tycker jag egentligen inte att dagens 
nämndemannasystem har den kvalitet man skulle önska. Då jag inte kan 
komma på något bättre sätt för att få in demokratisk kontroll i domstolarna 
så anser jag att nämndemannasystemet skall vara kvar tills vidare. 
 

10.2 Politisk rekrytering – lämplighet 

10.2.1 Legitimitet 
 
När man ser till argumentet att nämndemännen skall skänka legitimitet åt 
domstolen får man ha i åtanke varifrån dessa nämndemän stammar. 
Nämndemännen är allt som oftast politiker och som nuläget är så finns det 
inte ett stort förtroende för politiker i samhället. Det kan finnas anledningar 
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att tro att det politikerförakt som råder även kan ha en negativ inverkan på 
allmänhetens syn på domstolen. Det råder som jag tidigare nämnt en 
legitimitetskris för landets politiska partier. Anledningen till att det inte 
råder alltför stor samhällsdebatt angående att politiker dömer i våra 
domstolar tror jag beror på att de flesta i samhället inte är medvetna om 
detta faktum. Detta är bara min egen teori, men jag har en stark känsla för 
att så är fallet. Den legitimitet som nämndemännen skall ge domstolen 
förstörs troligtvis av det faktum att det är just politiker som dömer. Man kan 
inte minst ta i akt det Göran Lambertz sa i intervjun Rätten och rättvisan, att 
politisk rekrytering av nämndemän väcker frågan hos befolkningen om 
varför man skall dömas av personer från ett visst parti. Visserligen är det så 
att uppdraget skall vara opolitiskt. Vad jag dock kommit fram till om den 
saken är att det är oklart i vilken utsträckning nämndemännen inser att de 
inte skall utföra ett politiskt uppdrag i rätten. Det är oacceptabelt att det ens 
finns en tvekan om detta och det indikerar att man, om dagens politiska 
rekrytering förblir, måste utbilda nämndemännen, om inte i juridiska frågor 
så åtminstone i vad deras uppdrag går ut på.  
 

10.2.2 Maktfördelning 
 
Montesquieus maktfördelning är sedan århundraden en av de viktigaste 
grundprinciperna i en demokrati. Detta är allmänt känt. Även om det inte 
klart kan påvisas att de svenska nämndemännen utövar politik i rätten är 
blotta risken för detta tillräckligt för att man bör ändra rekryteringssystemet. 
Jag anser att det är av yttersta vikt att politikerna håller sig till lagstiftningen 
och domarna till den dömande verksamheten i domstolarna. Det skall finnas 
en klar gräns mellan de båda institutionerna. Även om risken är liten så bör 
vikten av skyddet för demokratin inte underskattas. 
 

10.2.3 EKMR 
 
Om det var så att man kunde påvisa en politisering av det svenska 
domstolssystemet så skulle detta i mina ögon kunna strida mot artikel 6 i 
EKMR om rätten till en rättvis rättegång inför en oavhängig och opartisk 
domstol. Själva definitionen av oavhängighet är oberoende och 
självständighet. Domstolen skall alltså vara självständig utan att få 
påtryckningar från exempelvis de politiska partierna. 
Nämndemannauppdraget är egentligen opolitiskt, men det har ingen 
betydelse då rekryteringen sköts av de politiska partierna som ohämmat 
rekryterar från de egna leden. Det är inte konstigt om en del nämndemän blir 
oklara över vad deras uppgift i domstolen är. Om man skall vara EKMR: s 
syfte troget så borde man plocka bort de politiska influenserna över den 
dömande makten. 
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10.2.4 Demografi 
 
Som det ser ut idag så stämmer inte nämndemännen väl överens med 
befolkningsstrukturen i övrigt. Det finns fortfarande klara brister trots mer 
eller mindre engagerade åtgärder för att förbättra systemet. Anledningen är 
enligt mig självklar; det är fortfarande politiker som sköter rekryteringen. 
Jag har en känsla att det inte finns någon handlingsplan eller kanske ens en 
vilja för att få in någon annan än politiker som nämndemän i domstol. Detta 
kan bero på att partierna själva ser nämndemännen som en sorts influens 
över domstolen. Det kan också bero på att de vill hindra att andra partier 
influerar dömandet genom sina nämndemän. Jag är ganska säker på att så 
länge den politiska rekryteringen pågår så kommer inte nämndemännen att 
representera befolkningen i övrigt på ett rimligt sätt. Detta problem skulle 
försvinna om vi exempelvis hade slumpvisa urval bland befolkningen 
istället. 
 

10.2.5 Rekrytering 
 
Det känns troligt att man måste ändra rekryteringssystemet för nämndemän 
om man ska uppnå överensstämmelse mellan dem och hur allmänheten ser 
ut i övrigt. Även om det inte finns något krav på politisk aktivitet från 
nämndemannens sida så blir det ofrånkomligen så att om politiker ska välja 
nämndemän så kommer även politiker väljas till nämndemän. Det tycks mig 
som att den gängse uppfattningen är att det är politiker som skall väljas till 
dessa viktiga positioner. Jag ställer mig ytterst tveksam till att man ska ha 
politiskt tillsatta inom domstolsväsendet. Politiken spelar visserligen en stor, 
om inte en avgörande, roll i allting som rör vårt samhälle. Det är politik som 
stiftar lagar, som styr våra kommuner, våra landsting och vårt land. Min 
uppfattning är dock att politiker överlag utgörs av en viss sorts personer; 
personer som är engagerade och vill ändra samhället på olika sätt beroende 
på ideologier. Merparten av vårt samhälle utgörs av individer som inte är 
politiskt intresserade. De flesta går till valurnorna vart fjärde år för att sätta 
en liten politisk fläck på Sveriges annars så vita duk. I och med detta 
förväntar de sig att politikerna ska ta hand om allt det där som de inte riktigt 
orkar bry sig om. Politikerna ska ta hand om det tröga och ibland tråkiga 
maskineriet som styr Sverige. Detta är allt gott och väl, och nödvändigt för 
den delen, alla kan inte bestämma i alla frågor. Det skulle innebära kaos. 
Dock anser jag att rekryteringen av domare inte nödvändigtvis måste vara 
ännu en av de frågor som, samhället, lämnar över åt politikerna. 
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10.2.6 Nytt valsystem 
 
Jag anser att vi bör ha lekmannadomare kvar, men jag vill se att de utses på 
ett annat sätt, utan politisk påverkan. Detta sätt skulle kunna innebära att alla 
medborgare över arton år, slumpvis kallas till nämndemän såsom 
slumpurvalet man använder sig av i Storbritannien. Det tyska systemet med 
direktnomineringar är ett alternativ, men det känns som om det ligger lite 
för nära dagens svenska system. Jag anser att man bör göra 
nämndemannauppdraget till en samhällelig plikt, med vissa undantag såsom 
vid fysisk eller psykisk sjukdom eller om man har ett yrke som inte tillåter 
det. Ännu en anledning till att jag anser att man skulle kunna använda 
slumpurvalssystem istället för dagens politiska rekryteringssystem är, att det 
skulle lösa problemet med rekrytering av nämndemän. Det skulle säkerligen 
bli stora diskussioner angående en lag som tvingar fram en prestation från 
folkets sida men å andra sidan tror jag att gemene man skulle anse att det 
var väldigt givande att få sig detta uppdrag tilldelat. Om man dessutom 
tillsätter tillräckligt många nämndemän så hade uppdraget inte behövt vara 
särskilt betungande eller leda till för mycket inkomstbortfall för den som 
kallats. Nämndemannauppdraget skulle inte heller behöva sträcka sig över 
så många år som det idag kan göra. Då kan man självklart även argumentera 
att nämndemännen inte erhåller den erfarenhet som kan vara eftertraktad i 
domstolen. Skall man tro undersökningarna som nämnts ovan så ger inte 
nämndemännens erfarenheter alltför många fördelar för domstolen ändå.  
 

10.2.7 Nämndemännens syn på sin egen roll 
 
Om det är så att Jokkalas undersökning visar verkligheten och 
nämndemännen verkligen anser sig själva vara förmer än resten av 
befolkningen är detta ett skrämmande tecken på att något har gått fel med 
folkrepresentationen. Jokkala nämner att nämndemännen anser detta på 
grund av att de är politiskt tillsatta till ett sorts hedersuppdrag. Jag är osäker 
på vilken vikt man skall lägga vid detta. Det är en tendens hos de flesta 
människor att anse sig själva vara bland de mest förnuftiga. Om man 
kommer bort från nämndemannens överdrivet positiva syn på sig själv 
genom att ändra rekryteringsform är för mig inte självklart. Dessutom är jag 
osäker på om Jokkalas intervjuer är basis nog att dra säkra slutsatser från 
angående nämndemännens egon. 
 
 

10.2.8 Får domare ha politiska åsikter? 
 
Det kan självklart föras en diskussion huruvida inte domare skall få ha 
politiska åsikter och dessutom om de skall få skylta med detta. Detta är en 
intressant fråga som min handledare påpekade för mig. Det är självklart en 
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omöjlighet att hindra domare från att ha politiska åsikter och jag anser inte 
heller att man skall göra det. När det gäller frågan om de ska skylta med 
detta i eller utanför domstolen har jag inte tagit ställning till. Dock tycker 
jag att det viktigaste är att domarna är på det klara med att det inte skall 
förekomma politiska bedömningar och strategiska beslut i domstolarna. 
 
 

10.3 Slutsats angående politisk 
rekrytering 

 
Jag anser att endast risken att domstolarna kan komma att politiseras är 
tillräcklig för att de politiska partierna i Sverige inte skall ha inflytande över 
rekryteringen. Dessutom kan man anmärka på hur rekryteringssättet har 
inskränkt den demografiska täckningen. De politiska partierna har helt 
enkelt inte skött sin uppgift väl. Om partierna hade tagit sin uppgift på allvar 
och breddat rekryteringsunderlaget så att det motsvarat befolkningen samt 
slutat att bara ge uppdragen till ”sina egna”, hade en reform kanske inte varit 
nödvändig. Som det är idag finns det nämndemän som på allvar tror att de 
skall utföra partipolitik i domstolarna och detta är helt oacceptabelt. 
Partierna har alltså försummat att informera ”sina” nämndemän om att deras 
uppdrag inte är av politisk natur.  
 
Det finns många skäl till varför det är olämpligt att låta politiker ansvara för 
rekryteringen av nämndemän och detta rekryteringssystem bör alltså enligt 
mig slopas. 
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11 Svar på frågeställningarna 

 
 
Är det lämpligt att använda sig av lekmannadomare? 
 
Min slutsats angående lämpligheten i att använda sig av lekmannadomare, i 
Sveriges fall nämndemän, är att det är ett bra komplement till lagfarna 
domare och att det bör behållas om än inte i sin nuvarande form. 
 
 
 
Om ja, är det i så fall lämpligt att dessa domare tillsätts politiskt? 
 
Jag anser inte att det är lämpligt att domare tillsätts politiskt eftersom 
domstolen är en plats för oavhängighet och självständigt tänkande. Politiska 
intressen bör inte vara en del av domstolen och även den mest minimala risk 
för politiskt inflytande är för stor. Systemet för rekrytering bör ändras 
snarast möjligt. 
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