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Summary 
Despite the fact that Sweden and Denmark are neighbours their legal system 
distinguishes at various points. Although the systems at a glance seems to 
be constructed in the same way, the differences are large. Similar to the 
Swedish legal system, there are in Denmark also three instances of criminal 
proceedings. In the Swedish system we have tingsrätt (District Court), 
hovrätt (Court of Appeal) and högsta domstolen (the Supreme Court), whilst 
the Danish system has the institutions byret, landsret and højesteret. 
 
Some kind of board (nämnd) has been involved in litigations even since 
Viking times. In the beginning the antagonists met to make up. Later, even 
the disputers family joined in to settle the dispute. During the 13th century, 
the Swedish and the Danish Board were very similar. There were 12 men 
who formed a collective right. Many judgments were determined with 
järnbörd (iron burden) or edsmän (men of oath). With the church entrance 
these primitive fights, called ordalierna, stopped because the church felt that 
it was not appropriate that perpetrators were acquitted just because he could 
arrange a number of witnesses certifying that the offender was not the 
culprit. 
 
When the universities began to teach domestic law, the canon law had to 
stand aside. It became a compulsion that judges in the courts should have 
legal education. Those who in the beginning were uneducated, had to hire a 
legally qualified person who sat at the judge’s side. 
 
For the Swedish jurors (nämndemän), it was for a long time demanded, that 
they were united in Board in order to convict an offender. If the board was 
not unanimous the lawyer-judge’s opinion decided the conviction. It was not 
until the 1980s that jurors in Sweden had an individual vote. 
 
There are some similarities between Sweden and Denmark when it comes to 
elections for the office of jury service. It is often politically active people or 
those who have been politically active in the past that can be selected to 
jurors, however, there is a 70 age limit for eligibility in Denmark but not in 
Sweden. Other differences are that in Denmark people who have poor 
health, are deaf or have linguistic deficiencies in Danish language are not 
selectable. In Sweden there are no specific requirements on the person who 
is selectable other than the person shall be resident in the district. 
 
In Sweden, all criminal cases have involving jurors, at least in the District 
Court and Court of Appeals. It is possible that only a single judge can rule 
on criminal cases if it only leads to a fine, but usually these cases 
(bötesmålen) are treated as notary objectives (notariemål). The notary 
objectives requires jurors by court regulation. 
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The Danish legal system has a different structure when it comes to the 
involvement of laymen. There are, in addition to the criminal cases handled 
by only a single judge, domsmandssager and nævningersager. 
Domsmandssager is built on the same ground as the Swedish juror system, 
but with only two jurors instead of three. Domsmandssager are crimes that 
can provide up to four years in prison. Crimes that can give longer sentences 
are treated as either nævningersager or tilståelsesager. Nævningersager is a 
jury system, which however should not be confused with the Anglo-Saxon. 
In byret the jury consists of six jurors and in landsret the jury consists of 
nine jurors. 
 
Tilståelsessager is a system that simplifies the court process. All criminal 
cases can be treated as tilståelsessager. The requirement is that the accused 
himself admits the deed, in addition to a recognition it is required that there 
is some form of evidence, wich indicates that it is the right offender who has 
admitted the crime. The procedure is to begin with summarily and the 
sentence is imposed by a single judge, with neither jurors or jury. 
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Sammanfattning 
Även om Sverige och Danmark är granländer med varandra så skiljer sig 
deras rättssystem åt på olika punkter. Trots att rättssystemen vid en snabb 
överblick verkar vara uppbyggda på samma sätt är skillnaderna stora. I 
likhet med det svenska rättssystemet finns det tre domstolsinstanser för 
brottmålsförhandlingar. I det svenska systemet är det tingsrätt, hovrätt och 
högsta domstolen, medan det i det danska systemet är institutionerna byret, 
landsret och højesteret. 
 
Någon form av nämnd har medverkat i domstolsprocesser ända sedan 
vikingatiden. I början träffades antagonisterna för att göra upp. Senare 
deltog även de tvistandes släkt för att avgöra tvisten. Under 1200-talet var 
den svenska och danska nämnden mycket lika. Det var 12 män som bildade 
kollektiv rätt. Många domar avgjordes med järnbörd eller edsmän. Vid 
kyrkans inträde upphörde ordalierna på grund av att kyrkan ansåg att det 
inte var lämpligt att gärningsmän friades på grund av att denne kunde ordna 
fram ett antal vittnen som intygande att gärningsmannen inte var den 
skyldige.  
 
När den inhemska lagen började undervisas vid universiteten fick den 
kanoniska rätten stå till sidan. Det blev ett tvång att domarna i domstolarna 
skulle ha juridisk utbildning. De som inte hade det i början var tvungna att 
anställa en juridiskt kunnig person som satt vid domarens sida. 
 
För de svenska nämndemännen krävdes det under lång tid att de var eniga i 
nämnden för att kunna döma en gärningsman. Om nämnden inte var enig 
gällde juristdomarens mening. Det var inte förrän under 1980-talet som 
nämndemän i Sverige fick individuell rösträtt. 
 
Det finns vissa likheter mellan Sverige och Danmark då det gäller val till 
uppdraget som nämndeman. Oftast är det politiskt aktiva eller de som varit 
politiskt aktiva tidigare som är valbara till nämndemän. Dock finns det en 
70 års gräns för valbarhet i Danmark men inte i Sverige. Andra skillnader är 
att i Danmark är personer som har dålig hälsa, döva eller har språkliga 
brister i danska språket inte heller valbara. I Sverige finns inga speciella 
krav på den som är valbar mer än att personen ska vara bosatt inom 
domsagan. 
 
I Sverige har alla brottmål medverkan av nämndemän, åtminstone i tingsrätt 
och hovrätt. Det finns möjlighet till att endast en juristdomare kan döma i 
brottmål om det endast leder till böter, men oftast behandlas bötesmålen 
som notariemål. I notariemålen krävs det nämndemän enligt 
domstolsförordningen. 
 
Det danska rättssystemet har en annan uppbyggnad då det gäller medverkan 
av lekmän. Det finns, förutom de brottmål som behandlas av endast en 
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juristdomare, domsmandssager och nævningersager. Domsmandssager 
bygger på en liknande grund som det svenska nämndemannasystemet, men 
med endast två nämndemän i stället för tre. Domsmandssager är brott som 
kan ge upp till fyra års fängelse. De brott som kan ge ett längre straff 
behandlas som antigen nævningersager eller tilståelsessager. 
Nævningersager är ett jurysystem, som dock inte ska förväxlas med det 
anglosaxiska. I byret består juryn av sex nämndemän och i landsret består 
juryn av nio nämndemän. 
 
Tilståelsessager är ett system som förenklar domstolsprocessen. Alla 
brottmål går att behandla som tilståelsessager. Kravet är att den åtalade själv 
erkänner gärningen, förutom ett erkännande krävs det att det finns någon 
form av bevisning som tyder på att det är rätt gärningsman som har erkänt 
brottet. Förfarandet är till en början summariskt och påföljden döms ut av en 
enskild domare utan medverkan av varken nämndemän eller jury. 
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Förord 
Hela min utbildningstid har varit en intressant resa. Det senaste året och 
speciellt under sommaren och hösten har det varit hektiskt. Jag vill därför 
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EKMR Europeiska konvention för mänskliga rättigheter 
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Ordlista 
 
Anklagemyndigheden (motsvarar åklagaremyndigheten) 
 
Byret  (motsvarar tingsrätt) 
 
Domsmand  Nämndeman 
 
Domsmandssager (motsvarar nämndemannamål) 
 
Højesteret  (motsvarar Högsta domstolen) 
 
Landsret  (motsvarar hovrätt) 
 
Lægemænd  Lekmän 
 
Nævninger  Jury 
 
Nævningersager Jurymål 
 
Procesbevillingsnænet Kommitté sammansatt av domare, advokater och 

professorer. Behandlar överklagan till högre 
instans. 

 
Tilståelsessager (min översättning: bekännelsemål) 
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1 Inledning 
Nämndemannainstitutet i Sverige ifrågasätts mycket ofta. Dock har 
nämnden en lång tradition av att medverka vid dömandet i svenska 
domstolar. Anledningen till att finns nämndemän i domstolarna är, förutom 
att det är ett rättspolitiskt beslut, att de representerar samhället och det 
allmänna rättsmedvetandet. De bidrar även till transparensen i domstolarna. 
Den största debatten om nämndemannainstitutet handlar om kravet på 
objektivitet hos dem som väljs till uppdraget som nämndeman. Frågorna är 
många om nämndens funktion och tillförlitlighet. 
 
Det finns andra system där nämndemännen har en annorlunda funktion än 
det svenska. Det danska systemet är utvecklat under andra förutsättningar än 
det svenska och danskarna har hittat andra lösningar på problemen. Det man 
genast märker, när man läser uppsatsen, är att danskarnas förhållande till 
rättssäkerhet inte är likadan som den svenska. Troligen är det så att det 
danska samhället inte är lika benäget att hänga ut folk i det offentliga som 
det svenska samhället är. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Mitt syfte är att belysa vissa problem med nämndemän i domstolarna, men 
även att det kan finnas vissa positiva aspekter med lekmanna domare. Det 
intressanta är om det verkligen behövs nämndemän eller om det räcker med 
en eller flera juristutbildade domare för att döma eller frikänna den åtalade. 
Min frågeställning är om nämndemän verkligen tillför något till 
domstolsprocessen ur rättsäkerhetsaspekt och om det finns en möjlighet till 
en huvudförhandling utan nämndemän. Jag gör även en jämförelse på 
viktiga punkter mellan de danska nämndemannauppdragen och de svenska. 
 

1.2 Metod och material 
Den metod som jag har använt mig av är traditionell juridisk metod och 
rättskälleläran. Underlaget, som varit omfattande, har jag valt utifrån 
uppsatsens frågeställning. Mitt urval har varit till stor del litteratur, särtryck, 
propositioner och lagar. Det material som jag valt att redovisa är det som jag 
uppfattar som är relevant för min frågeställning. 
 

1.3 Avgränsningar 
Jag har avgränsat arbetet till att i största möjliga mån inrikta mig på 
nämndemän inom straff- och processrätt. Jag har valt att utelämna 
nämndemän inom både de svenska och danska förvaltningsrätterna. Likaså 
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behandlar jag inte övriga lekmän som eventuellt kan delta i 
domstolsprocessen, dessutom har jag utelämnat att empiriskt undersöka 
vissa frekvenser. 
 

1.4 Disposition 
Jag har valt att börja med det danska rättsystemet och där med en kort 
historik. Sedan går jag igenom de danska instanserna för brottmål. Jag tar 
därefter upp hur det danska valsystemet för nämndemän fungerar och i vilka 
mål som nämndemän medverkar. Slutligen tar jag upp det danska systemet 
med tilståelsessager, där det inte medverkar några nämndemän. 
 
Den svenska avdelningen börjar jag med en historik som leder fram till hur 
nämndemannasammansättningen ser ut idag. Jag tar bl.a. upp valsystemet 
och nämndemännens funktion och ansvar. Sedan går jag igenom ett antal 
argument både för och emot nämndemän och avslutar med en analys som 
utgörs av en jämförelse mellan det danska och svenska 
nämndemannasystemet och en analys av nämndemännen ur ett rättsäkerhets 
perspektiv. 
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2 Nämnd i det danska 
rättssystemet 

Enligt den danska grundlovens § 65 st.2 ska lekmän delta i brottmål p.g.a. 
den ingripande betydelsen ett frihetsberövande straff har för den enskilda 
personens frihet och privatliv. Därför är det mycket viktigt att tillförsäkra 
sig att bevisbedömning och sanktioner överensstämmer med allmänhetens 
rättsuppfattning.1 Tillvägagångssättet för i vilken omfattning lekmän ska 
medverka är lagstadgad. Det anges redan i den danska grundloven att det är 
av största vikt för rättssäkerheten att lekmän deltar som domare i brottmål. 
Jury förknippas ofta med det anglosaxiska rättsystemet, men det är inte 
denna förebild som var grundtanken i den danska grundloven. Den danska 
domstolen använder sig inte endast av lekmän till jurymedlemmar utan även 
som nämndemän i brottmål, utom de brottmål som endast leder till böter 
eller de såkallade tilståelsessager (bekännelsemål) vid byret.2

 
 

2.1 Kort historik 
Det var vid vikingatidens början som Danmark uppstod som nation ungefär 
år 800. Men det var först på 1600-talet som Danmark hade en rättslig enhet. 
Tidigare hade landet varit indelat i tre rättsområden med egna lagar – 
Jylland, Själland och Skåne. Den mest kända lagen från denna tid var Jyske 
Lov från 1241. Dock hade det funnit gemensamma lagar för hirden (adeln) i 
Vederlove från 1100-talet, vilken även uppvisade influenser av anglosaxisk 
rätt.3

 
 

Mellan lokala makthavare och kungen rådde det motsättningar under 12- 
och 1300-talet. Stormännen ansåg att rättskipningen tillhörde den lokala 
församlingen.4 Vid tingen var det 12 män som kollektivt bildade rätten. Det 
intressanta är att det inte fanns någon ordförande som det fanns i de övriga 
nordiska länderna vid den här tiden.5 Under 1300-talet utvecklades 
dömandet till regionala ting, landsting och det tillsattes en landsdommer 
som ordförande. Det var inte förrän på 1400-talet som den danska kungen 
lyckades med att säkra sin ställföreträdare, herredsfogden, som det lokala 
tingets ordförande.6

                                                 
1 Smith s.166 

 Grunden till att kungen lyckades med sitt uppsåt att 
tillsätta herredsfogden som tingets ordförande var den kanoniska rätten. Den 
kanoniska rätten hade under lång tid haft ett inflytande på rättsbildningen i 

2 Toftegaard Nielsen s.154 
3 Fenger s.80 
4 Tamm s.19 
5 Fenger s.116 
6 Westman I s.59 
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Danmark och med den världsliga rättvisa som kyrkan gav kungen, kunde 
han skapa sig domsmakt i tingen.7

 
 

Från 1300-talet indelades de världsliga domstolarna i herredsting som hölls 
en gång i veckan. Landsting hölls för hela landskapet i Viborg, Ringsted och 
Lund, men endast någon gång per år. Vid den här tiden var landstinget inte 
en överinstans till tinget, utan den tilltalade kunde välja mellan de båda 
domstolarna, om brottet inte var så allvarligt att det tvunget skulle dömas i 
landstinget.8 Vid dessa ting var ursprungligen det vanligaste bevismedlet 
edgärdsmän eller partsed. Efter 1216, då järnbörd försvunnit, blev 
nämndsmål viktigare, skälet till förändringen var att kyrkan var kritisk till 
att misstänkta kunde frias genom ed.9 Nämndens funktion och form 
varierade beroende på vilken typ av brott eller ort som målet avgjordes på. 
Enligt Skånelagen avgjordes ett mål om dråp med frändestämma. Det var en 
skiljenämnd med representanter från de inblandade familjerna.10 Vid ett 
liknande avgörande på Själland utsåg parterna själva en nämnd med 12 
nämndemän till landstinget. Målet avgjordes med majoritetsbeslut.11 På ett 
annat sätt avgjordes målen på Jylland där kungens sandemænd, som var 
utsedda på livstid, skipade rättvisa i grova brottmål. Det fanns åtta 
sandemænd vid varje härad. De avgjorde saken genom ed och det krävdes 
full enighet för att fria eller fälla den misstänkte. Visserligen kunde deras 
domar upphävas av antigen biskopen eller kommunalstyret såkallade beste 
bygdemän. Dock fanns det för vissa andra grova brott som mordbrand och 
röveri en 12 mannanämnd som kunde avgöra saken, i likhet med den nämnd 
som fanns på Själland.12

 
 

På Jylland fanns det för vissa enklare tjuvbrott en nämnd på åtta personer. 
Det var två stycken valda av bönderna från varje fjärding. Deras uppgift var 
att finna sanningen om brott som inbrott och rån. Till skillnad från 
häradsrätten krävdes det endast enkel majoritet för att fria eller fälla den 
misstänkte.13

 
 

Under 1500-talet förlorade den kanoniska rätten, och de katolska 
biskoparna, inflytande över lagstiftningen och dömandet. Detta stärkte 
istället kungens position vilket ledde till att betydelsen för den centrala 
förvaltningen i Köpenhamn blev allt större. Rättskipningen utövade kungen 
genom rättarting där riksrådet var ledamöter och han själv ordförande. Efter 
det att ledamöterna avkunnat sin mening beslöt kungen ensam om domen, 
men visserligen röstade kungen inte själv. Tidigare hade landsting och 
heredsting varit sista instans, men rättarting blev högsta instans till det 
ersattes av Højesteret 1661.14

 
 

                                                 
7 Fenger s.76 
8 Tamm s.38 
9 Fenger s.116 
10 Westman I s.112 
11 Tamm s.41 
12 Westman I s.60f 
13 A.a. s.125 
14 Tamm s.83f 
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Landsoverretter ersatte 1805 landstingen. Sedan 1300-talet hade en 
adelsman varit utsedd av kungen till landsdommer. Vid sin sida hade han 
oftast någon form av nämnd, men under 1600-talet började landsdommeren 
att avgöra målen själv. En liknande utveckling kunde man se i herredstinget 
under 1400-talet då bönderna förlorade rätten att utse domstolens 
ordförande. Herredsfogden utsågs centralt och det blev allt vanligare att 
denne ensam bestämde domen, dock efter det att nämndemän hade värderat 
bevisen i målet. Emellertid blev det föreskrivet 1551 att fogden måste vara 
biträdd av en lekman såkallade domsmænd för att kunna avkunna 
dödsdom.15

 
 

Den Danske lov var den första enhetliga lagstiftning i Danmark och stiftades 
under enväldets tid år 1683. Underrättsdomarna besatt ingen juridisk 
kompetens under 1700-talet och det riktades stark kritik mot detta. Ett krav 
infördes 1821 på juridisk examen för att inneha ett domarämbete. Franska 
revolutionens impulser skapade kritik mot domarmaktens koppling till 
kungen. 1849 fick domstolarna, genom grundlagen, en ny grundval att deras 
fristående roll från den politiska makten klarlades. Visserligen kom 
självständigheten att dröja innan den kunde bli förverkligad.16

 
 

De senaste århundradens stegvisa reformerade regler för domstolsprocessen 
samlades slutligen i retspejeloven 1916. Grundlagen hade 1849 ett krav på 
att 12 nævninger skulle avgöra skuldfrågan i grova brottmål. Löftet infriades 
först genom retsplejelovens (rpl) införande. Det skulle dröja tills 1936 innan 
man beslöt att införa lekmannaledamöter, domsmæn, i domstolen för 
brottmålsavgörande i lägre instanser än ladsret. Danmark fick en ny 
grundlag 1953 som ersatte den äldre från 1849, införandet av grundlagen 
innebar inga väsentliga förändringar för domstolarnas funktion.17

 
 

2.2 Det danska rättssystemets 
straffrättsliga instanser för brottmål 

Det danska rättssystemet består av tre straffrättsliga instanser: byretterna, 
landsretterna och højesteret.18

                                                 
15 Tamm s.84 

 Samtliga brottmål börjar i byret. Domen går 
att överklaga till landsret, men kan inte överklagas vidare om målet inte är 
av principiell eller särskild karaktär. Om målet är av principiell eller särskild 
karaktär finns möjlighet att få saken prövad i tredje instans, Højesteret, 
genom prövningstillstånd. Højesteret behandlar endast påföljdsfrågan och 
inte ansvarsfrågan till brottet, vilket leder till att Landsret är sista instans för 
behandling av ansvarsfrågan. 

16 A.a. s.129 
17 A.a. s.246 
18 Smith och Jochimsen, m.fl. s.48 
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2.2.1 Byret 
Danmark är indelat i 24 byretskretsar, och det finns ett antal byretter knutna 
till varje byretskrets. En byretskrets består av allt från 6 till 39 juristdomare 
och en domstolspresident finns vid varje byret, utom Bornholm som endast 
består av en juristdomare och en domstolspresident. Det finns 13 
byretskretsar på de danska öarna och 11 byretskretsar på Jylland.19

 
 

Det finns tre tillvägagångssätt för brottmålsprocesser i första instans. Den 
första brottmålsprocessen finner man i rpl § 851 och behandlar 
domsmandssager (nämndemannamål). Nämndemannamål är 
brottmålsprocesser där straffet kan bli max fyra års fängelse. Den andra 
brottmålsprocessen finner man i rpl § 886. Lagen innehåller reglerna för 
nævningersager (jurymål). Jurymål är brottmålsprocesser där straffet kan bli 
mer än fyra års fängelse eller då det är frågan om institutionalisering. Till 
sist i rpl § 895 finner man regler för summariska mål som inte behöver 
avgöras med närvaro av nämndemän eller jury. Genom denna uppdelning 
finner man att de allvarligaste och mest komplicerade brottmålen behandlas 
på ett tryggt och säkert sätt med en jury medan ett summariskt förfarande är 
tillräckligt för de enklaste målen. I den senare typen av mål utdöms endast 
böter för den brottsliga gärningen.20

 
 

I jurymål, som oftast är mycket allvarliga, riskerar gärningsmannen ett långt 
frihetsberövande. Vid domstolsförhandlingen i byret finns det tre 
juristdomare och en jury bestående av sex medlemmar (rpl § 12 st.5). I 
nämndemansmål vid byret deltar två nämndemän och en juristdomare (rpl 
§12 st.6). Om det finns risk att målet kommer att bli långvarigt, finns där 
ofta utvalda suppleanter till juristdomare och nämndemän eller 
jurymedlemmar om någon av dessa skulle bli förhindrad att delta i 
förhandlingarna exv. om någon blir sjuk (rpl § 12 st.7).21

 
 

Det första domstolens ordförande tar ställning till är att det inte föreligger 
någon jävssituation för varken juristdomarna eller jurymedlemmarna (rpl § 
60, § 61 och § 66). Rpl § 60 räknar upp jävssituationer som exv. om någon 
juristdomare är släkt med den tilltalade eller är själv part i brottmålet. Rpl § 
61 rpl. är utformad som en generalklausul för att juristdomarna ska vara 
opartiska. Paragrafen omfattar alla situationer och möjligheter som inte är 
uppräknade i lag och täcker samtliga omständigheter som utgör att 
juristdomarna inte kan uppfattas som opartiska i målet. I rpl § 66 är det 
lagstiftat om att de hinder som utgör jäv för juristdomare, även utgör jäv för 
både nämndemän och jurymedlemmar. Tillvägagångssättet är enkelt; Innan 
huvudförhandling börjar har domstolens ordförande en skyldighet att fråga 
juristdomarna och nämndemän eller jurymedlemmar om det föreligger 
någon omständighet som utgör hinder för att de medverkar vid 
huvudförhandlingen. 

                                                 
19 Lindencrone och Werlauff s.21 
20 Toftegaard Nielsen s. 159 
21 Lindencrone och Werlauff s.22 
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2.2.2 Landsret 
Det finns två landsretter, östra landsret och västra landsret. Det är endast till 
landsretterne som det går att överklaga en dom från Byret. Till Östra 
Landsret, som har sitt säte i Köpenhamn, hör öarna, och den består av en 
president och 60 landsdomare. Till västra landsret hör Jylland, och 
domstolen består av en president och 38 landsdomare. Landsretterne har 
även ett antal filialer i olika städer så som Nykøbing Falster, Bornholm, 
Odense, Aalborg, Århus, Kolding, Sønderborg och Esbjer m.fl.22 Alla mål 
som ska dömas av nämndemän eller jury processas i landsretternes filialer23

 
. 

I jury- eller nämndemansmål deltar tre landsretsdomare. I jurymål deltar nio 
jurymedlemmar och i nämndemansmål deltar tre nämndemän (rpl § 7 st.3). I 
mål som förväntas vara tidsmässigt långa kan landsretspresidenten, på 
inrådan av domstolens ordförande i målet, bestämma att det ska finnas ett 
antal suppleanter till nämndemännen, jurymedlemmarna och 
landsretsdomarna närvarande vid huvudförhandlingarna. Suppleanterna 
deltar inte i överläggningar eller vid omröstning i målet, utan är endast 
tillgängliga för att ersätta en jurymedlem, landsretsdomare eller nämndeman 
om en ordinarie skulle bli förhindrad att medverka i förhandlingarna i målet 
(rpl § 7 st.4). 

2.2.3 Højesteret 
Højesteret finns i Köpenhamn och består av en rättspresident och 15 
højesteretsdomare (rpl § 2), men genom de danska finanslagarna är där för 
tillfället beviljat två extra højesteretsdomare. I ett enkelt mål medverkar 
minst fem men oftast sju højesteretsdomare. Mycket viktiga mål behandlas i 
plenum, det kan t.ex. handla om att en lag är grundlagsstridig eller att det 
finns motstridiga avgöranden från en landsret. Det medverkar inga lekmän i 
højesteret.24

 
 

Det krävs prövningstillstånd för att anhängiggöra ett mål i højesteret och det 
är endast domar från landsret som går att överklaga till højesteret. Dessutom 
måste domen vara av principiell karaktär för att få prövningstillstånd. Det är 
Procesbevillingsnævnet som avgör om ett mål kan tas upp till avgörande i 
højesteret (rpl § 932). Om det är den tilltalade som överklagar till højesteret, 
måste överklagan inkomma till Procesbevillingsnævnet senast 14 dagar efter 
det att dom avgivits i landsret25

                                                 
22 Smith och Jochimsen, m.fl. s.49 

. Visserligen kan Procesbevillingsnævnet 
undantagsvis ge prövningstillstånd för överklagan som är inskickad efter 
fristen på 14 dagar men inom ett år från avkunnad dom. Om det är 
anklagemyndigheden som överklagar landsretsdomen ska de samtidigt som 
ansökan till Procesbevillingsnævnet underrätta den tilltalade om ansökan. 
Om anklagemyndigheden missar att underrätta den tilltalade om överklagan 
leder detta inte till att Procesbevillingsnævnet avvisar ansökan (rpl § 932 

23 Lindencrone och Werlauff s.21 
24 A.a s.20 
25 Jmf. § 904 rpl. 



 15 

st.2). Højesteret kan besluta om att inhibera (stoppa eller skjuta upp) 
verkställigheten av domen som är överklagad, åtminstone av de ansökningar 
som har fått prövningstillstånd (rpl § 932 st.3). 
 
Grunderna för beviljande av en överklagan till højesteret finner man i rpl § 
912, överklagan är begränsad till att gälla för p.1-3 och st.2 (rpl § 933 st.2). 
 

1. att domstolen har åsidosatt viktiga regler eller att domstolen har 
tolkat en regel felaktigt, 

2. att straffets storlek inte står i proportion till lagöverträdelsen, 
3. om domstolen vid avgörandet, om den tilltalade ska dömas, har 

använt lagen felaktigt. 
 
Vid överklagan till højesteret faller rpl § 912 p.4 och st.3 bort och detta 
medför att domstolen inte tar ställning i skuldfrågan utan prövar endast 
påföljdsfrågan.26

2.3 Uppdrag lekmannadomare 

 

Uppdraget som nämndeman eller jurymedlem varar i fyra år. Till uppdraget 
som nämndeman eller jurymedlem kan varje man eller kvinna som har 
rösträtt till det danska folketinget väljas. Dock finns det vissa undantag så 
som att man inte får vara dömd för allvarliga brott. De personer som under 
uppdragsperioden fyller 70 år blir inte heller valda till tjänstgöring som 
nämndeman eller jurymedlem. Det samma gäller för personer med dålig och 
svag hälsa, döva eller de som har språkliga brister i det danska språket. 
Andra som inte heller kan tjänstgöra som nämndemän eller jurymedlemar är 
ministrar, advokater, anställda på domstol, poliser, kriminalvårdare och 
präster från folkkyrkan eller annat trossamfund (rpl § 70).27

 
 

Offentliganställda personer i samhället som uppmanas till tjänstgöring som 
jurymedlem eller nämndeman kan begära att fritas från uppdraget. Dessa är 
bl.a. folketings- medlemmar och tjänstemän, militärer i tjänstgöring, tull och 
posttjänstemän, brandmän och personal vid järnvägen. Det gäller även de 
som har fyllt 60 år eller har speciella familjeförhållanden som gör att de inte 
kan uppfylla jury eller nämndemansplikten eller personer som har flyttat till 
en annan rättskrets (rpl § 71).28

 
 

I varje dansk kommun finns det en kommitté som föreslår ett antal 
medborgare som lämpliga till jury- eller nämndemannauppdraget. 
Sammansättningen av personerna ska vara allsidig och de skrivs upp på en 
lista som utgör kommunens baslista för lekmannauppdrag.29

 
 

                                                 
26 Smith och Jochimsen, m.fl. s.48 
27 Danmarks Domstole s.6 
28 A.st. 
29 A.st. 
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Medlemmarna i kommittén har tystnadsplikt, så hur själva urvalsproceduren 
går till vet man inte. Praxis har dock visat att det är ett stort antal äldre 
medlemmar från politiska partier som väljs ut. Det har ofta varit diskuterat 
om lekmannadomare har kunnat väljas på ett annat sätt. Det har blivit 
uppmärksammat att den grupp som blir vald inte är representativ för 
befolkningen i Danmark. Utöver dem som har politisk anknytning är det 
flera offentliganställda som har lekmannauppdraget. Det råder visserligen en 
brist på unga människor och människor med en annan etnisk bakgrund, än 
den danska, bland lekmännen.30

 

 Med detta system finns det många likheter 
med det svenska som jag kommer närmare inpå längre fram i uppsatsen. 

Det har varit på förslag att kommittén ska vända sig till Danmarks Statistik 
för att få bekräftat vilken uppdelning av medborgarna som är representativa 
till Danmarks befolkning, med hänsyn till kön, ålder, arbete, utbildning 
m.m. Med hänsyn till en rimlig och försvarlig behandling i brottmål krävs 
emellertid att de utpekade lekmännen inte endast är representativa för 
befolkningen, utan även att de är engagerade och villiga att ta på sig 
uppgiften. Därför måste det finnas ytterligare regler vid urvalet sidan om det 
rent statistiska.31

 
 

Den rådande ordningen bygger på ett positivt urval av engagerade personer, 
samtidigt som det är representativt för befolkningen. Dock är det emellertid 
nödvändigt att kommittén stramar upp proceduren med hänsyn till det 
representativa. Vid terrormålet i Glostrup, där dom föll den 15/2 2007, bestod 
jurymedlemmarna av etniska danskar med en genomsnittsålder på över 50 år och 
övervägande män. De tilltalade var 4 ungdomar i åldern 17 – 21 år med ett annat 
etniskt ursprung.32

 
 

Kommittéerna skickar sedan in kommunens baslista till den landsret som de 
tillhör, antingen östra landsret eller till västra landsret. Personerna lottas 
sedan till olika jury och nämndemannasammansättningar vid de olika 
landsretterna och byretterna. Varje lekmannadomare som är uttagen till 
tjänstgöring får ett skriftligt besked om detta. Om personen inte har 
möjlighet till att uppfylla åtagandet eller uppfyller kravet för att fritas från 
uppdraget kan ansöka om detta. Ansökan skickas till någon av 
landsrettspresidenterna.33

 
 

Det väljs ut så många lekmän som krävs för att varje nämndeman ska få 
tjänstgöra ca fyra gånger per år. Visserligen kan man inte på förhand veta 
hur många mål som kommer att behandlas som jury- eller 
nämndemannamål så det kan bli både fler eller färre gånger som 
nämndemannen får tjänstgöra under ett år.34

 
 

                                                 
30 Smith s.168 
31 A.st. 
32 A.a. s.169 
33 Danmarks Domstole s.7 
34 A.st. 
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2.3.1 Val till enskilda mål 
Innan en huvudförhandling som kräver jury eller nämndemän fastställs det 
antal personer som behövs för att genomföra brottmålsprocessen. 
Domstolen kan bestämma om det krävs suppleanter som ska följa målet om 
någon av jurymedlemmarna eller nämndemännen skulle bli sjuka. Detta sker 
oftast i jurymål eller nämndemannamål som kommer att bli långvariga. 
Uttagning till jury eller nämndemannatjänst sker genom domstolens IT-
system. Systemet väljer de personer som står först på listan i turordning och 
som inte tidigare inom den gällande fyra års perioden har varit kallade till 
att tjänstgöra som nämndeman eller jurymedlem. När samtliga på listan har 
tjänstgjort börjar systemet om från början igen.35

 
 

Grunden är att lekmannadomaren ska kunna stå till tjänst en hel dag varje 
gång denne blir kallad till tjänstgöring. Om inte förhandlingarna avslutas 
samma dag, på grund av att målet är omfattande, kan det sträcka sig över 
flera dagar eller till och med veckor. Nämndemän kallas till tjänstgöring 
med minst tre dagars varsel och jurymedlemmar kallas med en veckas 
varsel, men kallelsen kan vara kortare om det krävs. Om en lekman har en 
giltig frånvaro som exv. sjukdom, är bortrest etc. ska domstolen genast 
meddelas om detta. Om en nämndeman uteblir utan en giltig grund riskerar 
denne bötesstraff för frånvaron.36

 
 

För lekmän gäller samma regler om jäv som för juridiska domare. En 
lekman kan inte delta i ett mål om det rör sig om stöld från lekmannen eller 
om lekmannen är nära släkt med den tilltalade, vittnen, åklagaren, 
försvararen eller andra personer som är involverade i målet. Även den 
tilltalade kan göra invändning om att det kan finnas tvivel eller andra 
omständigheter som gör att en jurymedlem eller nämndeman inte uppfattas 
som opartisk i målet. Det kan vara så att den tilltalade och någon i nämnden 
har haft ekonomiska mellanhavanden som de är oense om. Det är 
domstolens ordförande som avgör om det föreligger jäv i dessa situationer.37

2.3.2 Domsmandssager 

 

Nämndemän deltar i de brottmål som inte är jurymål (se nævningersager) 
och i brottmål där straffet kan bli högre än böter. Till nämndmål hör även 
brottmål som anses särskilt ingripande för den tilltalade eller brottmål som 
har ett speciellt allmänt intresse.38 Domstolen prövar själva om nämndemän 
ska medverka vid huvudförhandlingen.39

 
 

Ett undantag från nämndemannamål är bekännelsemål (rpl § 831). Denna 
typ av brottmål omfattar ett stort antal brott. Den anklagade erkänner sig 
skyldig till brottet och målet avgörs av en enskild juristdomare (se 
                                                 
35 Danmarks Domstole s.7 
36 A.a. s.8 
37 A.st. 
38 Toftegaard Nilsen s.155 
39 Smith och Jochimsen, m.fl. s.57 
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tilståelsessager). Både den tilltalade och anklagemyndigheden kan överklaga 
domen till landsret, som huvudregel kommer då nämndemän att medverka i 
huvudförhandlingen.40

 
 

Det är domstolen som avgör om avgörandet kommer att leda till högre straff 
än böter. Oavsett om anklagemyndigheden yrkat endast på böter för 
gärningen kan domstolen ändå tillsätta lekmän om ett högre straff skulle 
komma på tal under förhandlingen.41 Men i praxis har det visat sig att det är 
anklagelsemyndighedens yrkande som är vägledande om målet ska avgöras 
med eller utan lekmän.42

 
 

I nämndemansmål vid byret deltar två nämndemän och en juristdomare (rpl 
§12 st.6). De två nämndemännen besitter samma kompetens att döma som 
juristdomaren.43 Ett undantag finns dock i brottmål som gäller ekonomisk 
brottslighet. I dessa mål kan domstolspresidenten, istället för en 
juristdomare och två nämndemän, tillsätta två juristdomare och tre 
nämndemän (rpl § 12 st.8).44

 
 

Innan nämnden går in i rättssalen hålls ett möte mellan juristdomaren och 
nämndemännen. Juristdomaren informerar nämndemännen om namnet på 
den tilltalade, åklagaren, försvararen och de vittnen som har kallats samt de 
personer som brottet har begåtts mot. I detta moment har nämndemännen 
möjlighet att upplysa juristdomaren om att det föreligger en jävssituation. 
Nämndemännen skriver även under en förklaring där de på tro och heder 
lovar att de som nämndemän ska följa förhandlingen i rätten och döma på 
så sätt som de finner att det är rätt och sant efter lagen och målets bevisning 
(rpl § 91).45

 
 

Åtalet mot den tilltalade beskrivs i en anklageskrift som delas ut till alla 
nämndemän. I landsret är anklageskriften en återgivning av domen från 
byret. Detta kan ha betydelse vid avgörande i målet. Det finns inga garantier 
för att nämnden har läst in sig på anklageskriften före förhandlingen. Det är 
ju åklagaren som har skyldigheten att bevisa att den tilltalade är skyldig till 
det brott som denne står anklagad för. Om det finns rimligt tvivel om den 
tilltalades skuld, ska denne frikännas från gärningen.46

 
 

Huvudförhandlingen börjar med att anklageskriftet eller det tidigare 
domslutet, från byret, blir uppläst. Efter detta får åklagaren kort redogöra för 
vad gärningen handlar om, men man går ganska snabbt över till bevisningen 
som är det centrala i brottmålet. Först hör man den tilltalade och därefter hör 
man vittnena. Väsentliga bevis för målet blir genomgångna och uppvisade 
för domstolen. Om det finns specifika punkter som nämndemännen önskar 

                                                 
40 Danmarks Domstole s.9 
41 Smith s.167 
42 Lindencrone och Werlauff s.82 
43 Smith s.167 
44 Lindencrone och Werlauff s.22 
45 Danmarks Domstole s.10 
46 A.st. 
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att belysa speciellt, kan de med tillåtelse från domstolens ordförande ställa 
kompletterande frågor. När bevisföringen mot den tilltalade är slut får först 
åklagaren slutplädera sedan försvararen. Slutligen får den tilltalade ordet om 
det är något denne skulle vilja tillägga i målet.47

 
 

I nämndemannamål sker överläggningen direkt efter att huvudförhandlingen 
är avslutad.48 Reglerna för votering i nämndemannamål finner man i rpl §§ 
214 och 216. Voteringen är inte offentlig och nämndemännen överlägger 
och voterar tillsammans med juristdomaren.49 Nämndemännen och 
juristdomaren har tystnadsplikt under straffansvar för det som sägs under 
överläggningen.50 Överläggningen börjar med att domstolens ordförande går 
igenom vad som nämnden ska ta ställning till i sak. Sedan fortsätter 
ordförande med en genomgång av bevisen mot den tilltalade. Om det är 
flera tilltalade går ordförande igenom bevisningen mot varje enskild tilltalad 
var för sig.51

 
 

Reglerna som gäller vid voteringen, vilken sker muntligt, är att det är 
domstolens ordförande som alltid röstar sist och den yngsta nämndemannen 
som alltid röstar först.52 Nämnden tar först ställning till om bevisen räcker 
för att visa att den tilltalade är skyldig till gärningen antigen med uppsåt 
eller av oaktsamhet. I detta moment har varje ledamot möjlighet att uttala 
sig om sin egen uppfattning. Det finns inte heller något hinder för nämndens 
ordförande att framhäva sin egen uppfattning under diskussionerna om 
skuldfrågan. Om nämnden kommer fram till att den tilltalade är skyldig 
beslutar nämnden därefter vilken straffsanktion som ska dömas ut. 
Straffsanktionen innehåller straffets längd och om det ska vara villkorlig 
eller ovillkorlig dom. Oftast behandlas både skuldfrågan och påföljdsfrågan 
samtidigt i nämndemannamål.53

 
 

Nämndemännen deltar dock inte i beslut om hurvida den tilltalade ska tas i 
förvar eller fängslas direkt efter domen, inte heller deltar nämndemännen i 
beslut om skadeståndskrav mot den tilltalade.54

 
 

Det är domstolens ordförande som formulerar själva domen. 
Nämndemännen nämns inte i dokumenten. Om nämnden inte har varit helt 
enig har minoriteten rätt till att deras meningsskiljaktighet tas upp i domen. 
Vem som är skiljaktig av nämndemännen eller juristdomaren nämns inte i 
domen.55

 
 

                                                 
47 Danmarks Domstoles.11 
48 Toftegaard Nielsen s.212 
49 A.a. s.210 
50 Danmarks Domstoles.11 
51 Smith och Jochimsen, m.fl. s.735 
52 A.st. 
53 A.st. 
54 Danmarks Domstoles.10 
55 A.a. s.11 
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Dom avkunnas oftast samma dag då parterna är närvarande i rättsalen.56 Om 
detta inte är möjligt, senast en vecka efter att huvudförhandlingen är 
avslutad (rpl § 291a). Ofta vill domstolens ordförande förklara bakgrunden 
till nämndens beslut och efter detta förklaras för den dömde om hur han ska 
gå tillväga för att överklaga domstolens beslut till högre instans. Både för 
den dömde och anklagemyndigheden gäller en tidsfrist på 14 dagar för att 
överklaga till landsret efter det att dom är avkunnad.57

 
 

I nämndemannamål i både byret och landsret kan den enskilda 
nämndemannens röst göra skillnad för den tilltalade i både skuldfrågan och 
påföljdsfrågan, om det är till den tilltalades fördel (in dubio mitius). I byret 
där det medverkar två nämndemän och endast en juristdomare, har 
lekmännen övertaget om nämnden skulle vara skiljaktiga vid omröstning. 
Exempelvis om de två nämndemännen finner den anklagade oskyldig och 
juristdomaren finner att den tilltalade är skyldig, går den anklagade fri. Om 
det är raka motsatsen att det är juristdomaren som anser att den anklagade 
ska gå fri och nämndemännen vill fälla, är det viktigt att 
meningsskiljaktigheten införs i protokollet om varför nämnden är skiljaktig 
(rpl § 214 st.1). Tanken med denna regel är att den tilltalade ska ha 
möjlighet till att överväga om det finns mening med att överklaga 
domstolens avgörande till en högre instans.58

 
 

Om det vid huvudförhandling i byret medverkade nämndemän, kommer det 
vid överklagande till landsret också att behandlas som ett nämndemannamål 
(rpl § 689 st.2). Enl. rpl § 689 st.3 p.2 medverkar nämndemän vid brottmål 
om det i landsret blir frågan om högre straff än böter eller om det är särskilt 
ingripande för den tilltalade eller av speciellt allmänt intresse. Denna 
bestämmelse medför att det kommer att finnas nämndemän i fler mål vid 
landsret än vid byret, om målet är avgjort i byretten enl. rpl § 831 som 
bekännelsemål. I landsret medverkar nämligen nämndemän i de 
bekännelsemål som överklagats från byret.59

 
 

Överklagan från byret till landsret kan göras på två sätt: Den ena är 
fullständig överklagan, dvs. en fullständig ny prövning av målet. Både 
ansvarsfrågan, med samtlig bevisning, och påföljdsfrågan behandlas igen. 
Den andra är en reviderad överklagan där endast värderingen från byretten 
behandlas, alltså straffmätningen eller rättegångsfel. Landsrettens 
avgörande, beroende på vilken överklagan det gäller, kan då bli avvisning, 
ändring, stadfästelse eller återvisning av målet.60

 
 

Parterna måste i sin överklagan ange om det gäller en revisionsöverklagan 
eller en fullständig överklagan. Om parterna inte anger någon av 
ovanstående typ av överklagan ses överklagan som en fullständig 

                                                 
56 Smith och Jochimsen, m.fl. s.734 
57 Toftegaard Nielsen  s.212 
58 Smith och Jochimsen, m.fl. s.735 
59 Smith s.198 
60 A.st. 
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överklagan (rpl § 912 st.3). Revisionsöverklagan kan grunda sig på (rpl 
§912): 
 

1. att domstolen har åsidosatt viktiga regler eller att domstolen har 
tolkat en regel felaktigt, 

2. att straffets storlek inte står i proportion till lagöverträdelsen, 
3. om domstolen vid avgörandet, om den tilltalade ska dömas, har 

använt lagen felaktigt. 
 
Landsrettens prövning är i princip inskränkt till den grund som överklagan 
gäller. Dock har landsretten en möjlighet enl. rpl § 926 st.2, om särskilda 
grunder talar för det, att efterpröva överklagelsegrunden som parterna hade 
kunnat yrkat på och välja en annan grund till överklagandet. Den tilltalade 
har rätt, men inte plikt att närvara vid huvudförhandlingen vid landsret. Den 
tilltalades uteblivelse hindrar inte sakens avgörande om dennes försvarare 
medverkar vid huvudförhandlingen.61

 
 

Fullständig överklagan till landsretten gäller när parterna inte uttryckligen 
angivit någon begränsning i överklagan. Fullständig överklagan betyder att 
bevisen ska bedömas på nytt i domstolen. Detta gör att det blir en helt ny 
huvudförhandling i brottmålet vid landsret (rpl § 917). 62

 
 

Vid huvudförhandling i landsret består domstolen av tre juristdomare och 
tre nämndemän, det kan då uppstå lika antal röster för varje förslag till dom 
vid voteringen, exv. om de tre lagfarna domarna röstar för att fälla den 
tilltalade och de tre nämndemännen röstar för att fria, gäller det resultat som 
är gynnsammast för den tilltalade (in dubio mitius), den tilltalade går fri (rpl 
§ 216 st.1). Detta begrepp gäller både vid röstning i ansvarsfrågan och i 
straffrågan. Det finns dock ett undantag då domstolens ordförande har den 
utslagsgivande rösten vid lika antal röster. Det är när det råder fler än två 
olika meningar vid votering om straffet. Om ingen av meningarna har 
övertaget vid voteringen slår man samman det ogynnsammaste förslaget 
med det mindre ogynnsamma förslaget tills nämnden finner enighet i 
påföljden.63 När det exempelvis finns en som röstar för tre års fängelse, tre 
röstar för två och ett halvt års fängelse och två röstar för två års fängelse då 
är det troligt att påföljden blir två och ett halvt års fängelse.64

 
 

Om det är oenighet om vilken mening som är ogynnsammast röstar 
nämnden om detta. I dessa omröstningar har alltid domstolens ordförande 
utslagsröst (rpl § 216 st.2 och 3). En situation där det finns lika antal röster i 
byret kan endast uppstå om den ena nämndemannen faller bort från 
förhandlingarna, och inte ersätts av en suppleant, då finns det endast en 
juristdomare och en nämndeman kvar vid votering av skuldfrågan och 
straffrågan.65

                                                 
61 Smith s.200 

 

62 A.a. s.201 
63 Smith och Jochimsen, m.fl. s.735 
64 Toftegaard Nielsen  s.210 
65 Smith och Jochimsen, m.fl. s.735 
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2.3.3 Nævnigersager 
I rpl. § 686 st.4 finner man när en jury ska medverka vid huvudförhandling. 
En jury ska medverka vid 
 

1) brottmål som kan leda till fängelse i fyra år eller mer, om det inte är 
en fastställelse efter reglerna i strafflovens § 40 st.1 och § 61, 

2) brottmål då det kan bli fråga om placering på institution eller ett 
avgörande om förvaring enl. strafflovens § 68 och § 70 och, 

3) brottmål som gäller politiska brott.66

 
 

Uttrycket i punkt 1 brottmål som kan leda till fängelse i fyra år eller mer 
gäller om anklagemyndigheden har yrkat på fängelse i 4 år eller mer. 
Brottmålet har då som utgångspunkt att jury ska medverka vid 
huvudförhandlingen67

 
  

Det genomförs ca 100 jurymål per år.68 I praxis har det visat sig att 
jurymålen främst rör sig om mord, särskilt grova mordbränder, våldtäkt och 
rån. Dessa brottmål kan även, om den tilltalade erkänner brottet, behandlas i 
byret av en ensam juristdomare utan jury som såkallade bekännelsemål. Den 
tilltalade kan även välja att målet ska vara ett nämndemannamål istället för 
ett jurymål enl. rpl § 687 st.1.69

 

 Eftersom jurymål anses vara en särskild 
rättsäkerhetsgaranti för den tilltalade, när det gäller allvarlig brottslighet, 
finns det ett antal krav för att den tilltalades önskan om ett 
nämndemannamål ska kunna uppfyllas; dels ska beslutet fattas vid ett 
domstolsmöte mellan parterna eller meddelas domstolen skriftligt. Det ska 
framgå av meddelandet att den tilltalade har haft god tid på sig att diskutera 
ändringen med sin försvarare. Om den tilltalade inte har en förvarare utser 
domstolen en till denne (rpl § 687 st.2). Om den tilltalade uppfyller kraven 
kan domstolen besluta om att ändra jurymålet till att vara ett 
nämndemannamål. Detta ska ske senast 14 dagar efter att ansökan kommit 
in till domstolen. Efter domstolens beslut finns ingen möjlighet för den 
tilltalade att ändra tillbaka till ett jurymål (rpl§ 687 st.3). Vidare får 
ändringen även betydelse för överklagan till landsret, där brottmålet också 
kommer att behandlas som ett nämndemannamål. 

De undantag där jury inte ska delta vid huvudförhandlingen finner man i 
strafflovens §§ 172,173, 191, 286, 289 och 290. Dessa lagrum täcker 
brottmål som dokumentförfalskning, särskilt grova ekonomiska brott, 
skattebrott m.fl.70

                                                 
66 Smith s.182 

 I dessa mål använder man aldrig jury på grund av att det 
uppkommer mycket svåra juridiska frågor som inte är ägnade att kunna 
behandlas av en lekmannapanel, som en jury utgör. Även speciellt grova 
narkotikamål hålls utanför jurymål, även om straffet kan bli längre än fyra 
års fängelse, det är p.g.a. att det i många fall finns mycket omfattande 

67 A.st. 
68 Lindencrone och Werlauff s.83 
69 Danmarks Domstoles.13 
70 Smith s.183 
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bevisföring i målet som ofta kan ta veckor och även månader i anspråk av 
huvudförhandlingen.71 Det leder i praktiken till att alla förmögenhetsbrott, 
utom rån (straffeloven § 288) hålls utanför jurymål oavsett vad 
anklagemyndigheden yrkar på för straff.72

 
 

I jurymål vid byret består nämnden av tre juristdomare och sex 
jurymedlemmar. Vid jurymål vid landsret består nämnden av tre 
juristdomare och nio jurymedlemmar. En av juristdomarna är domstolens 
ordförande och leder processen i domstolen.73

 
 

Juryn och juristdomarna sitter avskilda i rättssalen tills efter 
huvudförhandlingen då de går in i voteringslokalen för att först rösta om 
ansvarsfrågan74. Jurymedlemmarna sitter i den ordningen som de har blivit 
valda till tjänstgöring. När jurymedlemmarna kommer in i rättsalen blir de 
tilldelade ett utdrag som innehåller anklageskriftet och andra dokument som 
är viktiga vid huvudförhandlingen (rpl § 888). Anklageskriftet utarbetas av 
anklagemyndigheden och sändes till domstolen senast två veckor innan 
huvudförhandling (rpl § 886). Jurymedlemmarna får inte ta med sig 
handlingarna hem eller överlämna dem till någon annan. Dessutom ska 
jurymedlemmarna inte tala eller ha förbindelse med någon annan om målet 
utanför rättsalen, förrän domen är avkunnad. I voteringslokalen kan de dock 
tala och ha förbindelse med juristdomarna och varandra.75

 
 

Huvudförhandlingen i jurymål vid byret börjar med att anklageskriftet läses 
upp. I landsret läses byrettens dom upp. Därefter läser domstolens 
ordförande upp jurymedlemmarnas löfte om att på heder och samvete att 
som jurymedlem uppmärksamt följa förhandlingen i rätten och döma på sätt 
som varje jurymedlem i sig finner riktigt efter lagen och efter bevisen i 
målet. Jurymedlemmarna svarar sedan stående var och en: Det lovar jag på 
ära och samvete. Därefter får åklagaren ordet och redogör kortfattat för 
åtalet.76

 
 

Förhandlingen fortsätter sedan med bevisföring, vittnesförhör och 
genomgång av dokument som är viktiga för målet. Precis som i 
nämndemannamål har jurymedlemmarna, med tillåtelse av nämndens 
ordförande, möjlighet att ställa frågor till dem som hörs i rättsalen (rpl § 
869)77. Jurymedlemmarna deltar dock inte i avgörande som har 
processledande karaktär som beslut om förhandling inom stängda dörrar 
eller frågor som har med bevisföringen under huvudförhandlingen att göra. 
När bevisföringen är slut redogör först åklagaren för hur denne bedömer 
ansvarsfrågan och efter det får försvaret ordet. Slutligen får den tilltalade 
ordet om det är något denne vill tillägga i målet.78

                                                 
71 Toftegaard Nielsen  s.155 

 

72 Smith s.183 
73 Danmarks Domstole s.13 
74 Smith s.184 
75 Danmarks Domstole s.13 
76 A.a. s.14 
77 Smith s.184 
78 Danmarks Domstole s.14 
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 I jurymål avgörs först ansvarsfrågan av juryn och juristdomarna 
tillsammans under ledning av domstolens ordförande. Ordförande vägleder 
juryn om de regler som gäller för voteringen. Vid votering i skuldfrågan har 
varje juristdomare och jurymedlem vars en röst. Votering sker muntligt.79 
Jurymedlemmarna avger sina röster först och i den ordningen som de är 
valda till tjänstgöring vid domstolen. Därefter avger juristdomarna sina 
röster och nämndens ordförande avger sin röst sist. Beslutsprotokollet för 
ansvarsfrågan ska ange hur många jurymedlemmar och juristdomare som 
har röstat för att den tilltalade är skyldig respektive oskyldig till gärningen. 
För en fällande dom krävs det i byret att minst fyra jurymedlemmar och två 
juristdomare finner den tilltalade skyldig (rpl § 891 st.4).80

 
 

Rpl § 891 st.4 är ett lagrum som är övertagen från det tidigare jurysystemet, den s.k. 
dubbla garantin. Under det tidigare jurysystemet voterade jurymedlemmarna själva, 
utan juristdomare, i ansvarsfrågan. Det krävdes 2/3 majoritet för att den tilltalade 
skulle finnas skyldig till gärningen. Efter detta frågades juristdomarna om de styrkte 
juryns beslut. Om juristdomarna inte gjorde detta var saken avklarad och 
anklagemyndigheden var tvungna att resa målet på nytt, om de fortfarande ville åtala 
den tilltalade, med nya juristdomare och en ny jury. Detta system fanns p.g.a att 
jurymål inte startade i byret utan i landsret och det inte fanns möjlighet att överklaga 
ett nederlag i ansvarsfrågan till højesteret.81

 
 

I landsret krävs det att sex jurymedlemmar och två juristdomare finner den 
tilltalade skyldig till brottet för en fällande dom. Beslutet ska även innehålla 
en redogörelse för resultatet och om det finns skiljaktiga meningar ska dessa 
anges (rpl § 891).82

 
 

Om juryn och juristdomarna finner att den tilltalade inte är skyldig till 
brottet kommer åtalet omedelbart att avslås (rpl § 892). Om de däremot 
finner att den tilltalade är skyldig, fortsätter huvudförhandlingen med att 
först anklagemyndigheden och sedan försvaret under en process uttalar sig 
om straffrågan, vilken påföljd den skyldige ska få. Åklagaren, försvararen 
och den skyldige har därefter möjlighet att uttala sig om det tilltänkta 
straffet och även andra argument som inte har funnits anledning att tillföra 
processen tidigare. Parterna ska i detta läge ha möjlighet att framföra de 
bevis som är nödvändiga för att styrka sin tes angående straffrågan. Dock 
får parterna inte inge tvivel om ansvarsfrågan, som redan är avkunnad i 
domstolen (rpl § 893).83

 
 

Fråga om vilket straff eller annan sanktion som den skyldige skall dömas till 
avgörs av juryn och juristdomarna tillsammans under ledning av domstolens 
ordförande. Gruppen samlas och rådgör med varandra och fattar ett beslut 
om sanktionen. Vid votering i straffrågan har varje jurymedlem en röst 
medan juristdomarna har lika många röster tillsammans som 

                                                 
79 Lindencrone och Werlauff s.129 
80 Danmarks Domstole s.14 
81 Smith s.184 
82 Danmarks Domstole s.14 
83 A.a. s.15 
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jurymedlemmarna84 d.v.s. i byret är det sex jurymedlemmar, och då har 
juristdomarna vars två röster och i landsret finns det nio jurymedlemmar och 
då har juristdomarna vars tre röster. Om det däremot endast finns fem 
jurymedlemmar har den yngsta juristdomaren endast en röst (rpl § 894 st.2). 
Voteringen går tillväga på följande sätt. Först voterar två jurymedlemmar 
och sedan en juristdomare, i landsret röstar först tre jurymedlemmar och 
sedan en juristdomare skiftesvis tills alla har röstat. Domstolens ordförande 
röstar sist och jurymedlemmarna röstar i den ordningen som de blev uttagna 
till uppdraget. Om antalet röster blir jämställt gäller den mildaste sanktionen 
för den skyldige (in dubio mitius).85 Domen mot den tilltalade måste 
avkunnas, om inte samma dag, senast dagen efter huvudförhandlingen (rpl § 
219a).86

 
 

Byrettens dom i jurymål kan överklagas till landsret i både ansvarsfrågan 
och i straffrågan, såkallad fullständig överklagan och reviderad överklagan. 
Om överklagan är en fullständig överklagan, och det ska bli en ny 
bedömning av ansvarsfrågan, medverkar jury i landsret (rpl § 689). I dessa 
avgöranden gäller samma regler vid landsret som vid byret, att juryn är 
avskild från juristdomarna under huvudförhandlingen. Precis som i byret 
voteras först ansvarsfrågan. Det krävs 2/3 majoritet för att den tilltalade ska 
anses vara skyldig till gärningen. Efter detta behandlas straffrågan på 
samma sätt som i 1:a instans. Om överklagan inte behandlar ansvarsfrågan 
utan endast straffrågan eller processfel ersätts juryn av tre nämndemän vid 
landsret, precis som vid överklagan i nämndemannamål (rpl § 689 st.3 
p.1).87

2.4 Tilståelsessager 

 Landsrettens avgörande kan överklagas till højesteret som 3:e 
instans. Det krävs dock prövningstillstånd från Processbevillingsnævnet för 
att få sin sak prövad. Højesteret tar dock inte ställning till ansvarsfrågan, 
utan den står fast vad landsret beslutat. Vidare medverkar det inte 
nämndemän eller jury vid Højesteret (rpl §690 st.2). 

Mycket ofta slutar en utredning med att den tilltalade erkänner gärningen. I 
ca 65% av dessa fall är det fråga om ett frihetsstraff.88 Bekännelsemål är ett 
summarisk förfarande av ett brottmål där frågorna är klara och enkla. Det är 
på denna grund som rpl innehåller en lag om bekännelsemål. Ett flertal av 
alla brottmål där det är frågan om frihetsstraff behandlas som 
bekännelsemål.89 Denna typ av mål har inte samma problem med 
bevisningen som när en misstänkt gärningsman nekar till brottet. Därför 
finns det i Danmark en enklare procedur för denna typ av mål. Reglerna 
finner man i rpl § 831 när det är frågan om ett frihetsberövande straff.90

                                                 
84 Smith s.185 

 Alla 
brottmål kan vara bekännelsemål, även mord. Dock kan inte mål där den 

85 Danmarks Domstole s.15 
86 Lindencrone och Werlauff s.128 
87 Smith s.204 
88 A.a. s.186 
89 Lindencrone och Werlauff s.711 
90 Smith s.186 
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misstänkte är psykiskt störd eller häktningsförhandling behandlas som 
bekännelsemål.91

 
 

Utgångspunkten för denna typ av summariskt förfarande är att den tilltalade 
ska ha erkänt gärningen vid ett rättsmöte mellan parterna.92 
Anklagemyndigheden väljer var rättsmötet ska äga rum. Oftast är det i den 
rättskrets som den tilltalade tillhör.93 Den tilltalades erkännande ska avges 
personligen inför juristdomaren och kan inte förmedlas genom den 
tilltalades försvarare. Vidare krävs det att erkännandet är utan förbehåll. 
Med detta menas att erkännandet ska baseras på fakta och passa med 
gärningsbeskrivningen.94 Inte heller ska det finnas någon möjlighet för den 
tilltalade att åberopa någon straffrihetsgrund som nödvärn m.fl.95 Den 
tilltalade är inte tvungen att ange medgärningsmän eller erkänna hela 
gärningen. Om den tilltalade inte erkänner allt, men dock det väsentliga, i 
brottet kan anklagemyndigheden, utifrån opportunitetsprincipen, göra en 
åtalsbegränsning och således åtala för det som den tilltalade har erkänt.96 
Det ska inte heller finnas något tvivel om att samtliga subjektiva krav som 
lagen ställer för gärningen är uppfyllda. Ett exempel är mål U1967.754Ø om 
rattfylleri. Föraren erkände rattfylleri, men den promillehalt som föraren 
hade stämde inte med promillehalten i det antalet öl som denne påstod att 
han druckit. Det var då inte möjligt att genomföra målet som ett 
bekännelsemål.97

 
 

Ett annat problem som kan uppstå är när gärningsmannen erkänner 
handlingen men inte kan förstå eller erkänna att hans handlande var 
straffbart. Frågan är om denna typ av erkännande går att genomföra som ett 
bekännelsemål. Det kan handla om en gärning som det inte finns något 
tvivel om att personen är skyldig till enligt straffrättsliga regler. Det finns 
ingen möjlighet att behandla ett mål som ett bekännelsemål enl. rpl § 831 
om gärningsmannen inte erkänner att denne har brutit mot lagen,98 däremot 
om den tilltalade gör gällande att han inte visste att gärningen var straffbar 
men ändrar sig då denne får det klart för sig att gärningen är straffbar finns 
möjligheten att gärningen kan behandlas som ett bekännelsemål.99

 
 

Gärningen ska enl. rpl § 831 gå att styrka i de fakta som finns tillgänglig för 
brottet, dvs. att man kontrollerar att faktiska omständigheter passar med den 
tilltalades erkännande; att han har befunnit sig på platsen för brottet och haft 
möjlighet att begå det, att den tilltalade har tillräckligt med kraft att utföra 
handlingen och att det inte finns något vittne som talar emot att den 
misstänkte är gärningsmannen. Tanken är att det inte ska behövas någon 
genomgång av bevis och det har visat sig i praxis att man ofta är nöjd med 
                                                 
91 Lindencrone och Werlauff s.712 
92 Smith s.187 
93 Lindencrone och Werlauff s.712 
94 Smith s.187 
95 Lindencrone och Werlauff s.714 
96 A.a. s.713 
97 Smith s.187 
98 A.st. 
99 Lindencrone och Werlauff s.713 
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att konstatera att det inte föreligger någon motstridighet till det som den 
tilltalade har erkänt, om erkännandet är tydligt och detaljerat.100

 
 

Vidare ska den tilltalade samtycka till att bekännelsemål är ett summariskt 
förfarande (rpl § 831 st.1 p.2). Det krävs att anklagemyndigheden samtycker 
till förfarandet. Det är dock oftast en formsak då det är anklagemyndigheden 
som i första hand har begärt det förenklade förfaringssättet. Även domstolen 
ska godkänna det summariska förfarandet. Domstolen kan och ska konkret 
undersöka om den finner det försvarligt att genomföra ett förenklat 
förfarande. Domstolen måste finna att målet kan avgöras utan 
huvudförhandling (rpl §831 st.1. p.3).101

 
 

Det sista kravet, för att målet ska kunna avgöras som ett bekännelsemål, är 
att den tilltalade har en försvarare, om den misstänkte sitter anhållen eller 
häktad, och att den tilltalade och försvararen har diskuterat gärningen. 
Vidare krävs det att försvaret har uttalat sig om sitt samtycke inför 
domstolen innan rätten kan fatta beslut om proceduren.102 Om försvararen är 
negativ till att målet behandlas som ett bekännelsemål, kommer det att vara 
avgörande för domstolen att inte genomföra den förenklade processen.103 
Om den misstänkte inte är anhållen eller häktad kan denne begära att få 
tilldelat sig en försvarare, innan denne samtycker till ett förenklat 
förfarande.104

 
 

När ovannämnda krav är uppfyllda kan domstolen avkunna dom utan att det 
har utarbetats en gärningsbeskrivning från anklagemyndigheden. Det kan 
synas att det inte finns någon utarbetad gärningsbeskrivning och att det då är 
svårt att veta vilken grund som domen baseras på. I praktiken utarbetas, 
istället för en gärningsbeskrivning, en begäran till rätten om att anordna ett 
möte under utredningen och under detta möte tar man upp de fakta som 
föreligger för ett bekännelsemål. Den allmänna anklagelseprincipen gäller 
för att den tilltalade inte ska kunna dömas för något som inte är upptaget i 
rättsmötesbegäran eller i faktaförteckningen angående brottet. Dessa 
dokument är lika kvalificerade som en gärningsbeskrivning.105

 
 

En fråga i detta är om den tilltalades rättsäkerhet tillvaratas under dessa 
förutsättningar. Det blir inte någon diskussion om ansvarsfrågan utan endast 
en kort procedur om sanktionsvalet och påföljden. Det den tilltalade vinner 
på denna typ av process är att målet avklaras snabbt. Det blir mindre 
omkostnader för målet som kan drabba den tilltalade, bekännelsemål är inte 
heller lika offentliga som ett nämndemannamål eller jurymål. Målet avgörs 
på den tilltalades egen berättelse och denne blir inte konfronterad av vittnen 
eller av ett offer för gärningen. Det är troligt p.g.a. den korta 
behandlingstiden att den tilltalade får sitta kortare tid som häktad. Den 

                                                 
100 Smith s.188 
101 A.st 
102 A.a. s.189 
103 Lindencrone och Werlauff s.716 
104 Smith s.189 
105 A.st. 
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tilltalade hoppas också på att hans vilja att samarbeta ska ge ett lägre straff 
för gärningen.106 I bekännelsemål finns inga nämndemän eller någon jury. 
Lekmännens viktigaste funktion inom rättsväsendet är att delta i avgörandet 
om det finns tillräckligt med bevis för att den tilltalade är skyldig mot sitt 
nekande. Därför kan det anses som överflödigt att lekmän medverkar när 
den tilltalade har erkänt gärningen.107

 
 

Ett erkännande av en gärning är ett bevis och inte en bindande 
överenskommelse. När som helst kan den tilltalade återta sitt erkännande. 
Om den tilltalade återtar sitt erkännande innan dom har fallit, avbryts målet 
och kommer att behandlas som ett nämndemannamål eller jurymål 
istället.108 Det kan synas ett problem med att den tilltalade kan återkalla sitt 
erkännande efter domstolens avgörande. Om den dömda gärningsmannen 
återtar sitt erkännande är detta att anse som en fullständig överklagan och 
kommer då att behandlas i en högre instans. Det finns regler för att 
processen inte ska börja på nytt i byret, utan domen från bekännelsemålet 
står fast och ligger till grund för åtalet i landsret, det skulle vara orimligt om 
den tilltalade skulle få två chanser om denne inte var nöjd med domen första 
gången vid bekännelsemålet.109

                                                 
106 Lindencrone och Werlauff s.715 

 

107 Smith s.190 
108 A.st. 
109 Lindencrone och Werlauff s.717 



 29 

3 Nämndemän i svensk 
domstol 

3.1 Historik 
Rättskipning i Sverige, före kristendomens intåg, utövades av hela 
befolkningen. De tvister som inte kunde lösas mellan de inblandade 
familjerna förde man till ting. Det var alla myndiga män som man kallade 
till tinget där man skulle undersöka och avdöma tvisten. Detta skedde oftast 
på någon gravplats under bar himmel. Tinget sågs som en helgedom och det 
fanns religiösa inslag i dömandet. Bevismedlen var ganska enkla. Oftast 
avgjordes saken genom envig, dvs. en tvekamp mellan de tvistande. 
Tvekamper fanns i olika former, vanligast var holmgångslag där man stred 
på en skinnfäll och den som först blödde förlorade, en annan tvekamp var 
kargång där parterna slogs stående i ett kar. Om tvisten inte avgjordes 
genom envig kunde den tilltalade ställa upp en viss typ av bevis för att fria 
sig. Under lång tid dominerades denna typ av bevis av ordalier, dvs. att 
gudarnas syn på frågan om skuld avgjordes med fysiska prov. Det kunde 
vara t.ex. att den tilltalade kunde bevisa sin oskuld genom att gå på 
brinnande kol eller slänga sig på vassa vapen. Den som inte klarade sig från 
skador var skyldig. Senare övergick bevismedlet till att istället utgöras av 
parts ed, man kompletterade detta med edgärdsmän, dvs. personer som 
edligen gick i god för den svarande. Det är inte troligt att nämnd, som 
institution, existerade i brottmål före de skriftliga rättskällornas tid, i varje 
fall inte som opartiska ledamöter av rätten.110

 
 

I Sverige är dock nämndemannainstitutet mycket gammalt. Redan på 1200-
talet i äldre Västgötalagen talas det om nämnd och sedan dess har 
nämndemän, i varierande omfång, deltagit i den dömande verksamheten. 
Under landskapslagarnas tid betraktades nämnden som ett bevismedel och 
de angav sin utsaga under ed. Nämnden, som vanligen bestod av tolv 
personer, hade till uppgift att finna sanningen i målet. Ifrån att ha varit ett 
bevismedel utvecklades nämnden till att fria eller fälla den tilltalade i målet. 
Det krävdes endast enkel majoritet för att fälla den tilltalade. Om det blev 
lika många röster för att fria eller fälla uppstod tveksamhet och nämnden 
friade då den tilltalade.111

 
  

Vid varje enskilt mål valdes det en nämnd av de bönder som var närvarande 
vid tinget. Nämndemän valdes från början av häradshövdingen men 
utvecklingen gick mot att nämnden valdes ut av parterna i målet. 
Nämndmålen ökade stadigt och detta gjorde att uppgiften att utse 
nämndemän istället lades på tingsförrättaren. Vid denna tid kunde man 
betrakta nämnden som en del av domstolen. Nämndens funktion verkar inte 
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varit närmare bestämd eller avgränsad. Häradshövdingen avgjorde 
rättsfrågan ensam medan nämnden vanligen uttalade sig i sakfrågan.112 
Även om muntlig bevisning hade blivit förhärskande förekom det emellanåt 
ordalier. Det fanns tre former av bevis som skilde sig åt, vittnesmål där 
vittnet garanterade ett visst sakförhållande, dulsmål där den svarande hade 
edgärdsmän som gick i godo för honom och nämndsmål där tolv 
nämndemän bedömde saken. Det är härifrån dagens nämnd härstammar. 
Dock skiljer sig landskapslagarnas, 1500-talets och dagens nämnd ifrån 
varandra på olika sätt. I landskapslagarna skulle exv. nämnden till hälften 
vara godkänd av vardera parten. Nämnden skulle sedan med sin privata 
kunskap om parterna och saken finna fakta i målet varefter häradshövdingen 
ensam eller i gemenskap med nämnden dömde enl. lagen.113

 
 

Under landskapslagarnas tid var skillnaden mellan tvistemål och brottmål 
oklar. Man kan dock se en skillnad i bevisningen. Vid tvistemål förekom 
materiell bevisprövning medan det i brottmål var en formell bevisprövning. 
I dulsmål var det den tilltalade som hade bevisbördan. För att uppfylla sin 
bevisbörda räckte det med att den tilltalade uppställde ett antal edgärdsmän 
som gick i god för honom. Det var inte förrän nämnden utsågs av 
tingsförrättaren och skulle gå ed på vissa sakförhållanden som nämnden tog 
utredningen av saken i målet på allvar. Tillsättningen av domare övertogs av 
kungamakten och landsting började hållas. Detta gjorde, tillsammans med 
kyrkans inträde, att rättskipningen fick en enhetlig form. Man var dock 
tvungen att göra upp med ordalierna. Genom kristendomens inträde fanns 
formen av gudsdomar kvar som järnbörd.114

 
 

Ordalierna avskaffades i mitten på 1200-talet. Förändringen skedde 
etappvis från formell till materiell prövning. I början med olika 
kompromisslösningar som att nämnden reserverades för vissa typer av brott 
eller vilka bevismedel som skulle användas i målet. Det var styrkan av 
bevisen mot den anklagade som avgjorde om man skulle använda nämnd 
eller inte. Det fanns fortfarande möjlighet för den tilltalade vid lindrigare 
brott att värja sig mot anklagelserna med att uppställa tolv edgärdsmän som 
svor att den tilltalade var oskyldig. Däremot om brottet var grovt och det 
fanns vittnen till gärningen kunde den tilltalade, istället för att ställas inför 
nämnd, underställa sig järnbörd eller vattenprov för att bevisa sin oskuld. 
Nämnden blev allt mer viktig som bevismedel. Under tidens gång kom dock 
nämnden att gå från bevismedel till att ha en domareroll och från att vara 
partsrepresentant till att vara en domstolsfunktion. Detta gjorde att nämnden 
sågs som en form av folkrepresentation i domstolarna. Även valet av 
häradshövding och domstolens ordförande institutionaliserades och 
centraliserades.115

 
 

I Magnus Erikssons allmänna landslag (1347) var nämndinstitutet under 
stark utveckling och nämnden fick ett större användningsområde än vad 
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lagen föreskrev. Om det i ett mål inte fanns uppenbar bevisning eller ett 
erkännande från den tilltalade kunde målet hänskjutas till nämnd. Genom 
Kristoffers allmänna landslag från 1442 var nämnden den vanligaste 
processformen för brottmål. Nämnden bestod nu av permanenta ledamöter i 
domstolen. Nämnden hade flyttat från vittnesbåset till domarsätet och 
utgjorde inte ett bevismedel längre. Nämndens uppgift kunde variera 
beroende på om det var en dominant häradshövding eller inte, i vissa fall var 
nämnden en erfarenhetsbank medan den i andra fall kunde framstå som 
bärare av hela domsmakten.116

 
 

I Sverige har inte nämnden varit ett exklusivt säte för adeln, till skillnad från 
vad den har varit i centrala Europa där nämnden bestod av furstens vasaller. 
I Sverige var alla bönder valbara till nämnden, och inte bara de som var 
självägande bönder utan även arrendatorer som frälse- och kronobönder. 
Under medeltiden tog nämndemännen en del av de böter som utdömts. Det 
gjorde att nämnden hade ett intresse i fällande domar men de kunde själva 
bli bötfällda för felaktiga domar. Det gjorde att nämndemännen inte ville 
stöta sig med makthavaren. Nämndemanens uppdrag innebar en viss lön och 
gav en social status i samhället.117

 
 

Under 1500-talet var det sällan som den utsedda häradshövdingen satt och 
dömde i domstolen. Under denna tid var det inte ofta som denne hade en 
anknytning till häradet, och intresset för häradshövdingen var endast 
bötesinkomsterna från domstolen. Istället sattes lagläsare som domstolens 
ordförande. Man frågade inte efter auktoritet hos lagläsaren utan det viktiga 
var läskunnighet och låga lönekrav. Detta gjorde att nämndens inflytande 
och position stärktes. Det var i regel nämnden som utövade rättskipningen i 
de domstolar det fanns lagläsare. Denna domsmakt erkändes i 1614 års 
domstolsordinantia. Det skedde inte heller några val till nämnden. 
Tillsammans med häradshövdingen utsåg nämndemännen själva vid behov 
nya nämndemän och nämndemannauppdraget var på livstid. Det är inte 
troligt att man under denna tid kallade nämnden för folkets röst med tanke 
på det individuella bötesstraffet. I de flesta mål var nämnden troligen 
tvungen att konsultera häradshövdingen och döma efter dennes åsikt. Men 
när hovrätterna började träda i funktion kontrollerade de underinstansernas 
dömande. Detta gjorde att häradshövdingarna var tvungna att börja ta större 
ansvar, men i de domstolar där lagläsare fanns kvar fortsatte nämnden 
självständigt att utföra den dömande uppgiften.118

 
 

Det var inte förrän under 1600-talet som nämnden började avgöra 
rättsfrågan, då det krävdes sju nämndemän för en domför domstol. Under 
denna tid hade nämnden stärkt sin maktställning genom att häradshövdingen 
inte var tillgänglig och var ersatt med en vikare. Detta gjorde det möjligt för 
nämnden att döma till ett mildare straff än vad lagen krävde. 1680 föreskrev 
Karl XI att häradshövdingen personligen skulle tjänstgöra vid tinget och 
vara bosatt inom lagsagan. Detta gjorde att nämndes maktställning 
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försvagades. Det fanns många duktiga jurister, efter den tidens mått mätt, 
bland de domare som utsågs till tingen. Vidare fick nämnden det svårare att 
överblicka processen då bevisregler och processregler ändrades.119 
Processen blev mer summarisk och genom detta skärptes kravet på 
domstolsordförandes kompetens. Utbildning i juridik om inhemsk rätt hade 
startat vid Uppsala universitet så tidigt som 1620, och om domaren inte själv 
var utbildad behövde han nu en rättslärd vid sin sida.120

 
 

De i slutet av 1600-talet ändrade reglerna kodifierades i 1734 års lag. Lagen 
stadgade att det skulle vara tolv bönder från häradet tillsammans med 
häradshövdingen som skulle avgöra målen vid häradsrätten. Samma sak 
gällde för lagmansrätterna. Tillsammans med lagmannen skulle det från 
häradsrätterna inom lagsagan delta tolv nämndemän för handläggning av 
mål. För en domför nämnd krävdes det deltagande av sju nämndemän. Det 
var inte ovanligt under 1600-talet att det satt sex till nio nämndemän i 
domstolen. Även om nämnden inte hade lika stort inflytande längre delade 
den ändock domsmakten med domare. Visserligen var nämndens rösträtt 
kollektiv och det krävdes en helt enig nämnd om det fanns 
meningsskiljaktigheter mellan domaren och nämnden för att deras beslut 
skulle gälla.121 Den kollektiva rösträtten och de legala bevisreglerna gjorde 
att nämnden, för en lång tid framöver, förlorade sin reella domarroll. Detta 
gjorde att nämnden reducerades till att vara bisittare i domstolen. Det 
märkliga var att bondeståndet i riksdagen inte protesterade mot den radikala 
förändring som den kollektiva rösträtten innebar. Det kan ha berott på den 
nya välutbildade häradshövdingskåren som hade skaffat sig allmänhetens 
förtroende. Under denna tid var domstolarna inordnade efter ståndsamhället. 
Det var endast bönderna som påverkades av reformen eftersom adeln 
dömdes direkt i hovrätterna, prästerna av domkapitlet och borgarna av 
stadsdomstolarna.122

 
 

Även om nämnden har varit förpassad till att vara nästintill bisittare i 
domstolen har dock tillsättandet av nämndemän förändrats under tiden. 
1823 ändrades tillsättningen från att nämnden själva tillsatte nya ledamöter 
till att bönderna fick valrätt till nämnden i sockenstämma. Kravet var för så 
väl valbarhet som valrätt att man tillhörde bondeståndet och att personen 
hade uppnått 25 års ålder och var bosatt i domsagan. 1872 utvidgades 
begräsningarna till att gälla för alla röstberättigade i kommunen och 
uppdragsperioden som nämndeman begränsades till sex år. Kvinnor fick 
även denna valmöjlighet 1925, och 1969 överfördes valet av nämndeman till 
kommunfullmäktige. För att en person skulle kunna väljas krävdes det att 
personen uppfyllde begrepp som redlighet och nit. I varje fall fram till 1960-
talet förknippades nämndemannauppdraget med förhöjd status. En 
nämndeman som tjänstgör i domstolen och förknippas med de ovanstående 
begreppen åtnjuter allmänhetens respekt. Men egentligen förlorade 
nämndemännen verkligt inflytande i rättskipningen redan under 1600-talet. 
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Efter införandet av 1734 års rättegångsbalk blev överläggningarna i målen 
ofta rena formaliteter, det hände inte sällan att domen redan var skriven vid 
överläggningarna och nämnden kunde endast döma efter domarens 
anvisningar. Det berodde på uppskovsinstitutet där målet som regel 
behandlades under flera ting. Grunden till detta var, speciellt efter 1872 då 
domsagorna kunde välja mer än tolv nämndemän och alternerade mellan 
dessa med uppgiften, det ledde till att det var olika nämndemän som deltog 
vid de olika tingen. Nämnden hade inte samma möjlighet som domaren att 
skaffa sig en uppfattning av målet i sin helhet. Det reducerade, tillsammans 
med enhällighetskravet, i praktiken nämnden till en rådgivande och 
kontrollerande funktion.123

 
 

Ända sedan 1734 års lag har kravet på antalet nämndemän minskat för att 
domstolen ska vara domför. För enklare mål infördes det så tidigt som 1918 
att domstolen var domför med endast tre nämndemän. När rättegångsbalken 
trädde i kraft 1948 var antalet nämndemän sju istället för tolv, som det hade 
varit tidigare, i vissa mål krävdes det dock nio nämndemän. I de mål som 
inte medförde strängare straff än böter, och det inte fanns någon 
målsägande, kunde målet avgöras av endast tre nämndemän och en 
juristdomare.124

 

 Dock var den stora nyheten att nämnd infördes i 
rådhusrätten, visserligen endast för allvarliga brott. En enhetlig 
domstolsorganisation skapades 1971 då tingsrätterna ersatte de tidigare 
härads- och rådhusrätterna. Redan 1959 hade nämndemannadeltagandet i 
både häradsrätt och rådhusrätt varit enhetligt genom att nämnd infördes för 
normalgrova brott i rådhusrätten. I förändringen 1971 till tingsrätt var 
nämnden fem ledamöter, men var domför med endast fyra nämndemän. En 
annan förändring var att nämnd även skulle ingå i familjemål, detta hade de 
inte gjort tidigare i städernas domstolar. Den kollektiva rösträtten ändrades 
dock inte, det krävdes fortfarande en enig nämnd för att överrösta 
juristdomaren. Dock infördes en möjlighet för individuell reservationsrätt 
för nämndemännen; om en nämndeman inte var överens med juristdomaren 
hade denne en möjlighet att skriftligen klarlägga sin skiljaktiga mening. 

Nämnden gjorde sitt inträde i hovrätterna 1977, visserligen i 
minoritetsställning, med två nämndemän och tre domare. Andra domstolar 
som utökades med nämnd var länsrätt 1971 och kammarätten 1977 och 
vissa specialdomstolar 1972. En stor förändring för de svenska 
lekmannadomarna skedde 1983. Vissa kallar det för en fullständig 
upprättelse. Individuell rösträtt infördes och var och en av nämndemännen 
fick samma tyngd i sin röst som juristdomaren. Även antalet nämndemän i 
normalsammansättning vid huvudförhandling i domstolen ändrades till tre. 
125 Enl. regeringen framhölls det att lekmannainflytandet utgör en garanti 
för att domstolarnas avgörande ligger i linje med den allmänna 
rättsuppfattningen i samhället och att nämndemännens medverkan bidrar 
till att medborgarnas förtroende för rättskippningen upprätthålls126
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3.2 Nämndemäns förekomst i svenska 
domstolar 

Vid tingsrätterna förkommer nämndemän främst i brottmål. Domstolen är 
lagför med en juristdomare och tre nämndemän. Skulle en nämndeman falla 
från under pågående förhandling är domstolen domför med en juristdomare 
och två nämndemän (RB 1:3b). Liksom i den danska domstolen är nämnd 
inte nödvändigt vid avgörande som endast leder till böter. Men i praktiken 
är det dessa mål s.k. notariemål och där notarien är den lagfarne domaren får 
målet inte avgöras utan nämnd (§ 19 tingsrättsinstruktionen). En nämnd 
krävs även när en tidigare utdömd påföljd ska omprövas. Det kan t.ex. gälla 
en misskötsamhet som ska omvandlas från skyddstillsyn till fängelse (BrB 
38:6). I likhet med det danska suppleantinstitutet kan nämnden utökas med 
en juristdomare och en nämndeman om särskilda skäl föreligger, exv. om 
målet beräknas ta lång tid eller om det är speciellt komplicerat (RB 1:3b 
st.3). 
 
I vissa familjerättsliga tvistemål förekommer nämndemän. Dessa tvister 
regleras inte i RB utan i ÄktB och i FB. Det kan vara mål om faderskap, 
vårdnad, umgänge eller underhåll till barn (FB 20:1). Till dessa mål 
tillämpas ÄktB 14:17-18 som stadgar nämndemäns närvaro. Undantaget för 
tvistemål hittar man i RB 1:3a som anger att domstolen är domför med en 
juristdomare om huvudförhandlingen i tvistemålet hålls i förenklad form. 
Ett annat undantag är att parterna kan samtycka till att det endast är en 
juristdomare i tvistemålet. Det största antalet av familjemålen, exv. 
skilsmässor eller vårdnadsfrågor är av enkel beskaffenhet och avgörs ofta 
utan huvudförhandling (RB 42:18). Detta leder till att nämndemän mycket 
sällan medverkar i den typen av mål.127

 
 

Nämndemän förekommer också i hovrätten i både brottmål och i vissa 
tvistemål. Hovrätten är domför med tre juristdomare och två nämndemän, 
men kan utöka antalet i nämnden till fyra juristdomare och tre nämndemän 
vid behov. Om brottet endast kan leda till bötesstraff medverkar inga 
nämndemän i hovrätten (RB 2:4). Tvistemålen avgörs med tre juristdomare 
och två nämndemän om inte tingsrätten avgjort målet utan nämndemän. Om 
målet är avgjort utan nämndemän i tingsrätten krävs det heller inte några 
nämndemän i hovrätten (ÄktB 14:18). 
 
Vid muntlig förhandling i förvaltningsrätten deltar, som huvudregel, en 
juristdomare och tre nämndemän. Om målet är av speciell svårighetsgrad 
eller om det finns särskilda skäl, som exv. målets omfång, kan domstolen 
tillsätta ytterligare en juristdomare och en nämndeman. Om en nämndeman 
skulle falla bort under målets gång är domstolen domför med en 
juristdomare och två nämndemän (LAF § 17). Kammarrätten är som 
huvudregel domför med tre juristdomare. När det är särskilt föreskrivet i lag 
kompletteras juristdomarna med två nämndemän (LAF § 12). Det kan vara 
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när målet gäller omhändertagande enl. LVU och LVM eller psykiatrisk 
tvångsvård.128

 
 

I svenska domstolar förekommer inget jurysystem i brottmål eller tvistemål. 
Dock används jury vid tryckfrihetsmål i tingsrätt. Juryn består av nio 
nämndemän som ska företräda skilda samhällsgrupper och 
meningsriktningar och bör vara kända för sin omdömesgillhet, 
självständighet och rättrådighet (TF 12:5) 

3.3 Valsystemet 
Det finns två huvudkategorier för valsystem som används vid val av 
nämndemän: valmetoden och lottningsmetoden. Valmetoden fungerar på så 
sätt att en folkvald församling väljer ut nämndemän bland de röstberättigade 
medborgarna. Lottningsmetoden fungerar på så sätt att en myndighet, från 
en lista, gör slumpmässiga urval. De flesta Europeiska länder använder sig 
av valmetoden.129

 
 

Med framgång har Sverige länge använt valmetoden. Ett lottningssystem 
skulle dock kunnat leda till en mer demografisk allsidighet på nämnden. Det 
finns dock två synbara nackdelar med lottningssystemet. Den första är att 
slumpvis utvalda medborgare från en röstlängd inte skulle ge tillräckliga 
garantier för att personen som väljs är lämplig för uppdraget. Det är också 
viktigt att den som väljs, för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt, både 
hinner få erfarenhet och förvärva kunskap av uppdraget. Den andra 
nackdelen är att det är direkt olämpligt att till nämndemannauppdrag tvinga 
medborgare. Det är inte lämpligt att nämndemannakåren består av 
omotiverade eller olämpliga nämndemän p.g.a. att den ska vara allsidig. 
Nämnden anses vara en viktig länk mellan domstolen och samhället och 
nämndemännen utgör allmänhetens representation i domstolen. Därför är 
det naturligt att det är en kommunal valförsamling som utser kandidaterna 
till nämndemannauppdraget.130

 
 

3.3.1 Rekryteringsarbete och val av 
nämndemän 

I likhet med Danmark är varje myndig svensk medborgare valbar till 
nämndeman, undantagna är domare, åklagare, advokater, personer med 
yrken anknutna till rättsväsendet och personer som står under förvaltare. 
Vidare finns det geografiska begränsningar; personen som är nominerad 
måste vara folkbokförd i en kommun som ligger inom domstolens domsaga. 
Nämndemän till förvaltningsrätterna eller hovrätterna måste vara bosatta 
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inom det län som tillhör respektive domstol. Ingen får vara nämndeman 
både i tingsrätt och hovrätt samtidigt. (RB 4:6).131

 
 

Precis som i Danmark är mandatperioden för en nämndeman fyra år (RB 
4:8) och faller samman med de politiska valen. Val av nämndemän har 
sedan 1863 gjorts av en politisk församling. Nämndemän till tingsrätten 
väljs ut av kommunfullmäktige medan nämndemän till hovrätt, 
förvaltningsrätt och kammarrätt väljs av landstingsfullmäktige (RB 4:7). Det 
är de politiska partierna som utser vilka som ska få uppdraget som 
nämndemän.132 På förslag av underrätterna bestämmer hovrätter och 
kammarrätter det antal nämndemän som behövs väljas för att täcka 
domstolarnas behov. Dock kan vissa tingsrätter, som Stockholm, Göteborg, 
Malmö och några förvaltningsdomstolar, själva bestämma behovet av 
nämndemän.133

 
  

Det är de politiska partiernas lokala organisationer som upprättar förslag på 
lämpliga nämndemän. Det krävs att man på det lokala planet är välkänd 
inom partiet för att bli uppsatt på listan men även andra synpunkter från 
partiets sida spelar roll för att bli nominerad till uppdraget. Det sker dock en 
viss prövning av lämplighet till nämndemannauppdraget då det ger en status 
i samhället.134 Det är inte sällan som nomineringen till nämndeman ses som 
ett hedersuppdrag för lång och trogen tjänst i partiet.135 Valberedningen 
lämnar sedan vidare ett förslag till kommunfullmäktige med namn på 
nominerade personer som är lämpliga för uppdraget. Förslaget av 
nominerade bör vara proportionerligt till utgången av senaste 
fullmäktigevalet. För att få en allsidig sammansättning av nämnden ska 
valberedningen och kommunfullmäktige ta hänsyn till ålder, kön och yrke 
(RB 4:7 st.4). Tanken med regeln är att nämnden inte ska bli snedrekryterad 
och äventyra sin position som ett allmänt rättsmedvetande.136

 

 Det är troligt 
att det danska valsystemet av nämndemän fungerar på ett liknande sätt. 

För tillfället finns det ingen begränsning för hur många gånger en person 
kan bli nominerad eller omvald till en ny mandatperiod som nämndeman. 
Det finns en risk för nämndemän som tjänstgör under flera mandatperioder 
att förlora sin legitimitet som allmänhetens representant i nämnden137och 
kan uppfattas som professionella nämndeman138

 
. 

I andra statliga styrelser, nämnder och råd, krävs det normalt starka skäl för 
att inneha uppdraget mer än tre mandatperioder och det har varit på förslag 
att begränsa antalet mandatperioder för nämndemän. Detta skulle kunna leda 
till att fler medborgare ges möjlighet att inneha uppdraget som nämndemän 
och lekmannainslaget i nämndemannainstitutet kanske kan uppfattas med en 
                                                 
131 Diesen s.139 
132 prop. 2005/06:180 s.22 
133 Diesen s.140 
134 Jacobsson s.239 
135 Domstolsverket s.13 
136 Diesen s.140 
137 prop. 2005/06:180 s.30 
138 SOU 2002:61 s.52 
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starkare samhällsförankring. Den primära målsättningen är dock att det 
måste vara en allsidig sammansättning i nämndemannakåren, men det krävs 
att det finns en möjlighet att kunna välja de personer som anses bäst och 
mest lämpade för uppdraget. Ett alternativ är att nya valbara personer väljs 
före de nominerade som har suttit i nämnden under flera mandatperioder. 
Detta gör att det finns en möjlighet dels till en allsidig sammansättning av 
nämnden och dels till en föryngring av nämndemannakåren.139 Ett problem 
är dock att unga personer är mer flyttningsbenägna från domsagan än äldre 
och det kan bidra till fler avhopp bland nämndemännen.140 Ett annat 
problem är att rekrytera förvärvsarbetande personer. Problemen består av att 
det är svårt för en förvärvsarbetande person att ta ledigt från jobbet när 
denne blir kallad till nämndemannauppdraget och att ersättningen är för 
liten. Även om nämndemannen har rätt att ta ledigt från jobbet har 
arbetsgivaren svårt att acceptera frånvaron. Detta leder ibland till att 
nämndemannen får arbeta igen den förlorade tiden vid ett senare tillfälle. 
Andra problem är att nämndemannen inte vet när tjänstgöringen slutar för 
dagen eller om den kommer att löpa över flera dagar. Det förekommer även 
att personer tackar nej till uppdraget som nämndeman då de anser att 
domstolen inte kan garantera tillräcklig säkerhet och att de är rädda för att 
utsättas för hot.141

 
 

Myndighetsåldern är den nedre gränsen för när en person är valbar till 
nämndemannauppdraget. I Sverige finns inte längre någon övre åldersgräns 
för nämndemän som det finns i Danmark (se 2.3 s.15). Man införde 1963 en 
övre åldersgräns vid 70 år, argumentet för införandet var att öka garantierna 
för att de som tog uppdrag som nämndemän inte var olämpliga som 
lekmannadomare p.g.a. hög ålder. 1989 slopades dock den högre 
åldersgränsen för nämndemän. Motivet för slopandet var att det var en 
principiell uppfattning om att det inte fanns några övre åldersgränser för 
offentliga uppdrag. 70 års gränsen hade vid tidpunkten föryngrat 
nämndemannakåren. Istället för åldersgränsen ska de som ansvarade för 
nomineringar göra en noggrannare prövning av varje enskild kandidats 
förutsättningar att anta uppdraget som nämndeman. Det som borde sättas 
främst vid nomineringarna är kandidatens personliga lämplighet. Äldre 
personer vid god hälsa har lika stora förutsättningar att klara av uppdraget 
som nämndeman som en yngre person.142 Vidare gäller för den som inte 
fyllt 60 år giltiga skäl för att inte tjänstgöra eller avgå under mandatperioden 
som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman behöver inte ta ett 
nytt uppdrag som nämndeman förrän efter mandatperiodens utgång (RB 4:6 
st.3)143

 
  

För att tjänstgöra som nämndeman finns det inga formella 
kvalifikationskrav. Garantin för att det väljs lämpliga personer för uppdraget 
som nämndeman ligger hos valförsamlingen. Genom detta pekar man på att 

                                                 
139 prop. 2005/06:180 s.30 
140 Domstolsverket s.13 
141 A.a. s.14 
142 prop. 2005/06:180 s.31 
143 SOU 2002:61 s.42 
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valförsamlingen har ett förtroende att nominera betrodda, erfarna och 
kunniga personer till att tjänstgöra som nämndeman. Detta ligger i linje med 
att det inte behövs några formella kvalifikationer. Det skulle inte vara 
förenligt med principen att nämndemän inte ska tillför domstolen någon 
speciell sakkunskap. Nämnden representerar istället medborgarnas allmänna 
åsikter och synsätt, det allmänna rättsmedvetandet.144 Vid vissa tingsrätter 
har det skapats nämndemannaföreningar som förmedlar kunskap om vad en 
nämndeman förväntas kunna. Nämndemannaföreningarna håller kurser och 
bjuder även in olika föredragshållare som t.ex. professorer eller juristdomare 
för att hålla föredrag.145

 
 

Nämndemännens behörighet prövas även av domstolen där de är 
verksamma i (RB 4:6 st.5). Om en nämndeman upphör att vara behörig eller 
valbar upphör tjänstgöringen i domstolen. Om en nämndeman befriats eller 
avgått från sin tjänstgöring under mandatperioden är det domstolen som ska 
anmäla till valförsamlingen att en ny nämndeman behöver utses till 
uppdraget. För den återstående tiden utses då en ny nämndeman. I de fall då 
en nämndeman fortfarande är valbar, men har befriats av någon annan 
anledning, har denne en skyldighet att fullfölja sitt uppdrag tills det är någon 
ny nämndeman som är utsedd till uppdraget (RB 4:9). Detta gäller 
visserligen inte för dem som har befriats från uppdraget genom RB 4:8 om 
avstängning. Om det finns en nämndeman som inte kan tjänstgöra p.g.a. 
exv. jäv eller helt enkelt uteblir från ett sammanträde, kan domstolens 
ordförande kalla in en valbar person till att tjänstgöra i nämnden (RB 
4:10)146

 
 

I motsats till val av nämndemän finns det kvalifikationskrav på jurymän i 
tryckfrihetsbrott, även om dessa också är valda nämndemän. De ska 
uppfylla kraven på att vara omdömesgilla, självständiga och rättrådiga (12 
kap. 5 § TF). Det är viktigt med en lämplighetsprövning då en nämndemans 
uppgift är att bedöma om den tilltalade är skyldig till brottet som den står 
anklagad för. En nämndemans deltagande i domstolen är till för att stärka 
medborgarnas förtroende för den dömande verksamheten. Därför är det 
viktigt att en nämndeman är en god förebild för samhället då det gäller 
allmän lydnad. En lämplig nämndeman bör besitta sådana egenskaper som 
omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga egenskaper som 
allmänt är förtroendeingivande.147

 
 

3.4 Nämndens funktion och ansvar 
Det finns flera olika skäl till varför nämndemän medverkar vid dömandet i 
domstolarna.148

                                                 
144 prop. 2005/06:180 s.33 

 Nämndemännen fyller bl.a. en viktig funktion som 
allmänhetens representanter i domstolen och de är jämställda vid voteringen 

145 Jacobsson s.239 
146 SOU 2002:61 s.42 
147 prop. 2005/06:180 s.33 
148 SOU 2002:61 s.51 
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med den ordinarie juristdomaren och medverkar i det rättsliga 
ställningstagandet rörande sina medmänniskor. Det som nämndemän främst 
tillför rättsprocessen är en icke juridisk syn på saken.149 Det utgör en garanti 
för att allmänhetens värderingar i samhället blir tillgodosedda i domstolen. 
Det stärker även medborgarnas förtroende för rättskipningen i domstolarna. 
Dessutom ser nämndemannakåren till att medborgarnas intresse av insyn i 
dömandet blir tillgodosedd. Tidigare tillförde nämnden den lokala 
domstolen person och lokalkännedom. Detta argument har i dag spelat ut sin 
roll. Det skulle troligen vara svårförenligt med kravet på en opartisk 
domstolsprövning.150

 
 

I samtliga domstolar där nämndemän förekommer är de likställda vid 
votering med juristdomarna, och de har samtliga individuell rösträtt. Det 
finns inte heller någon särbestämmelse som ger nämndemännen en särskild 
roll vid beslutsfattandet, det juridiska ansvaret är precis lika stort som 
juristdomarnas för domen. Dock har juristdomarna längre gående 
skyldigheter än vad nämndemännen har i domstolen. 151

 
 

3.4.1 Överläggning i mål med nämndemän 
Efter huvudförhandling ska domstolen ta ställning till om den tilltalade är 
skyldig till åtalet och i så fall vilken påföljd denne ska få. Till skillnad från i 
Danmark får nämndemännen även ta ställning till ev. skadestånd till 
målsägande och rättegångskostnaderna. Domstolens ordförande börjar 
överläggningen med att redogöra för fakta i målet och innehållet för det 
aktuella lagrummet. Detta är stadgat i lag: ”saken om vad lag stadgar 
därom” (RB 30:7) eller i familjemål ”omständigheterna i målet och 
innehållet i gällande rätt” (ÄktB 14:17 st.3). Sedan förs en diskussion då 
samtliga deltagande ledamöter får framföra sin syn på saken. Oftast kommer 
ledamöterna fram till en gemensam dom, men om nämnden är oenig sker en 
omröstning där domstolens ordförande voterar först och nämndemännen sist 
(RB 29:1 st.2 och ÄktB 14:17 st.3).152

 

 Det är en viss skillnad mot det 
danska systemet där domstolens ordförande voterar sist. 

Varje ledamot har var sin röst. Det är ingen skillnad på juristdomarens röst 
och nämndemännens röst, de är lika mycket värda. Först röstar man om 
skuldfrågan, dvs. om den tilltalade kan hållas ansvarig för brottet och hur 
gärningen ska bedömas, (exv. om brottet ifråga är stöld eller den lindrigare 
rubriceringen snatteri). Efter detta bestämmer nämnden påföljden för det 
fastställda brottet (RB 29:2). Vid omröstningen är huvudregeln att den 
mening som samlat flest röster blir gällande (RB 29:3).153

                                                 
149 SOU 2002:61 s.52 

 I tingsrätten är 
den ordinarie sammansättningen av ledamöter som regel tre nämndemän 
och en juristdomare. Detta gör att voteringen kan utfalla till 2-2, och vid 

150 A.prop. s.51 
151 Diesen s.142 
152 Sveriges Domstolar s.17 
153 A.a. s.18 
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sådana situationer finns det en diskrepans mellan brottmål och tvistemål. I 
brottmål gäller principerna om in dubio minitus och in dubio pro reo (RB 
29:3). Ordföranden har dock utslagsröst om ingen av meningarna i målet 
kan anses som lindrigare eller mindre ingripande än den andra. Principerna 
gäller inte vid tvistemål utan istället är det en allmän regel att juristdomarens 
mening är utslagsgivande om det är lika resultat vid voteringen (RB 
16:3).154

 
 

Det är en skyldighet för alla ledamöter att rösta vid överläggning. Om det är 
någon av ledamöterna som har en avvikande mening har denne rätt att 
reservera sig, vara skiljaktig, mot de övriga ledamöternas beslut. 
Meningsskiljaktigheten med motivering antecknas i protokollet och 
vidfästes domen som lämnas ut till parterna.155

 

 I likhet med det danska 
systemet ska domen som huvudregel delges direkt efter överläggning. Om 
detta inte är möjligt ska domen meddelas senast två veckor efter 
överläggning, om den tilltalade är häktad är tiden begränsad till en vecka 
(RB 30:7). Efter att domen är delgiven har den dömde tre veckors frist för 
att kunna överklaga domen till högre instans. I det danska systemet gäller 
det att domen delges senast en vecka efter det att huvudförhandlingen är 
avslutad och att fristen för överklagan av domen endast är 14 dagar (se 
s.20). 
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4 Rättssäkerhet från ett 
samhällsperspektiv 

4.1 Varför nämndemän? 
Hurvida det i domstolen enbart ska finnas endast professionella jurister eller 
om domstolen ska kompletteras i dömandet med lekmän är en rättspolitisk 
fråga. Att det finns folkrepresentation i domstolen idag beror till stora delar 
på den ideologi som råder i samhället. En demokratisk tendens är de 
positiva ideologiska strömningarna som lekmän medför till domstolarna.156

 
 

Det finns flera grundläggande argument till varför det bör delta lekmän i 
domstolarna. Ett argument är att det är ekonomiskt fördelaktigt då det är 
mindre kostsamt med nämndemän än jurister. Ett annat är att den 
pedagogiska vinsten med att vanligt folk lättare förstår juridiken. Ett tredje 
argument, som är politiskt grundat, är att lekmän i domstol är ett uttryck för 
demokratiska värden: ”domare av folket är ett värn för likheten inför lagen 
och en spärr mot klassrättvisa och ämbetsmannavälde”. Vidare kan sägas 
från rättsfilosofiskt synpunkt att lekmän som domare utgör rättvisa och ett 
uttryck för den allmänna samhällsmoralen. Rättvisans förutsättningar i 
domstolen kommer från den fria diskussionen om vad parterna förebringar 
vid huvudförhandlingen. Rättvisa är inget exakt eller absolut begrepp utan 
”rättvisa är ett funktionellt definierat uttryck för en repressiv politisk 
mekanism”. Om rättvisan är en avvikelse från lagen kan detta bero på 
domarnas skicklighet, domstolens resurser, metodiken eller vilken 
felmarginal som är acceptabel, och det kan då uppstå en risk för att rättvisan 
blir slumpartad. Det kan vara ett skäl till varför nämndemän bör representera 
folket i domstolen. Om ett antal felaktiga domar måste accepteras blir 
ansvaret för domarna kollektivt och inte administrativt. 157

 
 

Till varje mål väljs nämndemän slumpvis från befolkningen. Detta är en av 
flera grunder för att den dömande verksamheten inte kan ses som ett 
administrativt förfarande. Det visar på att det är folket som skipar rättvisa 
och inte endast de professionella juristerna, vilket ger dömandet en 
legitimitet som gör att statens maktutövning genom rättskipning är lättare 
för allmänheten att acceptera, när det finns nämndemän i domstolen.158

                                                 
156 Diesen  s.20 

 Det 
omvända skulle däremot leda till att allmänheten skulle känna sig avskuren 
från domstolarna om de inte hade något direkt inflytande över 
rättskipningen. Detta leder istället till att domstolen uppfattas som en 
repressiv maktapparat och inte ett verktyg för att lösa brott mot etiska 
normer eller samhälleliga konflikter. Att det finns icke juridiskt utbildade 
domare som är med vid domstolsavgörande ger en högre dignitet till domen. 

157 A.a. s.21 
158 Jacobsson  s.242 
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Likaså leder detta till att rättskipningen är ett kollektivt ansvar för både 
utbildade och icke utbildade domare. Nämndemannamedverkan gör det 
även enklare för allmänheten att acceptera att domstolen sätter sig till doms 
över dem.159

 
 

En viktig faktor för samhällsrepresentationen i domstolen är att nämnden 
uppfattas som om det är personer från folket och inte från någon högre 
samhällsklass, och att nämnden verkligen gör någon nytta i domstolarna. 
Det är troligt att legitimitetsverkan skulle gå förlorad om samhället får 
uppfattningen om att nämndemännen saknar inflytande eller fattar dåliga 
beslut. Nämnden kommer i så fall att ha spelat ut sin roll om allmänheten 
tappar förtroendet för den. På senare tid har anseendet för domstolarna 
fallerat då domars riktighet har ifrågasatts av allmänheten. Det har främst 
varit sådana domar som massmedialt har uppmärksammats så som Palme-
målet m.fl. Ett annat problem är bevisning i småmål, som ex. bilbältesmål 
där ord står mot ord. Bilförarens mot polisens. Det finns ingen annan 
bevisning i målet vid huvudförhandlingen. Frågan är mot vem som 
allmänheten riktar sin misstänksamhet?160

 
 

Den enskilde individen ska inte känna att den är maktlös mot domstolen och 
med nämndemannamedverkan är det inte lika enkelt att klassa domstolen 
som ett statligt förtryckarinstrument. Kommunikationen mellan de folkvalda 
representanterna och juristerna är viktig då detta leder till ökad förståelse för 
hur komplicerat dömandet är i praktiken, men det leder även till ett ökat 
allmänt intresse för hur rättskipning fungerar161; ”För att rättskipningen ska 
fylla sin uppgift, måste den vara hela folkets sak, inte bara juristernas. 
Folket skall inte endast ha förtroende för rättskipningen – det kunde 
måhända skapas på annat sätt än genom folkets deltagande i densamma i 
större utsträckning – utan folket skall dessutom hysa ett starkt intresse för 
rättskipningen och ha kännedom om hur den fungerar. Lag och rätt skall 
inte vara något sakrament, som juristerna har hand om och som de i 
lämpliga doser utdelar till s.k. rättssökande.”162

 
 

Tankebanan om att samhällsmedborgare skulle dömas av sina likar 
stadfästes redan i Magna Carta 1215 i England. Efter franska revolutionen är 
det en garanti för rättssäkerhet och folkfriheten att lekmän deltar i dömandet 
vid domstolarna. Medverkan har betraktats som en del av det demokratiska 
styrelseskicket.163

 
 

Teoretiskt sett kan nämndemän ha en positiv inverkan på rättstillämpningen, 
inte endast till sin allmänna funktion utan även i avgörandet i det enskilda 
fallet. Nämndemän besitter en annan flexibilitet då de inte är juridiskt 
utbildade. Om t.ex. en lag är i obalans med det allmänna rättsmedvetandet 
kan nämndemännen justera sig till den rådande rättsuppfattningen i 
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samhället. Det är troligt att en nämndeman ser till lagens anda istället för till 
dess bokstav. Det är ett av de centrala motiven för nämndemän i den 
svenska lagstiftningen;164 ”nämnden ska utgöra garanti för att avgörandena 
ligger i linje med rättsuppfattningen i landet.”165

 
 

4.2 Problematiken med nämndemän 
En av de grundläggande invändningarna mot nämndemän är att de saknar 
juridisk kompetens. Det är inte troligt att nämndemän känner till lagens 
uppbyggnad, tolkningsmetoder, den juridiska tekniken eller praxis. Detta 
bidrar till att det är svårare för nämndemän att komma fram till det resultat 
som lagstiftaren tänkt sig, speciellt i svåra gränsfall. Den bristfälliga 
juridiska kompetensen kan leda till både slumpmässighet och subjektivism 
vilket innebär en minskad förutsägbarhet och objektivitet. Vidare kan detta 
leda till att metodutveckling för juristdomare försvåras eller hindras. Det går 
även att ifrågasätta om det inte innebär en risk för politisering av 
rättskipningen att tillsätta politiskt valda nämndemän i domstolen.166

 
 

Som tidigare nämnt är nämndemän är inte juridisk skolade. Det krävs att 
juristdomaren informerar nämndemännen om problemställningarna och vad 
som är juridiskt relevant i målet. Nämndemännen behärskar inte lagen och 
blir hänvisade till de förutsättningar och förklaringar som juristdomaren 
presenterar i rättsfrågorna. Inom andra områden som bevisvärdering har 
nämndemännen dock större frihet att släppa loss sina värderingar, 
visserligen inom de ramar som juristdomaren anger. Detta leder till att 
nämndemännen i domstolen endast har en beslutsfattande funktion, då de 
inte kan medverka i undersökningar och bedömningar som kräver juridisk 
kompetens.167

 
 

Det är inte troligt att nämndemän kan hävda sig i rättsfrågorna, 
juristdomaren besitter en överlägsen sakkunskap i dessa frågor. Frågorna 
kan gälla kunskap om praxis och komplicerade lagtolkningsfrågor eller helt 
grundläggande delar av juridiken som lagars funktion och uppbyggnad. 
Generellt sett behärskar nämndemän inte de frekventa problemen i brottmål 
som de straffrättsliga rekvisiten, den subjektiva täckningen av dessa och 
ansvarsfrihetsgrunderna. När det gäller avvägning inom dessa områden där 
det saknas praxis eller direkta uttalanden om motiven som skulle kunna vara 
vägledande i målet, kan det dock uppstå en tolkningssituation där 
nämndemännens uppfattning kan spela en stor roll, som det allmänna 
rättsmedvetandet.168

 
 

Då juristerna står för generalisering, genom att ha en benägenhet att följa 
tidigare praxis och lagens bokstav, står nämndemännen för individualisering 
                                                 
164 Diesen s.29 
165 prop. 1982/83:126 s.18 
166 Diesen s.38 
167 A.a. s.39 
168 Ekelöf s.91 
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genom deras förmåga att förhålla sig till det enskilda fallet och lagens anda. 
Det är mest troligt att nämndemän undantagsvis kan utöva ett positivt 
inflytande på juristdomaren. Det finns dock en risk för att nämndemäns 
individualisering drivs till sin yttersta spets och rubbar grunden för ett tryggt 
rättstillstånd. För den oskolade nämndemannen kan det verka överdrivet 
formalistiskt med det konsekventa dömandet, dock har det en annan sida 
som leder till den rättssäkerhet som finns i förutsägbarheten i domen169 ”– 
det går inte att avgöra från fall till fall efter billighet, ty då bli resultatet 
allmänt osäkert.”170

 
 

Hos nämndemän finns det en risk för subjektivism då den bristande 
vetskapen om juridiken ersätts av tyckande. Exempelvis är det möjligt att en 
nämndeman som har suttit i domstolen under flera år, med stor 
livserfarenhet, har lika goda förutsättningar att bedöma ett vittnes 
trovärdighet som en vittnespsykolog. Dock finns det för nämndemannen en 
stor risk att denne – ”ersätter analys med subjektiva intryck och rationell 
bedömning med egen övertygelse.”171 Sandelin anger att orsaken till denna 
tendens är ”bristande allmänbildning och därav betingad oförmåga att 
snabbt bilda sig en objektiv, rättvis mening, bristande utbildning just i 
sådan riktning, bristande vana överhuvudtaget att självständigt skapa sig en 
dylik egen åsikt samt benägenhet att impulsivt påverkas av sakligt 
irrelevanta omständigheter.”172

 
  

Risken är att nämndemannens bedömning är mindre objektiv och blir 
därmed mindre förutsägbar än om juristdomaren utför bedömningen.173 Med 
andra ord kan man säga att när nämndemannens erfarenhet är begränsad och 
det uppstår problem för denne att bedöma relevansen av bevisfakta i målet, 
kommer den slutliga bedömningen att präglas av personens subjektiva 
uppfattning, intryck och känslor som fakta i målet har bidragit till. Detta kan 
leda till att nämndemannens personliga uppfattning om vad som är 
kriminellt eller inte kan väga tyngre än bevisfakta i målet.174

 
 

Ett annat problem som kan uppstå är om den politiskt valda 
nämndemannens ideologiska värderingar luckrar upp objektiviteten. Det 
finns en risk att nämndemannen ser sitt uppdrag i domstolen som en 
representant för sitt parti och partiets ideologi. Dock finns det regler om 
objektivitet, neutralitet och domarejäv (RB 4:13) som ska förhindra 
partiskhet.175

                                                 
169 Diesen s.41 

 Visserligen har nämndemännen och juristdomaren samma 
funktion att utföra domaruppdraget. Det finns dock skillnader på de båda 
domarkategorierna; medan juristdomare under hela sin verksamhetstid haft 
till grund att vara opartiska, neutral och ojäviga och lärt sig att bortse från 
sina egna personliga åsikter, har nämndemannen gått med i ett politiskt parti 

170 Sandelin s.27 
171 Diesen s.43 
172 Sandelin s.31 
173 Diesen s.43 
174 A.a. s.44 
175 Jacobsson s.244 
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för att företräda dess politik och ideologi. Som utgångspunkt har 
nämndemannen en politisk bas och att just denna person fick uppdraget av 
sitt parti att vara nämndeman är troligen en slump. När personen blev 
medlem i partiet måste strävandet troligen ha varit att delta i en kommunal 
nämnd och där företräda partiets politik. I domstolen måste personen istället 
vara neutral och sätta partiets politik åt sidan. Paradoxalt nog borde detta 
skapa problem för nämndemannen.176

 
 

4.3 Det demokratiska- och teknokratiska 
argumentet 

Diesen anger två argument för och emot lekmän i domstolarna. Det första 
argumentet baserar sig på demokrati och kan sammanfattas så här –  
 
”Lekmannadeltagandet är ”lampan som visar att frihet lever”177. Om lagarna skapas av 
folket – i parlamentet – men tillämpas av statliga ämbetsmän kan det uppstå en förödande 
klyfta mellan å ena sidan lagens motiv och det allmänna rättsmedvetandet och å andra 
sidan statliga eller klassmässiga politiska intressen. Om de härskande ges oinskränkt rätt 
att i praxis tolka lagarna kan domstolarna utnyttjas som ett medel för maktmissbruk och 
politisk repression. Särskilt i tider av politisk oro kan rättsväsendet komma att bli utnyttjat 
som vapen mot oppositionen, ett förrädiskt vapen eftersom det är ”legitimt”. Ur den 
demokratiska synvinkeln är det just folkrepresentationen i domstolarna som ger dessa en 
verklig legitimitet – först när medborgarna själva deltar i processen kan man tala om 
rättvisa. Rättvisa i domstol är heller inte ett begrepp, som kan definieras abstrakt - 
filosofisk eller exakt juridiskt, utan beror av den politiska utvecklingen, den kulturellt 
betingade moralen och de rådande samhälleliga värderingarna. Domstolarna måste därför 
ha en ständig öppen kanal till ”det allmänna rättsmedvetandet” för att inte rättskipningen 
ska bli statisk utan följa samhällsutvecklingen i övrigt. Lagar är inte eviga, de kan ändras, 
och därmed bör domarna också få tolka lagen på ett sätt som mer överensstämmer med 
lagens anda än des bokstav.”178

 
 

”Folkrepresentationen i domstolarna är inte bara ett värn mot statligt maktmissbruk, den 
är också en spärr mot teknokrati – förekomsten av lekmannadomare medför att juridiken 
måste anpassas till lekmännens teoretiska nivå. Därigenom blir lagarna och dess 
tillämpning mer lättförståelig, vilket i sin tur torde medföra att laglydnaden ökar. När 
medborgarna ser att de döms av ”sina likar” och förstår hur lagen tillämpas, ser de också, 
enligt denna idealbild att rättvisa skapas av folket självt och förstår vad ett rättssamhälle 
innebär. Med lekmän i domstolen förhindrar man att domstolen framstår som en abstrakt 
maktapparat och att juridiken blir ett hokus-pokus, som ingen vanlig människa förstår.”179

 
 

Det andra, teknokratiska, argumentet vilket är emot nämndemän i 
domstolarna går att sammanfatta så här –  
 
”Varför ska man ha lekmän just i uppgiften att döma – och inte för att välja rätt medicin 
eller laga en bil?”180

 
 

                                                 
176 Diesen s.45 
177 Devlin s.164 
178 Diesen  s.49 
179 A.a. s.49 
180 Kassin and Wrightsman s.120 
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Under tidigare sekler har domstolarnas integritet varit en viktig politisk fråga och i 
kampen för demokrati har rättskipningen varit ett viktigt element: Att ta ifrån världsliga 
eller religiösa makthavares rätt att, ofta helt godtyckligt och i enlighet med tillfälliga 
politiska intressen, bestraffa misshagliga personer, har varit en central historisk uppgift. 
Men nu, när lagarna stiftas av folkförsamlingar (och inte av kungar och kyrkliga 
potentater), har folkrepresentationen i domstolarna inte längre någon funktion att fylla. 
Om medborgarna är missnöjda med rättskipningen ankommer det på dem att söka ändra 
lagarna, inte att föra in politiska diskussioner i domstolsarbetet.181

 
 

Genom sin bristande juridiska kompetens och begränsade erfarenhet av dömande 
verksamhet blir lekmännen ofta offer för sina känslor och värderingar. Irrationella motiv 
och perifera omständigheter kan få utslagsgivande betydelse, resultaten av bedömningen 
varierar från fall till fall beroende på vilken sammansättning lekmannabesättningen fått 
och i kontroversiella fall ger man efter för personligt tyckande och tillfälliga opinioner. 
Välutbildade domare har betydligt större möjligheter att tillämpa lagarna på ett objektivt 
och konsekvent sätt.182

 
 

Om lekmän deltar i dömandet förflackas juridiken. Samma elementära misstag upprepas i 
det oändliga, rättsvetenskapliga rön får inget fotfäste i domstolarna och metodutveckling 
förhindras av att lekmän inte är kapabla att tillämpa vetenskaplig metodik. Utvecklingen 
står stilla. I stället för att, med stöd av de vetenskapliga landvinningar som gjorts under 
1900-talet (inom bevisrätt och olika hjälpvetenskaper), ständigt minska felmarginalen i 
dömandet, står man kvar på samma nivå som i det gamla tinget.”183

 
 

Med dessa två motargument finner man en huvudmotsättning för eller emot 
nämndemän i domstolen. Å ena sidan finner man argumentet för 
välutbildade experter som domare, å andra sidan det demokratiska 
argumentet att folket ska delta i rättskipningen. I denna konflikt kan man 
finna paralleller med det politiska beslutsfattandet, exv. på kommunal nivå, 
där det är en lämplig kompromiss att föra samman specialister med lekmän. 
Diesen är dock av den uppfattningen att man först måste ta reda på om 
nämndemän gör någon nytta i domstolen, när de tjänstgör sidan om 
jurisdomaren. Man bör vidare överväga att ge nämndemän en viss juridisk 
utbildning eller eventuellt ersätta dem med sakkunniga ledamöter i 
nämnden.184

 
 

4.4 Sammanfattning av argumenten för 
och emot nämndemän 

Argumenten för nämndemän: 
 
Det ekonomiska argumentet: 

- Det är mindre kostsamt för domstolarna att anlita nämndemän än att 
anställa utbildade jurister. 
 

Det pedagogiska argumentet: 

                                                 
181 Diesen s.50 
182 A.st. 
183 A.st. 
184 A.st. 
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- Juridiken blir lättare för allmänheten att förstå p.g.a. att den måste 
anpassas till deras teoretiska nivå. Om allmänheten förstår lagarna 
bättre är lagen lättare att följa, detta kan leda till att de accepterar 
rättskipningen lättare. 

 
De demokratiska argumenten: 

- Ett skydd mot maktmissbruk är att lagarna stiftas av folket och bör 
därför också tolkas av dem, så att inte lagens motiv förvrängs av 
statliga intressen. 

 
- Nämndemännen utgör en kanal till ”det allmänna rättsmedvetandet” 

så att rättsskipningen, istället för att vara statistisk, följer 
samhällsutvecklingen. 

 
- Om folk känner att de blir dömda av sina likar är det troligt att de 

accepterar rättskipningen lättare. 
 
Argumenten mot nämndemän: 
 
Det teknokratiska argumentet, detta argument innefattar samtliga argument 
mot nämndemän dvs. den som är bäst lämpad att döma bör göra det och det 
bör vara den som är utbildad i ämnet. 

- Den bristande juridiska kompetensen hos nämndemän gör att de inte 
dömer som lagstiftaren tänkt sig. 
 

- Den bristande kompetensen leder till att nämndemännen har det 
svårt att hålla sig objektiva från sina känslor och värderingar. 

 
- Det finns en risk att bristande kompetens leder till att utvecklingen 

stannar upp p.g.a. att nämndemännen gör samma misstag om och om 
igen. 

 
- Politiskt tillsatta nämndemän är valda för sina åsikter och vad de 

gjort för partiet. Vad är det som säger att de inte kommer att lägga 
sin ideologi som grund till dömandet? 
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5 Analys 
Som man kan läsa i uppsatsen har vi i Sverige haft nämnd i domstol, i någon 
form, sedan medeltiden. Det jag finner intressant är förändringen under 
1600-talet till att det skulle finnas en juridiskt utbildad person i inhemsk rätt. 
Det krävdes därefter minst en juristutbildad person i den tidens domstol. 
Detta var i linje med att det fanns möjlighet att utbilda sig i inhemsk rätt. 
Visserligen har vi aldrig haft en regelrätt jury enligt anglosaxisk rätt i 
Sverige, men under 1700-talet stadgade lagen att det skulle delta tolv 
nämndemän i nämnden för att handlägga ett mål. De hade även kollektiv 
rösträtt. Enligt mig påminner detta om en jury även om det inte rubriceras 
som en sådan. 
 
Det är inte förrän de senaste decennierna som det har funnits nämndemän i 
domstolen som vi känner dem idag. Dessutom skulle det dröja ända till 1983 
innan deras röst vägde lika tungt som juristdomaren, men antalet minskade 
från fem till tre nämndemän i domstolen. Från detta kan vi se att 
utvecklingen av nämndemannainstitutet har gått i två olika riktningar. Den 
första är att de har blivit färre till antalet och den andra att de har fått mer 
makt. 
 
Antalet lekmän i nämnden har ständigt minskat under århundraden fram tills 
för några decennier sedan. Att det finns tre nämndemän som direkt kan 
påverka utgången av ett mål är väl ett rimligt antal. Det räcker med två 
nämndemän för att få sin mening genomförd i målet samtidigt som det blir 
en blandning av olika personer som har olika perspektiv på målet. Men 
oftast är det äldre personer som sitter som nämndemän. Jag hänvisar till 
målet i Glostrup som jag anger på sidan 16. Målet visar på hur skevt 
nämnden kan bli sammansatt och inte uppnå målet på en varierande 
sammansättning av nämndemän. 
 
I huvudtexten har jag tidigare nämnt att Sverige har ett 
nämndemannainstitut på grund av att det är ett rättspolitiskt beslut. De 
demokratiska länderna i världen har någon form av nämndemannainstitut, 
och det är troligt att alla kulturer har någon form av nämnd vid sina 
domstolar. Vad jag finner intressant är att inget land har exakt samma 
installation av nämndemännen, utan det är olika även i de nordiska länderna. 
Jag har tagit upp Danmark, som har ett snarlikt nämndemannainstitut som 
det svenska. Samtidigt som det finns vissa likheter finns det lika många 
skillnader. I Danmark är de dömande lekmännen antingen domsmand eller 
nævninger beroende på gärningens grovhet eller den åtalades önskningar. I 
de svenska brottmålsdomstolarna är det endast nämndemän. Vad detta har 
lett mig fram till är frågan om det är rättssäkert med nämndemän i de 
svenska domstolarna? 
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5.1 Jämnförelse mellan det svenska och 
det danska nämndemannasystemet 

Det finns en viss skillnad på dem som väljs till nämndemannauppdraget i 
Danmark mot dem som väljs till uppdraget i Sverige. I Danmark sitter det 
flera nämndemän som inte har en politisk anknytning utan är offentligt 
anställda. Jag anser att välja människor ur andra samhällsgrupper än de som 
är politiskt knutna borde främja begreppet att dömas av sina likar. De är 
även bra kandidater till att representera det allmänna rättsmedvetandet. Det 
skulle vara möjligt även i Sverige att välja personer ur den allmänna 
befolkningen, men i så fall måste det ställas krav på de som är intresserade 
av ett nämndemannauppdrag. Exempelvis skulle de kraven som ställs på 
nämndemän som sitter i juryn vid tryckfrihetsmål kunna användas (se s.35 ). 
Att kunna ha ett större urval av personer till uppdraget skulle kunna främja 
mångfalden av ålder, etnicitet och erfarenheter. Just dessa problem med att 
få en dynamiskt sammansatt nämnd finns både i Danmark och Sverige. Det 
borde gå att få fram statistik för att få en representativt sammansatt nämnd. 
Enligt vad jag har uppfattat finns det inom vissa politiska partier idéer om 
att ändra rekryteringen till nämndemannauppdraget. Vissa partier anser att 
man skulle kunna använda länsstyrelsen till att sätta samman 
nämndemannagrupper och ett annat parti förespråkar allmän tjänstgöring till 
nämndemannauppdraget. 
 
Det danska nämndemannainstitutet skiljer sig en del ifrån det svenska. Dels 
till antalet som medverkar vid domstolsförhandling och dels beroende på 
vad det är för påföljd i straffskalan för brottet. I det svenska rättssystemet i 
brottmål medverkar oftast tre nämndemän oberoende av vad straffet kan bli. 
Anledningen till detta är att det svenska bötesmålet behandlas oftast som ett 
notariemål och då krävs det nämndemän. Dock skulle bötesmålen kunna 
behandlas av en enskild juristdomare i de svenska domstolarna, så som 
fallet är i Danmark. Sverige skulle behöva lära sig av det danska 
rättssystemet att ta till vara och använda nämndemän där de verkligen 
behövs – i de tyngre brottmålen. 
 
Den danska byretten kan jämföras med den svenska tingsrätten. I ett vanligt 
mål medverkar normalt två nämndemän, medan det i det svenska medverkar 
tre. I båda fallen har nämndemännen enskildrösträtt. Fördelen med det 
danska systemet är att det inte kan bli lika röstetal för vilken mening som 
ska gälla. Detta leder troligen till att processen blir snabbare genomförd. 
Ytterligare visar det på att det fortfarande går att göra neddragningar i det 
Svenska nämndemannasystemet utan att det förlorar sin dignitet av 
demokrati. 
 
Det intressanta är dock jurymål. Systemet fungerar inte längre på samma 
sätt som tidigare i Danmark där juryn själva beslutade om skuldfrågan. I 
Sverige har vi inte något liknande system när det gäller brottmål. Fördelen 
för den tilltalade med jury är att det krävs kvalificerad majoritet för att han 
eller hon ska fällas för gärningen. Av automatik leder detta till att 
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rättssäkerheten är hög i jurymål. Problematiken blir då istället att 
gärningsmän inte blir dömda fast de är skyldiga. Det kan hända att 
gärningsmannen ger ett mycket gott intryck på juryn som då hellre friar än 
fäller den åtalade. Dock är jurymålen få, endast ett 100 tal per år. 
 
Troligen väljer den åtalade istället att erkänna brottet och genomgå 
domstolsprocessen genom ett bekännelsemål. Detta system skulle kunna 
vara intressant även för Sverige. Dock skulle kritiken bli stor mot att 
rättssäkerheten går förlorad. Men den åtalade personen skulle ha en 
valmöjlighet till att inte bli offentligt uthängd. Detta har att göra med att 
andra lagar inte fungerar som de ska, exempelvis PUL. Många dömda 
personer hängs ut på internet efter att de blivit fällda i domstolen, men 
ibland redan innan rättegången har startat. Det skapar stora problem för 
personen senare i livet med exempelvis jobb. Om inte den dömde känner sig 
nöjd med domen går den alltid att överklaga till högre instans och då avgörs 
målet istället av en nämnd. 
 
Samtidigt som Danmark har fler valmöjligheter än Sverige då det gäller 
brottmålprocessen, har de tummat på rättssäkerheten ur den demokratiska 
synvinkeln. Utvecklingen går mot att den åtalade kan välja att vara mer 
anonym och välja bort att bli dömd av sina likar. Tyder detta inte på att 
individerna i det danska samhället ändå känner att rättssäkerheten är 
tillräckligt hög i det systemet som finns? Det är möjligt att ett sådant system 
inte skulle fungera i Sverige men det är inget som ännu är prövat, och 
svenska folket skulle åtminstone ha en möjlighet att kunna välja. 
 

5.2 Rättssäkerheten med nämndemän 
De flesta argument som ligger till grund för att nämndemän ska medverka i 
domstolsförhandlingar är att de är en del av rättssäkerheten. Rättssäkerhet 
för mig är att inte bli oskyldigt dömd för en gärning som man inte har gjort 
sig skyldig till och att det finns tillräckliga bevis som pekar på att det är rätt 
gärningsman som döms för brottet. Bevisen ska alltså uppnå graden bortom 
rimligt tvivel. För att nämndemännen ska uppfylla rättssäkerheten ska de i 
domstolen, till det minsta, uppfattas som neutrala och objektiva till både 
gärningen och gärningsmannen. Om nämndemännen kan uppfylla dessa 
krav är en fråga som inte är lätt att besvara. För att kunna utreda om 
nämndemännen är både objektiva och neutrala bör man lägga till vissa andra 
parametrar. 
 
Den första är att gärningsmannen ska dömas av sina likar. Med att dömas av 
sina likar menas, enligt min uppfattning, att det är icke juristutbildade 
personer som anger sin subjektiva uppfattning av gärningen och de bevis 
som pekar på gärningsmannen. Den andra är att nämndemännen 
representerar det allmänna rättsmedvetandet i domstolen. Att definiera 
begreppet det allmänna rättsmedvetandet är inte lätt. Min uppfattning är att 
det åtminstone bör innehålla allmänhetens syn på straff i den meningen att 
det är både påföljden per se och strafftiden för brottet. 



 51 

 
Objektivitetsprincipen har olika betydelse beroende på vem det är som ska 
vara objektiv. Under RB betyder objektivitetsprincipen att vid 
förundersökning ska både fakta som talar för den misstänkte och fakta som 
talar mot den misstänkte beaktas. I domstolarna gäller, enligt RF, allas 
likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. Jag anser att detta rimmar illa 
med hur nämndemän väljs till sitt uppdrag. Som jag har nämnt tidigare (se 
s.36) väljs nämndemännen, i praktiken, uteslutande från de politiska 
partierna. Jag håller med i argumentet att personerna har gått med i ett parti 
för att vara politiskt aktiva och har siktet inställt på att verka för partiets 
politik och ideologi. Det är också så att de som väljs till uppdraget som 
nämndemän är ett sätt för partiet att visa uppskattning för lång och trogen 
tjänst. Hur är det möjligt för den personen att helt frigöra sig från sina 
personliga och politiska åsikter och vara helt objektiv och fri från 
värderingar vid tjänstgöring i domstolen? Min uppfattning är att det inte 
finns möjlighet till att en person kan frigöra sig från sina personliga åsikter. 
Nämndemannen sitter trots allt i domstolen för att han eller hon har 
uppfattats av partiet som en trogen bundsförvant som delar partiets politiska 
ideologi samtidigt som personen ska uppfylla samhällets krav på att vara 
rättrådig och förnuftig. Vidare vid överläggning och bevisvärdering gäller 
det för nämndemannen att uttrycka sin mening om han eller hon anser att 
brottet är styrkt eller inte. Nämndemannen måste i detta moment grunda sin 
mening på den subjektiva uppfattning som de har fått av de framlagda 
bevisen under huvudförhandlingen. Det leder till att det inte är troligt att 
nämndemän kan uppfylla kravet på neutralitet och objektivitet. 
 
Ett problem som numera kan uppstå är när Sverigedemokrater tar plats i 
migrationsdomstolarna. Då nämndemännen troligen inte kan bortse från sin 
politiska agenda finns det en risk att en nämndeman från 
Sverigedemokraterna röstar för utvisning eller liknande för den sökande. 
Det är väl inte nämndemannens ideologi som är problemet i ett demokratiskt 
land utan det är problemet med att den sökande inte får en rättvis rättegång 
enligt art.6 EKMR. 
 
Det är möjligt att både klientelet som är återkommande i domstolen eller de 
som står inför skranket för första gången anses av samhället att inte besitta 
rättrådighet eller förnuftighet. Som jag nämnt ovan ska den åtalade dömas 
av sina likar. Visserligen finns likheten mellan den åtalade och 
nämndemännen med att ingen av dem är juridiskt utbildad. Men jag skulle 
även vilja lägga till samhällsklass när det gäller likheten mellan personerna. 
Oftast är klientelet i domstolen inte bemedlade i samma grad som 
nämndemännen. Oftast åtnjuter de inte heller medlemskap i någon av 
stadens intresseklubbar som ger en viss status som samhällsmedborgare, 
dock är det troligare att nämndemännen är medlemmar i Lions, Rotary m.m. 
Genom detta belyser jag en skrämmande diskrepans där vissa 
samhällsmedborgare sätter sig till doms över andra medborgare. Det leder 
till att argumentet att dömas av sina likar inte fyller sin funktion på samma 
sätt som det har gjort tidigare. Troligen var argumentet mer trovärdigt då 
nämndemännen skulle ha personlig kännedom om staden och den åtalade. 
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Att straff ska vara både förutsägbara och bli lika utdömda i samtliga svenska 
domstolar är en del av rättssäkerheten. Nämndemännen ska utgöra det 
allmänna rättsmedvetandet i domstolen. I den allmänna debatten uppfattar 
man att domstolarna ofta dömer ut lägre straff än vad allmänheten hade 
tänkt sig. Problematiken består i att det inte är nämndemännen som beslutar 
om straffskalan utan det är riksdagen. Bakom en lag ligger ett gediget arbete 
med motiveringar och argument varför gärningen är kriminaliserad. Lagen 
anger också gränser för straffskalan. I Sverige har vi tre instanser som kan 
behandla brottmål; tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. I de två första 
medverkar nämndemän vid dömandet, men i sista och avgörande instans 
finns inga nämndemän. Till skillnad från det danska rättssystemet där det 
inte är möjligt att överklaga ansvarsfrågan till högsta instans, finns den 
möjligheten i Sverige. Då högsta domstolens avgörande är prejudicerande 
beslutar de om hur lagen och straffskalan ska tolkas. I de lägre instanserna 
är det oftast den juridiskt utbildade domaren som har kunskap om praxis och 
inte nämndemännen. Det leder till att juristdomaren sätter ramarna för de 
juridiska frågorna och straffet. Min uppfattning är att om nämndemännen en 
gång i tiden har representerat det allmänna rättsmedvetandet, så gör de det 
inte nu längre. 
 

5.3 Slutsats 
I min jämförelse mellan det danska och svenska nämndemannasystemet har 
jag tydligt visat på vilka brister, men även tillgångar, som finns i både det 
svenska och danska nämndemannasystemet. Jag skulle inte vilja säga att 
nämndemannainstitutet ännu har spelat ut sin roll helt. Det måste finnas 
någon typ av insyn i domsmakten annars finns kanske risken att dömandet 
blir teknokratiskt där allmänheten inte förstår regler och domar. Lagen 
skulle eventuellt tappa sin förutsägbarhet på grund av att den bli obegriplig 
för icke juristutbildade personer. Vidare bör det införas ett rättssystem som 
ger fler möjligheter för en gärningsman att få sin sak behandlad på fler sätt 
än endast genom ett idag mycket belastat domstolssystem. Eventuellt borde 
Sverige se mer på det Danska rättsystemet. 
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