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Summary 

In Swedish courts the judge is often accompanied by laymen, in Swedish referred 

to as nämndemän. The history of these layman judges stretches far back, and the 

same goes for the justification of the system. 

  

The first use of nämndemän can be found as early as in the thirteenth century. 

They gave legitimacy to the courts and were seen as a way to protect the locals 

from abuse of justice. At this time the laymen were more a means of testimony 

than actual judges, but this changed over the following centuries. 

 

During the sixteenth and the beginning of the seventeenth century the influence of 

the laymen increased considerably, although local variance was common. Around 

1650 this development reversed. The laymen lost most of their previously gained 

influence as well educated and professional judges from the newly founded 

faculties of law at the Swedish universities entered the courts.  

 

During the nineteenth century several travail prépartoire discussed the system 

with laymen judges and much of the reasoning remained the same during the 

twentieth century. Particular significance was given to the fact that laymen 

increased the people’s trust in the courts. This, amongst other arguments, 

motivated a substantial increase of their influence, which has remained since. 

 

This argument of trust has in the recent years been brought up as the main reason 

to keep the system with laymen judges. Several of the arguments that historically 

have been of importance, are however not mentioned. 

 

At a comparison between the arguments of today with the reasons that historically 

motivated the system, many similarities can be noted. The most central arguments 

have been almost the same for 800 years, despite the major changes the legal 

system as a whole has undergone. This change implies that the arguments of 

today should be critically reviewed, since they may no longer be relevant.  
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Sammanfattning 

I svenska domstolar idag deltar ofta lekmän i dömandet, s.k. nämndemän. De är 

juridiskt oskolade och saknar lagfarenhet. Nämndemannasystemets historiska spår 

går att följa mycket långt tillbaka i tiden, och detsamma gäller motiveringen 

bakom systemet. 

 

Redan under 1200-talet växte en nämndprocess fram. Nämnden var bl.a. ett sätt 

att ge domstolarna legitimitet hos folket och skydda bönderna mot rättsövergrepp. 

Vid denna tid var nämnden mer ett bevismedel för parterna, något som dock kom 

att förändras.  

 

Under 1500- och 1600-talet ökade nämndens inflytande betydligt även om det 

varierade mellan olika häradsrätter. Runt 1650 vände utvecklingen och nämnden 

tappade istället merparten av sin makt. Dess plats togs av välutbildade 

yrkesdomare från landets nybildade juridiska fakulteter. 

 

Under 1800-talet diskuterades lekmännens plats i domstolarna i flera utredningar. 

Många av 1800-talets resonemangen går att återfinna i utredningar som behandlar 

frågan under 1900-talet. Mycket vikt lades vid att nämndemannasystemet ökade 

allmänhetens förtroende för domstolarna. Detta och andra argument motiverade 

en kraftig ökning av nämndens inflytande; ett inflytande som nämndemännen har 

än idag. 

 

Förtroendeargumentet anförs under 2010-talet som det viktigaste, och egentligen 

det enda som kan motivera systemets kvarvarande. Många argument som haft stor 

betydelse i den nära historien nämns däremot inte. 

 

Vid en jämförelse av dagens argument för nämndemannasystemet med det som 

historiskt motiverat institutet, märks många likheter. De mest centrala argumenten 

har nästan varit desamma i 800 år, trots att rättsväsendet i övrigt har förändrats på 

många sätt. Denna övriga förändring gör att argumenten borde granskas mer 

kritiskt.  
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 

Strax före påbörjandet av det arbete som utmynnar i denna uppsats blossade 

debatten om nämndemannasystemet åter upp. Detta efter att media hade 

uppmärksammat en dom från Solna tingsrätt (den s.k. Solnadomen).1 I målet har 

åsikten hos två av nämndemännen vunnit över juristdomarens och den tilltalade 

friats. Nämndemännens bevisvärdering har uppfattats som fördomsfull och har 

mött kraftig kritik.2 Som en följd av detta har nämndemännen uteslutits ur sitt 

politiska parti.3 Också en annan förhållandevis färsk dom4 har fått medial 

uppmärksamhet och liknande kritik.5   

 

Detta har väckt även mitt intresse. De enskilda fallen sticker förvisso i ögonen, 

men det är främst själva nämndemannasystemet och dess historia som intresserar 

mig. Nämndemannasystemet sträcker sig, som framgår nedan, mycket långt 

tillbaka i svensk historia. Hur påverkar det institutet idag? 

1.2 Uppsatsens övergripande syften 

Jag vill undersöka de argument och förhållanden som historiskt sett har motiverat 

nämndemän i våra domstolar. Hur och varför har utvecklingen skett? Jag vill 

sedan jämföra äldre tiders motiv med de argument som används för att motivera 

nämndemannasystemet idag. Är det samma argument som används? Och är de i 

så fall fortfarande relevanta? Om domstolsväsendet och rättsprocessen med tiden 

har förändrats på ett sätt som påverkar behovet av nämndemän, vill jag belysa 

dessa förändringar. 

1.3 Frågeställningar 

I uppsatsen försöker jag besvara följande frågor: 

                                                 
1 Solna tingsrätts dom 2018-02-19, mål B3551-15. 
2 Se ex. Schultz, ”Häpnadsväckande usel dom[…]”. 
3 Letmark, Centerpartiet utesluter nämndemännen. 
4 Stockholms tingsrätts dom 2018-03-29, mål B2667-18.  
5 Se ex. Henricsson, ”Rättens förklaring[…]”.  
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• Varför har vi (fortfarande) nämndemän i våra domstolar? 

• Hur förhåller sig de argument som idag framhålls för 

nämndemannasystemet mot de som historiskt motiverade institutet? 

 

Av dessa frågor tar den första mer utrymme i anspråk. Den andra är dock 

uppsatsens centrala fråga. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsens redogörelse för nämndemännens historia tar avstamp i det medeltida 

Sverige, där nämnden har sitt ursprung. Under större delen av den tid uppsatsen 

behandlar har nämnd6 saknats i rådhusrätt och hovrätt, och fokus ligger därför på 

häradsrätterna, där nämnden haft störst betydelse. Viss inriktning görs på 

brottmål, eftersom det är området där nämnden haft störst betydelse.7 På grund av 

uppsatsens begränsade omfattning har jag tvingats utelämna många detaljer.  

1.5 Metod och perspektiv 

I mitt arbete har jag använt en rättshistorisk metod, där jag undersöker 

nämndemannasystemets utveckling över tid och kopplar det till dess samhälleliga 

kontext.8 

 

Därtill anlägger jag ett rättsutvecklingsperspektiv då jag jämför dagens argument 

för nämndemannasystemet med äldre motivering, för att se hur motiveringen 

utvecklats. 

1.6 Material 

För tiden innan egentliga lagförarbeten förekom har min huvudsakliga källa varit 

rättshistorisk litteratur. Bland verken kan särskilt nämnas Christian Diesens9 

                                                 
6 Under lång tid sågs nämndemännen som en kollektiv enhet och kallades då för 

nämnd, se nedan. 
7 Diesen, 17. 
8 Gräns, 425. 
9 Professor i processrätt. 

 



7 

 

redogörelse för nämndens historia i boken Lekmän som domare, Karl Gustaf 

Westmans10 Häradsnämnd och häradsrätt under 1600-talet och början av 1700-

talet och Göran Ingers11 bok Svensk rättshistoria. Från och med 1800-talet finns 

det dock lagförarbeten att tillgå, och jag har då i största möjliga mån använt mig 

direkt av dessa. Lagförarbeten innehåller, till skillnad från debattartiklar och 

dylikt, de argument som rent faktiskt motiverade systemets utveckling. För 

dagens motivering har jag använt Nämndemannautredningen från 2013.12 

1.7 Forskningsläge 

Den svenska nämndens historia har behandlats i många olika verk genom 

århundradena. Utöver Nämndemannautredningen från 2013 var det senast Diesen 

som 1996 behandlade nämndens historia, i boken Lekmän som domare. Andra 

verk har dock behandlat nämndemannasystemet allmänt eller ur andra perspektiv, 

se Diesens För och emot nämndemän, Anders Ekmans artikel Ändamålsenlig 

medverkan av nämndemän i förvaltningsrätt och Christian Dahlmans m.fl. artikel 

Är det sant att lekmannadomare påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, 

men inte juristdomare?. 

1.8 Disposition 

Inledningsvis ges en kort beskrivning om vad nämndemannasystemet innebär 

idag. I kapitel tre redogörs för nämndemannasystemets historiska utveckling. 

Redogörelsen är uppdelad i epoker där jag funnit att förändringarna som skett har 

haft ett samband. Varje epok avslutas med en kortare sammanfattning, i ett försök 

att ge läsaren en samlad bild av perioden före påbörjandet av nästa. I nästföljande 

kapitel försöker jag utreda vilka argument som motiverar nämndemannasystemet 

idag. Avslutningsvis följer min jämförelse och analys. 

  

                                                 
10 Professor i rättshistoria. 
11 Professor i rättshistoria. 
12 SOU 2013:49. 
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2 Kort om nämndemän idag 
 

Nämndemän är lekmannadomare, dvs. domare utan lagfarenhet och egentlig 

juridisk utbildning, som deltar i rättsskipningen vid svenska domstolar.13 Vid 

brottmål är en tingsrätt som utgångspunkt domför med en lagfaren domare och tre 

nämndemän.14 Detsamma gäller för de flesta familjerättsliga tvistemål.15 

Nämndemännen deltar fullt ut i rättens avgörande i saken, och vid omröstning 

väger en nämndemans röst som utgångspunkt lika tungt som den lagfarne 

domarens.16 Dessa lekmän väljs av kommunfullmäktige efter nominering av 

politiska partier, och ska vara personer som med hänsyn till sin omdömesförmåga, 

självständighet, laglydnad samt övriga omständigheter är lämpliga för 

uppdraget.17  

 

Institutet har, såsom framgår nedan, anor som sträcker sig längre än 800 år 

tillbaka i tiden. För att kunna ge ett ordentligt svar på varför vi faktiskt har ett 

nämndemannasystem, behöver därför dess historia utredas. Vilka motiv har legat 

bakom dess införande och utvecklande?  

  

                                                 
13 Diesen, 14. 
14 1:3b rättegångsbalken.  
15 14:17 äktenskapsbalken och 20:1 föräldrabalken. 
16 16:3 och 29:3 rättegångsbalken. 
17 4:6-7 rättegångsbalken. 
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3 Historisk redogörelse  

3.1 Medeltid: nämndens framväxt 

I Sverige före landskapslagarnas tid löstes konflikter människor emellan på tinget, 

i de fall parterna inte själva lyckats nå en lösning. Där samlades bygdens myndiga 

män för att nå ett avgörande i den aktuella tvisten. Bevisningen på tinget var 

framförallt av formell karaktär. Familjerättsliga dispyter inom en släkt och tvister 

om mark eller dylikt mellan olika familjer löstes dock inte på tinget, utan istället 

på en frändestämma. En frändestämma liknade en skiljenämnd, där vardera part 

utsåg ett antal ledamöter som tillsammans skulle utreda och avgöra frågan.18 Detta 

förfarande verkar vara det tidigaste spåret av något som senare kom att utvecklas 

till ett nämndinstitut.19  

 

Landskapslagarna som stiftades under 1200-talet kännetecknades av stor 

förändring på processrättens område med influenser från ett modernare Europa.20 

Domsrätten övergick under århundradet generellt sett från folket till kungen,21 och 

häradsrätterna instiftades.22 Dessa reformerade ting leddes av en häradshövding, 

som också hade till uppgift att tala om vad lagen stadgade. Häradshövdingen 

avgjorde dock inte sakfrågan, som prövades på olika formella sätt beroende på 

måltyp.23 

 

Under inflytande av den romersk-kanoniska rätten24 och tidigare nämnda 

familjerättsliga skiljenämnd, instiftades på många håll en process med nämnd. 

Nämnden bestod ofta av tolv ledamöter som parterna valt för det specifika målet. 

Dessa ledamöter var vid denna tid mer ett bevismedel än meddomare. Tanken var 

att nämnden skulle kunna utreda och bestämma fakta i målet med hjälp av sin 

privata kännedom om saken och parterna, varefter häradshövdingen utifrån dessa 

                                                 
18 Westman 1912, 188f, 192f. 
19 Diesen, 109 och Westman 1912, 205. 
20 Westman, 3f. 
21 Westman 1912, 187 och Åqvist, 280. 
22 Inger 2011, 52f. 
23 Diesen, 108f. 
24 Inger 2011, 63. 
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fakta skulle döma som lagen stiftade.25 I takt med 1200-talets övergång till ett mer 

centraliserat styre och institutionalisering av rättsväsendet blev nämnden en slags 

folkrepresentation i domstolarna. Nämndinstitutet försäkrade folket från 

maktmissbruk och såg till att rätten skipades med lokal förankring,26 vilket också 

gav kungens domstolar legitimitet.27 Dessutom var det ett sätt att låta 

allmänhetens åsikter i häradet komma till direkt uttryck i rättstillämpningen.28 Här 

bör dock poängteras att nämnden bestod endast av, och dömde endast personer 

från, bondeståndet. Sverige under denna tid, och långt framöver, var ett 

ståndssamhälle med tydliga avgränsningar ständerna emellan.29  

 

Där tidigare rättegångsformer hade ställt endast formella krav på bevisningen, 

syftade nämndprocessen till att faktiskt utreda själva saken.30 Detta innebar ett 

principiellt stort steg framåt för rättsutvecklingen. Hur nämnden valdes varierade 

mellan olika landskapslagar och måltyper. Generellt kan dock sägas att 

utvecklingen från 1200-talet och framåt gick mot att nämnden blev allt mer 

frikopplad från parterna i det enskilda målet. Detta innebar ett första stort steg för 

att nämnden skulle kunna röra sig bort från rollen som bevismedel. Obunden till 

parterna kunde nämnden uttala sig mer i egenskap av objektiv 

domstolsfunktionär.31  

 

Under senmedeltiden fick nämndprocessen och dess materiella bevisprövning allt 

större betydelse.32 Under landslagarna fortsatte utvecklingen i riktningen att 

nämnden blev mer en del av domstolen, och dess åtagande varierade. Medan den i 

många stunder fortfarande bara bedömde bevisningen, lär den i andra ha utövat 

stora delar av den dömande makten.33 Variationen berodde antagligen på den 

                                                 
25 Diesen, 108f. 
26 A.a., 110f.  
27 A.a., 119. 
28 Westman, 6. 
29 Diesen, 115.  
30 Inger 2011, 63 och Åqvist, 319ff. 
31 Diesen, 109f och Westman, 5. 
32 Inger 2011, 63f. 
33 Sandelin, 78 och Westman, 5. 
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enskilde häradshövdingens auktoritet.34 Det blev dock allt vanligare att nämnden 

tillsattes permanent för hela tinget.35 

 

Sammanfattningsvis har alltså nämnden varit föremål för stora förändringar inom 

rättsväsendet under medeltiden. Nämnden röjde vägen för materiell bevisföring 

och fyllde en viktig roll i utfasningen av gammalmodiga processer. Formellt sett 

var nämnden fortfarande bara ett bevismedel, men detta följdes till varierande 

grad. I tider av centralisering och institutionalisering där kungen tog över 

domsrätten från folket, stod nämnden fast som en motvikt: den var folkets 

representation i domstolarna.  

 

3.2 1500-1650: ökat inflytande 

Under 1500- och 1600-talet använde sig häradshövdingarna av vikarier, så kallade 

lagläsare; ett fenomen som hade uppstått redan under senmedeltiden. Fram till 

mitten av 1600-talet var det i allt högre grad dessa lagläsare som faktiskt 

fungerade som domare. Häradshövdingen utövade m.a.o. inte själv sitt ämbete. 

Lagläsarna hade inte nödvändigtvis juridisk utbildning, och lär på många håll ha 

saknat den auktoritet som krävdes för att inta en ordföranderoll i rätten. Detta 

möjliggjorde ökat inflytande för nämnden. Med tiden kom nämnden på sina håll 

till och med att dominera dömandet, och avgjorde då både sak- och rättsfrågan.36 

Också under denna period rådde alltså likt tidigare relativt stor formlöshet i fråga 

om huruvida nämnden avgjorde också rättsfrågor, med stora variationer mellan 

olika häradsrätter.37 

 

Nämndens omvandling från bevismedel till domare kan dessutom kopplas till 

införandet av legal bevisteori. De obildade nämndemännen klarade inte av att fullt 

ut tillämpa de legala bevisreglerna. Det blev därför nödvändigt att låta nämnden 

närma sig den lagfarne domaren, så att denne kunde vägleda nämnden genom 

                                                 
34 Sandelin, 73. 
35 Inger 2011, 64. 
36 Diesen, 112, Inger 2011, 140 och Modéer, 8.  
37 Westman, 14, 21. 
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processens regler.38 Ur bl.a. lagförslag från 1600-talets början kan utläsas att 

nämnden vid tiden för förslagen ofta besatt domsmakten tillsammans med 

häradshövdingen.39  

 

Sammanfattningsvis för denna period (från 1500 till mitten av 1600-talet), hade 

nämnden alltså fått en mycket stark ställning i rätten, och var i praktiken ofta den 

som avgjorde hela målet.  

3.3 1650-1734: minskat inflytande 

Av de viktiga förändringar som skedde under 1600-talet var, såvitt gällde 

nämndens funktion, införandet av hovrätterna den viktigaste. Hovrätterna 

strävade efter att underrätternas rättskipning skulle vara så likformig som möjligt. 

Rent generellt ville hovrätterna utöva viss kontroll över underinstanserna. Som ett 

led i att möjliggöra sådan kontroll fordrades ökad skriftlighet i underinstanserna. 

Dessa förändringar minskade nämndens möjlighet att påverka 

rättstillämpningen.40 Vid landets juridiska fakulteter utbildades i allt större grad 

yrkesdomare. Eftersom uppskovsinstitutet infördes, började domprotokoll föras, 

så att rätten skulle kunna fortsätta behandlingen av ett mål vid nästa sammanträde. 

Domarnas nyvunna bildning och det utökade skriftliga förfarandet, gjorde att det 

ofta var endast domaren som var insatt i målen. Nämnden kunde ha bristande 

läskunnighet, och det behövde inte vara samma del av en nämnd (på totalt tolv 

personer) vid de olika tillfällena, om ett mål var utspritt på flera sammanträden.41  

 

1680 utfärdade Karl XI en resolution som tvingade häradshövdingarna att vara 

bosatta i sin domsaga och att själva tjänstgöra i sin häradsrätt. Den auktoritet som 

häradshövdingarna förde med sig när de återupptog den tjänst som deras vikarier 

hade utövat, minskade nämndens inflytande ytterligare.42 

 

                                                 
38 Westman, 23, 41. 
39 A.a., 9. 
40 A.a., 37ff. 
41 Diesen, 113ff. 
42 Inger, 187 och Westman, 40. 
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Eftersom den legala bevisteorin hade fått allt större betydelse fanns det inte 

egentligen någon möjlighet för nämnden att återgå till sin ursprungliga roll där 

den, likt en jury, prövade endast sakfrågan.43 Detta i kombination med att det 

krävdes en utbildad och byråkratisk ämbetsmannakår för att kunna driva 

häradsrätternas verksamhet, innebar att häradshövdingen naturligen tog över 

ledningen i både sak- och rättsfrågor.44 

 

I slutet av 1600-talet inleddes arbetet att ta fram en ny lagbok. Värt att anmärka i 

beskrivningen av det rättspolitiska läget är att det var endast en medlem i den 

aktuella lagkommissionen som uttryckte en önskan om att gå tillbaka till en 

inflytelserik nämnd. Denne medlem uttalade att det för honom framstod som ej 

orimligt att nämnden, med sin lokalkännedom, skulle återgå till att med ensamrätt 

bedöma sakfrågan.45 Så blev dock inte fallet. 

 

Vilken ställning nämnden intog i början av 1700-talet beskrevs olika av skilda 

dåtida författare.46 Kaarlo Ignatius,47 har studerat finska domböcker från perioden, 

och når slutsatsen att: ”Nämnden deltog otvivelaktigt allt fortfarande i alla beslut 

och domar, men häradshövdingen ägde härvid på grund av sin lagkännedom och 

auktoritet ett övervägande inflytande”.48 Antagligen, menar Ignitius, lär det ha 

blivit så gott som en regel att nämnden behövde vara helt enig för att kunna 

överrösta häradshövdingen.49 Det lär sällan ha hänt i praktiken.50  

 

När framtagandet av lagboken var färdigt 1734, utgjorde den avseende nämnden 

bara ett fastställande av det förfarande som redan tillämpades i häradsrätterna.51 

Däri stadgades att nämnden som utgångspunkt skulle bestå av tolv bönder, men 

                                                 
43 Inger, 187f och Westman, 40f. 
44 Westman, 40f. 
45 Sjögren, 34f: Gyldenstolpes uttalande från kommissionens överläggning den 22 

maj 1688. 
46 Westman, 44.  
47 Jur. dr. 
48 Ignatius, 1069. 
49 A.a. 
50 Diesen, 115. 
51 Ignatius, 1070. 
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att den var domför med endast sju. Skulle nämnden inte hålla med 

häradshövdingen krävdes att hela nämnden var enig för att de skulle kunna 

överrösta denne.52 Detta innebär att nämnden hade en kollektiv röst.  

 

Förändringen som skedde innebar en kraftig inskränkning av nämndens 

inflytande. Trots detta verkar frågan ha varit okontroversiell, och väckte ingen 

egentlig strid inom lagkommissionen.53 Bönderna, som fortfarande var det enda 

stånd som egentligen påverkades av bestämmelserna,54 framförde inga synpunkter 

i riksdagen. Westman, som utförligt undersökt nämndens roll under just 1600- och 

1700-talet, resonerar kring varför så var fallet. Han menar att nämnden för alla lär 

ha framstått som ett sönderfallet institut. Rätten som tillämpades hade utvecklats 

långt bortom den gamla tidens billighetsrätt, och billigheten förknippades nu 

istället med en godtycklighet som behövde tyglas. Bondeklassens rättsliga 

bildning kunde inte hålla jämna steg med rättsutvecklingen, och nämnden tappade 

sin auktoritet. Att förändringarna godtogs av bönderna, menar Westman i 

huvudsak berodde på en insikt om att det istället var genom en välutbildad och 

välorganiserad domarkår som en opartisk och god rättskipning skulle nås. 

Domarna fick alltså, genom sin kompetens och ordentlighet, allmogens 

förtroende.55 

 

Sammanfattningsvis tappade alltså nämnden från mitten av 1600-talet till 1734 års 

lag merparten av sitt inflytande. Rättsväsendet hade genomgått en uppstramning, 

och nämndinstitutet hade inte förmåga att hänga med. Nämnden hade varit 

billighetens tjänare, och för att bli av med godtyckligheten måste billigheten 

offras. Förändringen skedde över tid, och när 1734 års lag väl kom, var frågan till 

synes förhållandevis okontroversiell. Något viktigt som kvarstår var dock att 

nämnden inte var begränsad till att bedöma enbart sakfrågan. Den rollen hade 

nämnden alltså lämnat bakom sig för gott.  

 

                                                 
52 1:1, 23:1 och 23:2 i 1734 års rättegångsbalk 
53 Med undantag från den skiljaktige kommissionsledamot som nämnts ovan, se 

Westman, 46. 
54 Diesen, 115. 
55 Westman, 46f. 
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3.4 1734-1900: upplysning, jury och folkmening 

Inget i det material jag tagit del av tyder på att det skedde några andra 

förändringar av nämndens ställning och roll under 1700-talet. De regler som 

framgick av 1734 års lag stod fast. Det är dock ändå av vikt att mycket kort 

redogöra för några av 1700-talets idéströmningar som påverkade synen på 

rättsväsendet. 

 

3.4.1 Upplysningen 

Den maktdelningslära som Montesquieu presenterade innebar att domstolarna 

skulle vara självständiga i förhållande till de exekutiva och lagstiftande makterna 

i samhället, vilket innefattade en oavsättlighet. Syftet var att rättstillämpningen 

skulle vara säkrad från maktmissbruk.56 I Sverige lagstadgades domarnas 

oavhängighet i 1809 års regeringsform. Bestämmelsen gällde dock inte 

nämndemän.57 Till maktdelningsläran är också legalitetsprincipen mycket nära 

knuten; en annan produkt av 1700-talet. Principen innebär att rättstillämpningen 

ska följa lagens bokstav, och att lagarna ska utformas så att risken för 

godtycklighet minimeras.58  

 

3.4.2 Tryckfrihetsjuryn 

Under 1800-talets början diskuterades införandet av ett jurysystem i Sverige.59 

Förenklat kan sägas att en jury, likt den svenska nämnden (formellt sett) under 

medeltiden, skulle ha ensamrätt att avgöra sakfrågan i ett mål, medan domaren 

skulle avgöra rättsfrågan.60 Detta system hade som tidigare nämnts inte ansetts 

aktuellt på grund av den legala bevisteorin. Nu hämtades dock inspiration från 

upplysningstankar i Europa, särskilt från det engelska jurysystemet och från 

Montesquieu i Frankrike.61 För tryckfrihetsmål infördes 1815 i Sverige ett 

                                                 
56 Modéer, 11f. 
57 Modéer, 12, 1809 års regeringsform 36 §. 
58 Modéer, 11f. 
59 Diesen, 116. 
60 Vallinder, 12. 
61 A.a., 55. 
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jurysystem. Denna något plötsliga återgång till ett stort lekmannainflytande lär ha 

motiverats med upplysningstidens idéer om medborgerlig frihet.62 

 

3.4.3 Förslag till allmän civillag 

1826 lade 1811 års Lagkommitté fram sitt förslag till en allmän civillag, där 

nämndemannasystemet behålls i de stora dragen oförändrat. Förslaget blev aldrig 

gällande rätt, 63 men är ändå av intresse för samtidens syn på nämnden. I motiven 

berördes nämndens funktion. Bland annat angavs att nämnden inte kunde 

förväntas pröva tvistiga och invecklade rättsfrågor med samma övade omdöme 

som de ”lagkloka” domarna. Däremot lade kommittén vikt vid nämndens 

lokalkännedom, dess ledamöters sunda förnuft och dess rättssäkerhetsfunktion vid 

händelsen av en domare som vill utöva orätt. Dessutom menade kommittén att det 

fanns en poäng i att den domstol som är menighetens första står i nära samband 

med folket självt. På så sätt skulle förtroendet för domstolen öka, då denna lyckas 

”hos folket underhålla kärleken för lag”. Folket skulle komma närmare rätten, och 

dess respekt för den torde därmed öka.64 

 

Nämndens inflytande i domstolarna diskuterades dock inte.65 Det får därför antas 

att kommittén fann de regler om en kollektiv röst som gällde sedan 1734 var 

tillfredsställande för tvistemål.  

 

Kommittén förklarade också varför den inte föreslagit ett generellt jurysystem för 

tvistemål. Bl.a. skulle gränsen mellan bevisprövning och lagprövning ha blivit 

svår att upprätthålla i praktiken. En jurys beslut kunde inte heller överklagas, 

vilket skulle vara dåligt för rättssäkerheten.66 

 

 

3.4.4 Förslag till allmän kriminallag 

Några år efter förslaget om en allmän civillag lade kommittén fram ett förslag till 

allmän kriminallag. 1839 gavs detta förslag ut i en andra upplaga med vissa 

                                                 
62 Vallinder, 56, 35ff. 
63 Diesen, 116. 
64 Förslag till allmän civillag, Motiver., 258. 
65 A.a., 257ff.  
66 A.a., 258. 
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ändringar gjorda. Kommittén föreslog den relativt stora förändringen att 

individuell rösträtt skulle införas för nämndens ledamöter i brottmål, när frågan 

rörde huruvida den tilltalade skulle frias eller fällas. Det skulle innebära att varje 

enskild nämndemans röst var lika mycket värd som juristdomarens. Förslaget var 

något av en kompromiss mellan en nämnd som kollektivt deltar fullt ut i 

dömandet, och en jury som själv röstar om sakfrågan. Kommittén motiverade 

förslaget med att just frågan om den tilltalades skuld, dvs. bevisfrågan, kan prövas 

mer efter ”allmänt sundt menniskoförstånd” än efter ”flyktiga rättstheorier”.67  

 

Lagförslaget möttes av stark kritik. Hovrätten över Skåne och Blekinge angav att 

nämndemännen inte var mogna nog för ett sådant domarvärv. När nämnden aktivt 

deltog i dömandet kom dess lokalkännedom ofta att missbrukas.68 Detta problem, 

menade hovrätten, skulle förvärras med individuell rösträtt. Också Högsta 

domstolen och Göta hovrätt avvisade förslaget. Den kraftiga kritiken ledde till att 

förslaget avstyrdes, och några förändringar skedde inte.69 

 

3.4.5 Nya lagberedningen 

Lekmäns deltagande i rättskipningen togs åter upp i Nya lagberedningens 

betänkande 1884, angående rättegångsväsendets ombildning. I förslaget framhölls 

att den rättskunnige yrkesdomaren, med erfarenheter, insikter och ämbetsvana, 

var mycket bättre rustad än lekmannen. Beredningen konstaterade dock att det 

också fanns skäl som talade för lekmännens plats i domstolarna. Dessa delades in 

i rättsliga, sociala och politiska argument. 

 

Som rättsligt argument anförde beredningen att yrkesdomare i brottmål kunde 

genom sin yrkesutövnings ensidighet lätt få förutfattade meningar om 

brottsligheten hos de tilltalade, något som inte skulle hinna hända med lekmän. 

Lekmän hade också närmare kunskap om samhällsklasser som yrkesdomaren 

sällan kom i direkt kontakt med, och ett slags uppfattning om ”folkmeningen”. 

Dessutom framhölls det sociala argumentet att lekmän torde inge förtroende för 

                                                 
67 Förslag till allmän criminallag, Motiver., 59, 96f. 
68 Inger, 189f och Modéer 1993, 71f.  
69 Diesen, 116. 
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domstolarna hos folket, bl.a. då de medförde en viss garanti för att lagen inte 

följdes till sin bokstav på bekostnad av dess anda. Politiskt sett kunde också 

domstolens självständighet och oberoende förstärkas av lekmännen.70 På grund av 

lekmännens avsaknad av upptränad kompetens nådde dock beredningen slutsatsen 

att domarens mening skulle gälla om inte nämndens enade uppfattning ställde sig 

däremot. I så fall skulle folkelementet istället äga veto mot den juridiska 

uppfattningen.71  

 

Beredningen föreslog också att nämndemännens antal skulle minskas till minst tre 

och högst sex, vilket skulle öka både deras individuella betydelse och 

folkelementet i domstolen. Inte heller detta förslag blev dock gällande rätt.72 

 

3.4.6 Övriga förändringar och sammanfattning 

Vissa andra förändringar skedde dock under denna period. 1823 stadgades att 

nämnderna skulle väljas på sockenstämman direkt av bönderna. Tidigare hade 

valet av nämndemän varit relativt formlöst, och gjorts av häradsrätten.73 

Nämndemännens antal bestod, och var fortfarande som utgångspunkt tolv, även 

om domstolen var domför med endast sju.74 1872, under ståndssamhällets 

avvecklande, utsträcktes valrätten och möjligheten att bli vald också till andra 

kommunalt röstberättigade än bönderna. Vidare infördes regeln att fler än bara 

tolv nämndemän kunde finnas i varje härad, där de turades om att sitta med i 

rätten.75  

 

Nämndens inflytande under den aktuella perioden förblev litet, i enlighet med 

1734 års lag. För att överrösta domaren krävdes alltså fortfarande en enig nämnd. 

Rättens överläggningar var ofta av ren formell betydelse, och inte sällan hade 

domaren redan skrivit domen innan denne överlade med nämnden. Detta berodde 

bl.a. på ett omfattande skriftligt förfarande och uppskovsinstitutet. Särskilt efter 

                                                 
70 Nya lagberedningen, 21ff. 
71 A.a., 26. 
72 Inger, 191f. 
73 Diesen, 117 och Inger 2011, 284. 
74 Diesen, 116f.  
75 Diesen, 117 och Inger 2011, 28. 
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förändringen 1872 blev denna maktlöshet för nämnden tydlig, eftersom den 

innebar minskad sannolikhet för att det var samma nämnd under ett helt mål. 

Nämndemän som suttit med bara i det avslutande skedet av ett mål lär inte haft 

mycket att säga till om.76 

 

Sammanfattningsvis stod bestämmelserna från 1734 års lag fast. Under 1800-talet 

diskuterades nämndens funktion och ett eventuell införande av ett juryinstitut. Så 

blev fallet i tryckfrihetsmål, men inte allmänt i varken tvistemål eller brottmål. 

Trots diskussion förblev nämndens rösträtt kollektiv, och den hade fortsatt mycket 

litet inflytande. Viss utveckling genomfördes dock, och ståndssamhället 

avvecklades. 

 

3.5 1900-2010: demokrati och reform 

Under 1900-talets början fick parlamentarismen sitt genombrott. 1925 fick för 

första gången kvinnor rätt att välja nämndemän och att själva bli valda.77 I 

parlamentarisk anda förespråkades en förstärkning av lekmannainflytandet. 1931 

valdes en socialdemokratisk regering som ytterligare förstärkte denna tanke, 

liksom kommande regeringar efter den.78 Ett starkt lekmannainflytande var en 

naturlig del av det socialdemokratiska konceptet, med folkligt medbestämmande 

också i rättens tillämpning.79 Denna rättspolitiska situation är viktig kontext för de 

kommande förändringarna.80 

 

3.5.1 Processkommissionen 

Den formella diskussionen om nämndens inflytande förblev vilande under 1900-

talets första tid, 81 men togs åter upp i Processkommissionens betänkande 1926 

om rättegångsväsendets ombildning.82 De resonemang som denna kommission 

                                                 
76 Diesen, 117f.  
77 A.a., 117, 120. 
78 A.a., 120. 
79 Diesen, 236 och Modéer 1993, 76f. 
80 Diesen, 120. 
81 Inger, 193. 
82 SOU 1926:31. 
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framförde återges i många av 1900-talets förarbeten. Därför ska dess betänkande i 

det följande redogöras för aningen mer utförligt.  

 

Kommissionen föreslog att nämndens inflytande skulle återställas, dvs. ökas.83 

Inledningsvis diskuterades lekmäns deltagande i rättskipningen i allmänhet, 

oavsett i vilken form. Lekmännen kunde utgöra ett skydd mot godtycklig 

ämbetsutövning från domarnas sida som en följd av tryck från regeringsmakten. 

Kommissionen konstaterade dock att skydd mot sådan godtycklighet i Sverige 

tillgodosågs på annat sätt, och därför i detta sammanhang vore alldeles 

obehövligt.84 Vidare framhölls andra fördelar med lekmän i domstolen, vilka var 

mer relevanta för svensk del. Stor vikt lades vid att de ökade folkets förtroende 

för domstolen, då de medförde en känsla av samhörighet med rättsskipningen. 

Dessutom spred lekmännen kännedom om rätten och vördnad för dess 

upprätthållande; rätten slog rot hos folket. Kommissionen påpekade dock också 

att även domstolar som lekmän inte deltagit i, ex. rådhusrätterna och hovrätterna, i 

och för sig också åtnjutit starkt förtroende hos allmänheten.85 

 

Trots dessa sociala och politiska argument, menade kommissionen, var den 

huvudsakliga frågan dock den rättsliga, dvs. huruvida lekmännen faktiskt ökar 

förutsättningarna för en god prövning av målen. Gällande denna fråga påpekade 

kommissionen att argumentet att lekmännen tillförde lokalkännedom inte längre 

var relevant. I den nya moderna processen var det bara vad parterna frambringat 

som skulle tas med i bedömningen. Däremot anfördes lekmännens fullgoda 

förmåga att bedöma sakfrågan, dvs. bevisprövningen. Denna prövning grundades 

i huvudsak på gott omdöme, vilket lekmännen med sin människokännedom och 

livserfarenhet torde besitta. Vid prövning av rättsfrågan skulle lekmännen dock, 

enligt kommissionen, inte vara till lika mycket hjälp. Denna prövning krävde en 

kännedom om och vana av rätten som lekmännen inte besatt. Den lagfarne 

domaren kunde också se till att lika fall behandlades lika. Lekmännen kunde 

istället fylla den funktionen att de anlade ett mer individualistiskt betraktelsesätt 

och fokuserade på omständigheterna i det enskilda fallet. Det främjade en 

                                                 
83 SOU 1926:31, första delen, 27. 
84 A.a., 85. 
85 A.a., 85f. 
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rättskipning efter den naturliga billighetens grundsats. Enligt kommissionen talade 

detta för att lekmännen borde bedöma också rättsfrågan. Vissa nackdelar med 

lekmännen nämndes dock också, bl.a. att de ibland kunde vara benägna att 

åsidosätta lagens bud, vilket inte kunde godtas.86  

 

Kommissionen nådde slutsatsen att fördelarna vägde tyngre och att lekmännen 

bidrog till en god prövning av målen. För att öka deras inflytande ville 

kommissionen därför sänka antalet nämndemän till fem. Detta motiverades vidare 

med ekonomiska hänsyn, och att nämndemännens syfte uppfylldes likväl med 

detta minskade antal. Av dessa fem skulle det enligt förslaget räcka med fyra 

eniga nämndemän för att överrösta domaren, vilket kommissionen tyckte gav en 

tillfredsställande balans.87 Ett införande av individuell rösträtt avfärdades dock 

helt, med motiveringen att en sådan regel skulle innebära en fara för 

rättsskipningen. Fördelarna med lekmän skulle inte heller förstärkas genom 

individuell rösträtt.88 Däremot föreslogs att nämnd skulle införas i hovrätten.89 

 

Många tyckte att kommissionen hade gått för långt i ökandet av nämndens 

inflytande, och förslaget möttes av hård kritik. Svea hovrätt framförde särskilt att 

den förändrade rösträtten i praktiken skulle medföra individuell rösträtt för 

nämndemännen, vilket skulle jämställa den lagfarne domaren med en nämndeman 

utan utbildning och erfarenhet. Också de andra hovrätterna ansåg förslaget i denna 

del vara orimligt.90  

 

3.5.2 Andra utredningar  

Processkommissionens förslag ledde till att en annan kommission, 

Processlagsberedningen, fick i uppgift att konkretisera förslaget.91 De direktiv 

som gavs till beredningen anförde att lekmännen hade en lång tradition bakom 

sig. Även om förhållanden hade förändrats med åren, ”torde dock ingen vilja 

                                                 
86 SOU 1926:31, första delen, 86f. 
87 A.a., 104. 
88 A.a., 102. 
89 A.a., 119f. 
90 Inger, 196f. 
91 Diesen, 126. 
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bestrida”92 att nämnden med sin människokännedom och livserfarenhet var 

viktig.93 Processlagsberedningen lade sedan fram det förslag som kom att bli den 

rättegångsbalk som gäller än idag.94 Däri föreslogs att nämnd i häradsrätt skulle 

bestå av minst sju och högst nio lekmän. Om sju nämndemän var eniga skulle det 

räcka för att överrösta domaren. Nämnd skulle i allvarligare brottmål införas 

också i rådhusrätt, dock inte i hovrätt.95 Motiveringen bakom det ökade 

inflytandet nämndes kortfattat, och tillförde inget nytt jämförd med 

Processkommissionens förslag.96 Förslaget behölls i huvudsak oförändrat i den 

därpå följande propositionen, och bestämmelserna trädde i kraft 1948.97  

 

Några år senare, 1956, presenterade Stadsdomstolsutredningen sitt förslag, som 

sedermera blev gällande rätt. Förslaget innefattade införandet av nämnd i alla 

brottmål i rådhusrätt.98 Stadsdomstolsutredningen fortsatte dock sitt arbete och 

presenterade 1961 ytterligare ett förslag. De resonemang som fördes angående 

nämndemän i detta förslag var i huvudsak upprepningar av vad 

Processkommissionen lagt fram. Särskilt kan dock noteras att utredningen höll 

med Processkommissionen om att nämndemän inte behövdes för att garantera 

självständiga domstolar, då det uppnåddes på annat vis. Utredningen anmärkte 

också att det var svårt att fastställa hur mycket förtroende för domstolen 

lekmännen faktiskt inger. De torde dock kunna förebygga felaktiga uppfattningar 

om godtycke eller formalism i dömandet. Utöver Processkommissionens 

argument nämnde Stadsdomstolsutredningen att det generellt var fördelaktigt om 

bevisprövningen tillfördes erfarenheter från personer i huvudsak verksamma 

utanför domstolarna. Det ansågs nyansera bedömningen.99 Utredningens förslag 

ledde 1971 till en sammanslagning av häradsrätt och rådhusrätt till tingsrätt.100 I 

de nya reglerna stadgades att tingsrätten i brottmål som utgångspunkt skulle bestå 

                                                 
92 Prop. 1931:80, 84. 
93 A.a., 84f. 
94 Diesen, 127f. 
95 SOU 1938:43, 2ff. 
96 A.a., 11. 
97 Diesen, 127f. 
98 SOU 1956:28, 11f. 
99 SOU 1961:6, 52ff. 
100 Diesen, 128.  
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av fem nämndemän. För att överrösta domaren krävdes enighet hos fyra av 

nämndemännen. Tvistemål handlades som regel av tre lagfarna domare, bortsett 

från vissa familjemål där rätten skulle innefatta nämnd.101  

 

1969 flyttades valet av nämndemän till kommunfullmäktige.102 1971 infördes 

nämnd i länsrätterna.103 1972 tillsattes Domarutredningen, som 1974 föreslog ett 

införande av lekmän också i hovrätt och kammarrätt. Utredningen konstaterade att 

de argument som ofta används för lekmän i underrätt, inte nödvändigtvis var 

aktuella i överrätt. I slutändan blev dock det resonemang som utredningen förde, 

ungefär detsamma som Processkommissionens. Också denna utredning menade 

att skyddet mot maktmissbruk tillgodosågs på annat sätt. Detta sedan tidigare 

existerande skydd innebar redan i sig att allmänheten hade förtroende för 

domstolarna, men nämndemän kunde stärka förtroendet ytterligare. Slutsatsen 

blev att nämndemän borde införas i överrätt. Deras inflytande där borde dock vara 

något mer begränsat eftersom rättsfrågorna hade en framskjuten ställning i 

överrätterna.104 Antalet nämndemän bestämdes därför till två, jämte tre 

juristdomare. På grund av nämndemännens låga antal, fann utredningen det 

naturligt att ge dem individuell rösträtt.105  

 

3.5.3 Nämndemannareformen 1983 

Justitiedepartementet föreslog i en promemoria106 att nämndemännens antal i de 

flesta mål skulle sänkas från fem till tre. Två år senare vidareutvecklades detta i 

en proposition, som dessutom föreslog individuell rösträtt.107 Inledningsvis 

anfördes att lekmannainflytandet utgjorde en garanti för att domstolarnas 

avgöranden låg i linje med allmänna rättsuppfattningar i samhället, särskilt i 

bedömningsfrågor, t.ex. påföljdsval eller bevisvärdering. Detta upprätthöll 

medborgarnas förtroende för rättskipningen. Lekmännen tillgodosåg också 

                                                 
101 Prop. 1969:44, 4f, 9. 
102 Diesen, 117. 
103 Inger, 202. 
104 SOU 1974:96, 184ff. 
105 A.a., 204. 
106 DsJu 1981:18. 
107 Prop. 1982/83:126, 17, 22. 
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medborgarnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet. Enligt propositionen 

krävdes dock inte mer än tre nämndemän för att dessa fördelar skulle få full 

effekt. Inte heller den rättsliga bedömningen blev sämre av ett lägre antal. Av 

ekonomiska skäl borde antalet därför minskas till tre.108 

 

Gällande den individuella rösträtten föreslogs att varje nämndemans åsikt i 

princip skulle väga lika tungt som juristdomarens. Vid lika röstetal skulle dock 

juristdomaren ha utslagsröst. Om det i brottmål fanns en lindrigare mening skulle 

den gälla, oavsett juristdomarens röst. I propositionen anfördes att detta i 

praktiken liknade gällande rätt vid tiden för förslaget, med fem nämndemän varav 

fyra kunde överrösta juristdomaren. Individuell rösträtt skulle inte förändra 

juristdomarens inflytande nämnvärt. Om den kollektiva rösträtten istället behölls 

och full enighet krävdes, skulle dock nämndens ställning försvagas. Det ansågs 

inte önskvärt. En kollektiv rösträtt ansågs dessutom inte tidsenlig. Därför 

föreslogs individuell rösträtt. Då nämndemännen egentligen inte längre bildade en 

kollektiv enhet, föreslogs också att ordet nämnd skulle utmönstras ur 

rättegångsbalken.109 

 

Majoriteten av remissinstanserna avstyrkte förslaget, huvudsakligen eftersom 

nämndemännen ansågs få för mycket makt i förhållande till juristdomaren.110 

Förslaget mötte visst motstånd från den borgerliga oppositionen, men antogs 

ändå. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 1983.111 

 

3.5.4 Övriga förändringar och sammanfattning 

Sedan 1995 gäller europakonventionen som svensk lag.112 Denna, innefattande 

art. 6 om rätten till en rättvis rättegång, har så gott jag funnit inte påverkat vare sig 

rättsläget eller debatten.  

 

                                                 
108 Prop. 1982/84:126, 17ff. 
109 A.a., 22ff. 
110 A.a., 17, 22. 
111 Diesen, 134 och Inger, 204. Se också 1:3-3b och 29:3 Rättegångsbalken. 
112 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
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Under slutet av 1990- och början av 2000-talet genomfördes sammanslagningar 

av många domsagor vilket ökade dess genomsnittliga befolkningsantal.113  

 

För 2000-talet bör också Nämndemannakommitténs utredning från 2002 nämnas. 

Kommittén tillför dock inga nya argument och resonerar inte kring de redan 

nämnda.114 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att nämndemannasystemet har genomgått en 

fullständig omvandling under 1900-talet. Vid århundradets inledande krävdes att 

alla närvarande nämndemän, minst sju av totalt tolv, var eniga för att de skulle 

kunna överrösta juristdomaren. Efter 1983 års reform har i brottmål varje 

nämndeman i röstningsbemärkelse likställts med juristdomaren. Den senare har 

dock utslagsröst i övriga mål. Förändringarna har kommit gradvis över tid, men 

motiveringen har i stort sett alltid varit desamma. 

  

                                                 
113 Förordning (1982:1996) om rikets indelning i domsagor i dess orginallydelse 

jämfört med dess nuvarande. 
114 SOU 2002:61, 51ff. 
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4 Dagens motivering för 
nämndemannasystemet  
 

Sedan 1983 års nämndemannareform har egentligen ingen förändring skett av 

nämndemännens situation. 

 

2012 tillsattes en ny utredning, Nämndemannautredningen. Utredningen hade 

syftet att genomföra en översyn av nämndemannasystemet och eventuellt föreslå 

åtgärder för att modernisera systemet, så att det ”även i framtiden kan bidra till att 

upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna”.115 Utredningens 

uppfattning var att nämndemännen har en viktig funktion i Sveriges domstolar. 

Genom att utöva insyn och inflytande bidrar de till att bibehålla förtroendet för 

rättsväsendet och skapa legitimitet för domstolarnas avgöranden. Även om 

offentlighetsprincipen medför stor insyn för allmänheten så finns fördelar i att 

dessa allmänhetens representanter har insyn också i ex. överläggningen, som inte 

är offentlig (vilka fördelar det skulle röra sig om nämns dock inte). Utredningen 

menade också att vetskapen om att rätten delvis består av representanter för 

allmänheten medför större acceptans för domsluten och motverkar att 

domstolarna uppfattas som verklighetsfrånkopplade.  

 

Nämnden fyller också en funktion som demokratisk kontroll, då de som en 

yttersta garanti kan bevaka att domstolarna är oberoende och självständiga. Vidare 

menade utredningen att eventuell lokalkännedom numera är helt irrelevant. 

Däremot anfördes att nämndemännen kan bidra till att domstolens avgöranden blir 

mer pedagogiska, i bemärkelsen enklare att förstå för enskilda, då juristdomaren 

tvingas förklara rätten på ett icke-juridiskt sätt redan för nämndemännen. 

Argumentet har dock enligt utredningen begränsat värde för 

nämndemannamedverkan i sig.116 Utredningens slutsats blev att det finns många 

positiva effekter av nämndemannamedverkan i domstolarna. Det är dock bara 

argumentet att nämndemännen skapar förtroende hos allmänheten, som egentligen 

                                                 
115 SOU 2013:49, 17. 
116 A.a., 98, 119ff. 
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motiverar dem idag.117 Huruvida nämndemännen påverkar rättens möjlighet till en 

god prövning av målen nämnde inte utredningen alls.  

 

Någon ytterligare utredning som berör huruvida nämndemannasystemet bör 

behållas eller inte, har inte gjorts. Utanför lagstiftningssammanhang har dock 

frågan väckt debatt. Mycket kort kan några debattartiklar nämnas. Claes 

Sandgren, professor i rättsvetenskap, skriver att nämndemännen bidrar till 

rättssosäkerhet och urholkar förtroendet för rättsskipningen.118 Mats Linder, 

tillförordnad förbundsordförande för nämndemännens riksförbund, skriver att 

nämndemännen bidrar till rättssäkerhet och har ett demokratiskt värde.119  

 

  

                                                 
117 SOU 2013:49, 122. 
118 Sandgren, ”Nämndemännen urholkar förtroendet för domstolarna”. 
119 Linder, ”Avsaknaden av nämndemän skulle minska rättssäkerheten”. 
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5 Analys 
 

Den inledande frågeställningen för denna uppsats, varför vi har ett 

nämndemannasystem, har besvarats i och med redogörelsen i kapitel tre och fyra. 

Jag kan därför gå vidare till nästa fråga, och jämföra de historiska motiven bakom 

institutet med de argument som framhålls för systemet idag.  

 

Likt Nya lagberedningen120 och därefter Processkommissionen,121 finner jag det 

lämpligt att dela upp argumenten för nämndemannasystemet i dels 

politiska/sociala argument och dels rättsliga. De politiska/sociala argumenten 

kretsar kring att nämndemannasystemet innebär samhälleliga fördelar utanför 

rättstillämpningen. De rättsliga argumenten pekar på aspekter av systemet som 

ökar möjligheten för en god prövning i rätten. 

 

5.1 Politiska/sociala argument och motiv 

I Nämndemannautredningens betänkande går att utläsa fyra olika politiska/sociala 

argument för nämndemannasystemet. 

 

Utredningen nämner att nämndemännen förhindrar maktmissbruk. Detta verkar ha 

varit ett motiv redan vid nämndens framväxt på 1200-talet, då nämnden skyddade 

de lokala bönderna mot rättsövergrepp från den alltmer centraliserade 

domsmakten.122 Det är intressant att flera utredningar under 1900-talet avfärdade 

argumentet för svensk del.123 Trots detta diskuterade inte 

Nämndemannautredningen argumentet, utan konstaterade bara kort att 

nämndemännen utgör en yttersta garanti för att domstolarna är oberoende.124  

 

Eftersom nämndemännen nuförtiden nomineras av politiska partier125 finns 

dessutom anledning att ifrågasätta argumentets rimlighet idag. Nämndemännen 

                                                 
120 3.4.5. 
121 3.5.1. 
122 3.1. 
123 3.5.1 och 3.5.2. 
124 4. 
125 2. 
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åtnjuter inte juristdomarnas oavsättlighet, vilket är grundläggande för att vara 

skyddad från påtryckningar.126 Detta tydliggörs av nämndemännen i Solnadomen 

som uteslutits ur sitt parti.127 Dessa nämndemän kommer knappast att bli 

omvalda. Ett enskilt parti har alltså kunnat underkänna de två nämndemännens 

dömande. Jag menar därför att detta argument, med mycket gamla anor, inte bara 

är irrelevant idag. Sedan valet av nämndemän flyttats till kommunfullmäktige och 

nomineringen görs av de politiska partierna,128 finns det dessutom anledning att 

diskutera om inte nämndemännen idag istället innebär ett hot mot domstolarnas 

oberoende. I vart fall borde frågan utredas ordentligt.  

 

Utredningen anför vidare att nämndemännen stärker förtroendet för rättsväsendet. 

Också detta argument verkar ha varit en av förklaringarna bakom nämndens 

framväxt på 1200-talet. När domsmakten centraliserades behövde domstolarna 

behålla sin legitimitet hos folket. 129 Under arbetet med 1734 års lag minskade 

nämndens inflytande drastiskt, utan protest från bondeståndet; antagligen pga. de 

nya yrkesdomarna. Deras kompetens var tillräcklig för att ge allmogen förtroende 

för domstolarna.130 Hundra år senare betonade dock Lagkommittén att 

nämndemännen ändå stärkte folkets förtroende för domstolarna.131 

 

Lagkommittén och senare Nya lagberedningen verkar ha sett nämndemännen som 

en brygga mellan två samhällsklasser. Å ena sidan juristerna i sina domstolar, 

med formella förfaranden och principer, och å andra sidan menigheten som vill 

genomdriva folkmeningen. Utan denna brygga ansågs menigheten sakna 

anledning att lita på juristerna.132 Efter att Lagkommittén framfört argumentet 

förekom det frekvent. Processkommissionen nämnde dock att även domstolarna 

utan nämndemän åtnjutit allmänhetens förtroende133 och 

Stadsdomstolsutredningen anförde att det är svårt att fastställa hur mycket 

                                                 
126 3.4.1. 
127 1.1. 
128 2. 
129 3.1. 
130 3.3. 
131 3.4.3. 
132 3.4.3 och 3.4.5. 
133 3.5.1. 
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förtroende nämndemännen faktiskt inger.134 Detta nämndes inte av 

Nämndemannautredningen.135 Utöver den antydan till möjlig skepsis som 

Processkommissionen och Stadsdomstolsutredningen framförde, har jag inte stött 

på något ifrågasättande av argumentet i lagstiftningssammanhang. Jag har inte 

heller sett någon hänvisning till undersökningar av folkets förtroende för 

nämndemännen.136 Detta finner jag underligt; särskilt när 

Nämndemannautredningen konstaterade att argumentet egentligen är det enda 

som motiverar nämndemannasystemet och debattörer har påpekat att 

nämndemannasystemet egentligen urholkar förtroendet i fråga.  

 

Jag befarar att argumentet är en kvarleva från 1800-talet, då skillnaderna mellan 

juristerna och menigheten var så stor att det behövdes broar dem emellan. 

Huruvida en sådan bro behövs än idag, och om den bäst utgörs av nämndemän, är 

inte en fråga som kan avhandlas i denna uppsats. Jag kan bara konstatera att något 

tillräckligt ifrågasättande inte skett beträffande ett eventuellt föråldrat argument. 

Idag har vi, likt 1734, välutbildade och kompetenta yrkesdomare; borde inte det 

vara tillräckligt för allmänhetens förtroende? 

 

Övriga argument som Nämndemannautredningen behandlade, att nämndemännen 

ökar acceptansen för domslut, och att det tvingar juristdomarna att vara 

pedagogiska137 är till synes nya argument. Möjligen kan de tidigare ha setts som 

en del av förtroendeargumentet, då de ligger nära detta. 

 

Argumentet att nämndemännen sprider kännedom och vördnad för rätten, som 

framhållits av Lagkommittén138 och Processkommissionen,139 nämns inte av 

Nämndemannautredningen.140 Antagligen beror detta på skillnaden att 

                                                 
134 3.5.2. 
135 4. 
136 Däremot finns en utredning som visar det motsatta: SOU 2008:106. Detta 

saknar dock egentlig relevans för denna uppsats. 
137 4. 
138 3.4.3. 
139 3.5.1. 
140 4. 
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tingsrätternas domsagor idag är mycket större, och inte alls lika lokala.141 Att 

några få personer får insyn i domstolens verksamhet lär knappast påverka 

allmänhetens uppfattning av och förståelse för rätten.  

 

5.2 Rättsliga argument och motiv 

I Nämndemannautredningen lyser de rättsliga argumenten för 

nämndemannasystemet med sin frånvaro.142 Detta trots att Processkommissionen 

konstaterade att den huvudsakliga frågan var om lekmännen ökar 

förutsättningarna för en god prövning.143  

 

Argumentet att nämnden tillför lokalkännedom har följt med från 1200-talet144 

avfärdades med rätta av såväl Processkommissionen som 

Nämndemannautredningen, med hänvisning till den moderna processens 

utformning.145 

 

I 1800-talets lagförslag anfördes vid sidan om lokalkännedomen också det sunda 

förnuftet. För bevisprövning hjälper inte kunskap om rätten, utan där har istället 

bedömaren i huvudsak sitt goda omdöme till hjälp.146 Även Processkommissionen 

var av denna uppfattning.147 Stadsdomstolsutredningen menade också att 

bevisprövningen kan nyanseras av nämndemännens olika erfarenheter.148 Det är 

osäkert om dessa argument fortfarande är relevanta, mot bakgrund av den 

utveckling som bevisrätten har genomgått sedan dess. Modern bevisprövning 

kräver mer än sunt förnuft och egna livserfarenheter.149 I vart fall förtjänar 

argumentet att diskuteras, men Nämndemannautredningen berörde det inte.150  

 

                                                 
141 3.5.4. 
142 4. 
143 3.5.1. 
144 3.1, 3.3, 3.4.3 och 3.4.5. 
145 3.5.1 och 4. 
146 3.4.3 och 3.4.5. 
147 3.5.1. 
148 3.5.2. 
149 Se ex. NJA-fallen 2009 s. 447, 2010 s. 671 och 2015 s. 702. 
150 4. 
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Processkommissionen anförde också, utöver det sunda förnuftet, att 

nämndemännen kan bidra med ett individualistiskt perspektiv, så att billighet 

uppnås i det enskilda fallet.151 Denna billighet formuleras vidare i propositionen 

bakom nämndemannareformen 1983 som att domstolarnas avgöranden ligger i 

linje med den allmänna rättsuppfattningen.152 Jag anar att detta är en 

moderniserad variant av vad Nya lagberedningen ansåg om folkelementet som vid 

en enig nämnd skulle äga veto mot den juridiska uppfattningen.153 Båda 

varianterna av argumentet går ut på att lösa situationer där juridiken når ett 

obilligt resultat. Argumentet verkar dock förutsätta att nämndemännen lättare når 

vad som är billigt eller i enlighet med den allmänna rättsuppfattningen, än 

juristdomarna. Huruvida så är fallet bör ifrågasättas. Jag betvivlar att jurister idag 

skulle ha sämre känsla för billighet än andra medborgare. Däremot kanske jurister 

är mer benägna att värna om viktiga principer såsom legalitetsprincipen. Om 

nämndemän har lättare att göra undantag från viktiga rättssäkerhetsprinciper, talar 

det dock inte till deras fördel. I vilket fall är det anmärkningsvärt att argumentet 

inte diskuterades i Nämndemannautredningen, med tanke på betydelsen det haft 

under 1900-talet. 

 

5.3 Slutsats 

Jag har försökt att koncist redogöra för nämndemannasystemets historia. Det är 

tydligt att det i grund och botten är ett och samma institut som utvecklats under 

många århundraden, för att slutligen få den form det har idag. Denna historiska 

kontext ger förståelse för varför det svenska nämndemannasystemet ser ut som det 

gör. 

 

Den långvariga traditionen är dock inte i sig skäl att behålla institutet. Vid min 

jämförelse av dagens argument med den historiska motiveringen till systemet, når 

jag slutsatsen att lagstiftaren inte har ifrågasatt argumentens nutida relevans 

tillräckligt. Det framstår för mig som tydligt att många av argumenten som 

används idag egentligen är kvarlevor från ett äldre samhälle, och att 

                                                 
151 3.5.1. 
152 3.5.3. 
153 3.4.5. 
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nämndemannasystemet med dagens argumentation lever på gamla meriter. I 

modern tid är argumenten ofta klent uttryckta,154 och jag befarar att det beror på 

att de inte tål någon egentlig granskning. Enligt mig behöver argumentens relation 

till samhällets och rättsväsendets utveckling vara en del av ett kritiskt perspektiv, 

nästa gång en utredning görs. Antagligen kommer det leda till att flera argument 

måste avfärdas, men kanske upptäcks nya. 

 

Jag vill avsluta denna uppsats med ett citat från Lagkommitténs förslag till allmän 

kriminallag 1839, då angående jury, men likväl relevant för nämnden idag: 

 

[…]på gammal historisk grund kan den ej mer uppträda. Skälen för eller emot dess 

antagande måste sökas i förhållanden, som tillhöra den närwarande tiden, ej i dem, 

som gått under i den förflutna.155 

 

  

                                                 
154 3.5 och 4. 
155 Förslag till allmän criminallag, Motiver, 137. 
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Rättsfallsförteckning 

NJA 2009 s. 447 

NJA 2010 s. 671 I och II 

NJA 2015 s. 702 

 

Solna tingsrätts dom 2018-02-19, mål B 3551-15. 

Stockholms tingsrätts dom 2018-03-29, mål B 2667-18. 

 

 

 

https://www.altinget.se/artikel/nrf-avsaknad-av-namndeman-skulle-minska-rattssakerheten
https://www.altinget.se/artikel/nrf-avsaknad-av-namndeman-skulle-minska-rattssakerheten
https://www.dn.se/debatt/namndemannen-urholkar-fortroendet-for-domstolar/?forceScript=1
https://www.dn.se/debatt/namndemannen-urholkar-fortroendet-for-domstolar/?forceScript=1
https://www.svd.se/en-hapnadsvackande-usel-dom--fylld-av-bisarra-fordomar/i/utvalt/om/kritiserade-domen-i-solna-tingsratt
https://www.svd.se/en-hapnadsvackande-usel-dom--fylld-av-bisarra-fordomar/i/utvalt/om/kritiserade-domen-i-solna-tingsratt
https://www.svd.se/en-hapnadsvackande-usel-dom--fylld-av-bisarra-fordomar/i/utvalt/om/kritiserade-domen-i-solna-tingsratt

