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Summary 
Lay judges is an old phenomenon in many parts of the world. There is a 

long history of people without a legal education that have been participating 

in court as judges in Europe. In Sweden, such judges are called nämndemän 

and they work together with legally trained judges in the low and high 

courts of Sweden. In recent years these politically appointed nämndemän 

and their system have been subject to some criticism for being biased, 

incompetent and non-representative. This paper also examines Germany and 

Japan, two countries that have lay judges in a similar way. 

Germany had a jury system until 1924 and in about the same time period 

Japan introduced a jurisdiction system that would quickly turn out to be a 

failure. Both countries came to abolish their respective lay judge system 

during World War II, but while Germany re-established Schöffen in 1950 it 

would take another fifty years before Japan reintroduced lay judges, who are 

now called saiban-in. 

This essay will focus on how the lay judge systems work in the countries in 

question. The author compares the appointment of lay judges, their use, 

their composition, assignments and current discussions regarding the lay 

judges. As for the appointment of lay judges, there are more similarities 

than differences between Sweden and Germany. Both countries apply 

elections in the municipal council every four or five years to appoint lay 

judges. The biggest difference between the countries in this matter is that in 

Sweden only political parties can nominate nämndemän, while others can 

nominate the German Schöffen, such as voluntary organizations and 

individuals. Japan has a different procedure where the drawing of lots has a 

decisive role in the selection of the saiban. Unlike the other countries in this 

paper, this procedure is repeated before each individual trial. 

Another difference is what kind of trials the lay judge should participate in. 

In Sweden they participate in those criminal cases where there is an 

expected penalty of more than six months of imprisonment. In Germany 
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there is a requirement of two years of imprisonment, while in Japan it is 

enough that only judges take care of the trial except if the crime is 

particularly serious, such as murder and the like. The basis of the 

assignment is very similar in all countries. The lay judges shall, together 

with the law judges, decide on if the defendant is guilty and if so what 

punishment is suitable. However, the composition of the court varies and in 

Japan the laymen are usually six, while the Swedish and German lay judges 

are two or three. 

Something that, according to the author, positively distinguishes the 

Swedish nämndemän from their counterparts in Japan and Germany is that 

they not only receive daily allowance but also emolument. Furthermore, 

there is a right for Swedish judges, both lay and professionals, to write 

separate or dissenting opinion, which is not allowed in any of the other 

countries. The author states that these two aspects give the layman a greater 

incentive to take the assignment more seriously and think of their role as 

highly meaningful. 

Despite this there is a great deal of dissatisfaction with the nämndemän 

system and the criticism is harsher in Sweden than in both Japan and 

Germany. However, abolition does not seem to be in question in the near 

future. Instead there may be reasons to look at what can be changed to make 

the Swedish system more expedient. The author recommends reducing the 

political connection so that more groups than only political parties can 

nominate nämndemän. Furthermore, it is proposed to increase the 

professional judge’s jurisdiction and that only two nämndemän are required 

in the district court and the abolition of nämndemän in the court of appeal. 

This would reduce the need for nämndemän, which would lead to that only 

the most suitable would be chosen for the task. Finally, the author 

recommends shorter terms and an upper age limit so that a wider group in 

society, especially younger but also people that are more competent, is 

attracted to serving as nämndemän and in this way Sweden can get lay 

judges that are relevant, competent and representative of Swedish society. 
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Sammanfattning 
Lekmän som domare i rättssalen är ett gammalt fenomen på många håll i 

världen. Europa har en lång historia av personer utan juridisk utbildning 

som är med och dömer. I Sverige kallas sådana domare för nämndemän och 

dömer idag tillsammans med juridiskt utbildade domare i tingsrätt, hovrätt, 

förvaltningsrätt och kammarrätt. På senare år har dessa politiskt tillsatta 

nämndemän och deras system varit föremål för en del kritik såsom att de är 

partiska, inkompetenta och icke-representativa. Den här uppsatsen granskar 

det svenska nämndemannasystemet och blickar även ut över Sveriges 

gränser till Tyskland och Japan, vilka också har lekmän som är med och 

dömer i domstol på ett liknande sätt.  

Tyskland hade fram till 1924 ett jurysystem och ungefär under samma 

tidsperiod införde Japan ett jurysystem som snabbt skulle visa sig att bli ett 

misslyckande. Båda länderna kom att avskaffa sina respektive 

lekmannadomarsystem under andra världskriget, men medan Tyskland 

återetablerade aktören Schöffen redan 1950 skulle det dröja ytterligare 

femtio år innan Japan återintroducerade lekmannadomare, saiban-in.  

Efter den historiska genomgången fokuserar uppsatsen på hur lekmanna-

domarsystemen fungerar i de olika länderna idag och jämför bland annat 

tillsättande, användningsområde, sammansättning, uppdrag och aktuella 

diskussioner. Vad gäller tillsättande av lekmannadomare finns det fler 

likheter än olikheter mellan Sverige och Tyskland, där båda länderna 

tillämpar val i kommunfullmäktige vart fjärde respektive femte år för att 

utse lekmannadomare. Den största olikheten de länderna emellan är att i 

Sverige är det enbart politiska partier som får nominera nämndemän, medan 

tyska Schöffen kan nomineras av andra, t.ex. organisationer och 

privatpersoner. Japan tillämpar ett annorlunda förfarande där lotten har en 

avgörande roll vid utnämnandet. Till skillnad från de andra länderna i den 

här uppsatsen upprepas detta förfarande inför varje enskild rättegång. 
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En annan skillnad är i vilka mål som lekmannadomare ska vara med och 

döma i. I Sverige gäller det brottmål där det förväntas en allvarligare påföljd 

än sex månaders fängelse. I Tyskland dras gränsen vid två års fängelse 

medan i Japan räcker det med att endast juristdomare dömer om inte brottet 

är särskilt allvarligt, såsom mord eller liknande. Uppdraget är i grunden 

väldigt likt i samtliga länder: lekmännen ska tillsammans med juristdomarna 

döma i både skuld- och påföljdsfråga. Däremot varierar rättens 

sammansättning och i Japan är lekmännen i regel sex stycken medan de 

svenska och tyska lekmannadomarna är två-tre till antalet.  

Något som enligt författaren på ett positivt sätt skiljer de svenska 

nämndemännen från sina motsvarigheter i Japan och Tyskland är att de dels 

inte bara får ersättning vid tjänstgöring utan även ett arvode. Vidare finns 

möjlighet till att uttrycka skiljaktig mening för både juristdomare och 

nämndemän, något som inte är tillåtet i något av de andra länderna. 

Författaren anför att dessa två aspekter ger lekmannen ett större incitament 

till att ta uppdraget mer seriöst och känna sin roll som högst meningsfull. 

Trots detta finns det mycket missnöje kring nämndemannasystemet och 

kritiken är hårdare i Sverige än i både Japan och Tyskland. Ett avskaffande 

ser dock inte ut att vara aktuellt inom det närmaste. Istället kan det finnas 

skäl att se på vad som kan ändras för att göra det svenska systemet mer 

ändamålsenligt. Författaren rekommenderar att den politiska kopplingen 

minskas, genom att fler grupper än enbart politiska partier kan nominera 

nämndemän. Vidare föreslås en ökad domförhet för den ensamme 

juristdomaren och att det enbart krävs två nämndemän i tingsrätten samt 

avskaffande av nämndemän i hovrätt. Det här skulle leda till att behovet av 

nämndemän minskade vilket leder till att endast de mest lämpade utses. 

Författaren rekommenderar kortare mandatperioder och en övre åldersgräns 

så att en bredare grupp i samhället, framförallt yngre men även mer 

kompetenta personer lockas till att tjänstgöra som nämndemän. På så sätt 

kan Sverige få en nämndemannakår som är relevant, kompetent och 

representativ för det svenska samhället. 
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Förord 
Cirklar sluts och nya tar form. Den här uppsatsen innebär slutet på den 

cirkel som kallas studietid. Mina senaste tio år i livet har rent studiemässigt 

dominerats av juridik, historia, japanska, tyska, Tyskland och Japan. Med 

det i åtanke sammanfattar det här examensarbetet mina studier på ett bra 

sätt. I min första uppsats på Juristprogrammet jämförde jag den tyska och 

den japanska konstitutionen. Min kandidatuppsats granskade de svenska och 

japanska straffrättssystemen vid mordfall och i avhandlingen nedan har jag 

valt att jämföra Sverige, Japan och Tyskland och deras respektive 

lekmannadomarsystem.  

Cirklar sluts och nya börjar ta form. Till hösten kommer jag att tillbringa 

fem månader som praktikant på svenska ambassaden i Tokyo och därefter 

väntar arbetslivet, som jag nu börjar tro att jag är redo för. Tack till alla som 

stöttat, inspirerat och varit behjälpliga på alla möjliga vis. Familj, vänner, 

handledare och kursare, ni vet vilka ni är.  

 
Kai Henrysson 
Lund den 21 maj 2019 
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1 Inledning  
”Hög tid att avskaffa nämndemännen”1 

”Nämndemännen har helt spelat ut sin roll”2  

”Dags att avskaffa 1200-talets system”3  

”Nämndemän bör bort från domstolarna”4 

1.1 Introduktion 
Rösterna som höjs mot nämndemännen som tjänstgör i de svenska 

domstolarna blir allt fler och allt mer negativa. Åsikterna är många, och var 

gång en så kallad nämndemannadom (mer härom i 3.3.3 nedan) går igenom 

och motiveringen anses vara undermålig eller kontroversiell piskas 

debattklimatet upp ytterligare. I mars 2018 uppmärksammades bland annat 

en dom i Solna tingsrätt där den åtalade friades av nämndemän som 

motiverade utgången med att han var av ”finare familj”.5 På senare tid har 

dock allt fler börjat tala om att ändra systemet istället för att avskaffa det. 

Advokat Ivarsson, som medverkade i nämndemannautredningen 2013, har 

uttalat att tanken med nämndemän är god och att det inte är något vi bör 

avskaffa utan enbart förbättra.6 Men vad är det då som behöver förbättras? 

Är det själva formen på tillsättandet av nämndemän? Eller kan det röra sig 

om vilka uppgifter som en nämndeman har? Och vad bör lekmän i rätten 

egentligen ha för roll? 

Blickar man utanför Sveriges gränser ser rättssystemen väldigt olika ut. 

Vissa länder (t. ex Nederländerna och Mexiko) har helt utelämnat lekmän i 

domstol och lämnat över hela ansvaret till juristerna. En del länder använder 
                                                
 
 
 
1 Teodorescu (2019), ledarartikel i Göteborgs-Posten 
2 Schultz (2011), debattartikel i Svenska Dagbladet 
3 Lundbäck (2018), krönika i Expressen 
4 Wikström (2018), ledarartikel i Dagens Industri 
5 Solna tingsrätt den 19 februari 2018, Mål nr B 3551-15.  
   Se även Svea hovrätts dom den 12 december 2018, Mål nr B 2728-18. 
6 Ivarsson, Nekham (2018) 
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sig av jury (USA, Spanien), som utgörs av en större grupp lekmän, vilka 

tillsammans dömer i skuldfrågan. Andra länder (Frankrike, Finland) liknar 

Sverige mer, med lekmän som i mångt och mycket är likställda med 

juristdomare.7 Följande uppsats kommer att se närmare på några av länderna 

i den sistnämnda gruppen, nämligen Sverige, Japan och Tyskland, och deras 

rättssystem. Vidare kommer uppsatsen att behandla huruvida det finns 

lärdomar att hämta från Japan och Tyskland som skulle kunna tillämpas på 

det nuvarande systemet i Sverige.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att med hjälp av att granska andra länders rättssystem 

hitta möjliga lösningar till de problem som idag lyfts fram av framförallt 

svenska jurister i den debatt om nämndemän som föreligger. För att uppnå 

syftet kommer en jämförelse att göras mellan Sveriges system med 

lekmannadomare och de system som förekommer i Japan och Tyskland. 

Därför har jag valt att utgå från följande frågeställningar:  

• Vilka skillnader och likheter går det att utröna mellan de system av 
lekmannadomare som förekommer i Sverige, Japan och Tyskland? 
 

• Hur kan det svenska nämndemannasystemet, genom inspiration från 
andra länders lekmannadomarsystem, utformas för att bli mer 
ändamålsenligt?  

Systemen påminner på många sätt om varandra, men samtidigt är inget 

system någon direkt kopia av något annat. Genom att gå igenom olika 

aspekter i systemen, kategori för kategori, kan skillnader och likheter lyftas 

fram.8 Med hjälp av svaren på första frågan kan den senare frågan diskuteras 

och förhoppningsvis också besvaras, eller i vart fall kan förslag ges för ett 

ändamålsenligt nämndemannasystem i Sverige. 

                                                
 
 
 
7 Kage, s. 9 
8 Det här är en del av den komparativa metoden som beskrivs i 1.3.2 nedan 



 
 
 
 

9 

1.3 Metod 

1.3.1 Val av metod 

Trots att ämnet behandlar straffprocessrätt har jag valt att använda mig av 

komparativ metod. Anledningen till detta är att jag genom jämförelse med 

andra länders rättssystem har möjlighet att finna alternativa lösningar till de 

problem med det svenska nämndemannasystemet som tas upp idag. 

Samtidigt kan syftena bakom dagens system i Sverige förtydligas och bättre 

motiveras om de sätts i kontext till hur det ser ut i andra länder. Det är 

möjligen så att inget alternativ är bättre än de andra. Troligtvis finns det 

aspekter i varje system som kan vara mer fördelaktiga än det motsvarande i 

andra system. Jag tror att detta framkommer tydligare vid tillämpning av 

komparativ metod, vilket föranleder mitt val av metod. 

Komparativ metod kan framhäva skillnader och likheter i de rättssystem 

som avhandlas på ett sätt som andra metoder inte riktigt förmår. Genom att 

jämföra hur man ser på liknande frågor i olika länder kan det snabbt dras 

slutsatser kring huruvida det föreligger ett liknande tänk i de jämförda 

länderna, eller om det är tydligt att det värderats olika i den givna frågan. 

Konkreta exempel och fakta gör det enklare att upptäcka och peka på det 

som skiljer sig åt, vilket gör det viktigt att välja rätt frågor och kategorier. 

Är frågorna för få och diffusa, eller kategorierna för många och generella, 

föreligger en risk att det inte går att dra några slutsatser. Det ska finnas visst 

spelrum för att besvara frågorna, men samtidigt tydliga yttre ramar så att 

komparation fortfarande är möjlig.9 

De flesta av världens jurister är utbildade och specialiserade i lagarna som 

gäller för deras egna respektive länder. Det gör att de ofta känner sig vilsna 

och utelämnade när de arbetar med utländsk rätt. Det är inte som för läkare 

eller ingenjörer att samma regler appliceras oavsett plats. Genom att lära sig 

                                                
 
 
 
9 Bogdan, s. 22ff 
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om komparativ rätt kan denna vilsenhet lindras något. Komparation kan inte 

bara förklara varför lagar och regler ser ut som de gör i land A, men inte i 

land B, utan även hjälpa jurister att lösa problem genom att se hur andra 

länder hanterat liknande svårigheter och på så sätt applicera det på det egna 

problemet.10 

Till sist är det viktigt att på ett pedagogiskt och grundligt vis beskriva och 

begrunda det egna rättssystemet. Många gånger tar man vissa fakta och 

tänkesätt för givna eftersom att de inte är ifrågasatta i den egna rättskulturen 

eller av samhället i stort. Det är möjligt att upptäcka brister eller styrkor i 

det egna rättssystemet som annars döljer sig om de granskas från ett annat 

perspektiv, vilket i det här fallet är det komparativa perspektivet. Det kan 

därför vara nyttigt att se inåt och utvärdera de egna bestämmelserna på ett 

vis som annars kan ses som alltför grundläggande.11 

Sammanfattningsvis kan det sägas att komparativ metod är det mest 

effektiva sättet att besvara frågeställningarna ovan då de dels kan ge ny 

kunskap och lösningar från andra länders rättssystem, dels leda till insikter 

om det egna rättssystemet. Dessa insikter kan utveckla både det egna och 

eventuellt även andra rättssystem. 

1.3.2 Tillvägagångssätt 

I sin bok Comparative Law presenterar Siems den typiska strukturen för en 

uppsats i komparativ rätt. Han delar in förfarandet i fyra steg. Steg ett 

innehåller preliminära antaganden, frågeställningar samt val av rättssystem. 

I det andra steget beskriver komparatisten lagarna i de aktuella länderna. 

Tredje steget är att jämföra och utforska oväntade likheter och skillnader. 

Slutligen, i steg fyra, ska komparatisten kritiskt analysera fynden och 

komma med rekommendationer.12 

                                                
 
 
 
10 Siems, s. 1-2 
11 Siems, s. 28f 
12 Siems, s. 15 
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Följande uppsats kommer följa den här strukturen i stora drag. I detta första 

kapitel diskuteras inledande övervägningar såsom vilka frågor som ska styra 

uppsatsskrivandet samt vilka rättssystem som ska jämföras. Här är det även 

viktigt att motivera valet av frågor och rättssystem. Utgångspunkten för en 

komparation rekommenderas vara ett verkligt problem eller en funktionell 

fråga, snarare än ett generellt ämne.13 Därför har jag valt att utgå från den 

svenska situationen, som bevisligen inte alla är tillfreds med.  

I denna första del sätts ramarna för uppsatsen och vad som är relevant för 

uppsatsen. Därefter kommer jag att beskriva de valda rättssystemen och de 

regler och lagar som tillämpas i de tre aktuella länderna. Eftersom läsaren 

inte kan förväntas vara lika insatt i samtliga länder och deras förhållande 

kommer jag att redogöra för relevanta fakta och utgångspunkter som jag 

anser vara viktiga innan själva avhandlingen presenteras.  

När sedan de lagar som tillämpas i länderna ska beskrivas är det viktigt att 

utgå från lagtext när jag förklarar och beskriver de olika lekmannadomar-

systemen. Jag utgår från originalspråken men har för säkerhets skull även 

kontrollerat med de engelska översättningarna som finns av de tyska och 

japanska lagtexterna så att inget förbises eller misstolkas.14 För att förtydliga 

skillnader och likheter kommer lekmannadomarsystemen att beskrivas 

kategorivis. Varje kategori inleds med vilka frågor som kommer att beröras, 

följt av en beskrivning av varje land inom den aktuella kategorin. Totalt 

kommer fyra kategorier att avhandlas: tillsättande, användningsområde och 

rättens sammansättning, uppdraget samt aktuella diskussioner. 

I nästa steg, det tredje, sammanfattar jag redogörelserna i det förra avsnittet 

och jämför länderna. Skillnader och likheter redovisas och eventuella skäl 

till oväntade resultat diskuteras kort. Jag kommer att strikt utgå ifrån det 

                                                
 
 
 
13 Siems, s. 16 
14 Siems, s. 19 
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som presenterats tidigare och inte tillföra ny information i det här avsnittet 

om det inte skulle vara nödvändigt.  

Till sist är det viktigt att utvärdera och analysera de resultat som uppkommit 

och göra eventuella rekommendationer. På samma sätt som det tredje steget 

byggde på det förra baseras analysen och rekommendationer på det som 

presenterats i tidigare kapitel.15 Rekommendationerna kommer att vara 

något friare från det som tidigare berörts men kommer utgå från det svenska 

perspektivet och vad som kan lyftas in i den svenska debatten med hjälp av 

andra rättssystem och deras respektive lösningar på diverse problem.  

1.3.3 Avgränsning 

Innan jag går närmare in på vilka rättssystem som ska jämföras finns en del 

avgränsningar i uppsatsen som behöver tas upp. Eftersom uppsatsen tar 

avstamp i straffprocessrätten kommer fokus att ligga på lekmannadomare i 

brottmål. Det innebär att nämndemän i de allmänna förvaltningsdomstolarna 

inte kommer att diskuteras närmare. Vidare kommer lekmannadomare i 

familjemål inte heller att beröras av samma skäl. Fokus kommer att därmed 

ligga på de allmänna domstolarna tingsrätt och hovrätt samt deras 

motsvarigheter i Japan och Tyskland. Däremot kommer inte HD eller den 

högsta instansen i de andra länderna att beröras eftersom lekmannadomare 

enbart förekommer i de förstnämnda instanserna.16 

Siems redovisar även olika överväganden som en rättskomparatist kan göra. 

Han anför att för enskilda uppsatser tenderar traditionella komparativa 

jurister att välja ett begränsat antal rättssystem att jämföra. Det vanliga 

förslaget är att tre är ett adekvat antal. Enbart två rättssystem kan leda till att 

skillnaderna överbetonas medan tre kan leda till att både skillnader och 

likheter tydligt kan bestämmas och definieras.17 

                                                
 
 
 
15 Siems, s. 16-18 
16 RB 3:4 
17 Siems, s. 17-18 
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Världens olika rättssystem kan grovt delas in i tre olika kategorier vad gäller 

lekmannadomare. Den första kategorin är de rättssystem som enbart har 

jury, som t.ex. USA eller Spanien, vilka enbart har en avgörande röst, ofta i 

skuldfrågan. Den andra kategorin består av de rättssystem som följer en så 

kallad samarbetsmodell, där lekmän och juristdomare i samråd dömer 

tillsammans i både skuld- och påföljdsfrågor, som i t.ex. Sverige. Den tredje 

och sista kategorin är de rättssystem som inte tillämpar lekmannadomare 

alls, vilket man valt att göra i bland annat Nederländerna och Mexiko.18  

Jag har valt att utgå från det svenska rättssystemet och hur den svenska 

debatten kring lekmannadomare ser ut idag. För att välja vilka andra 

rättssystem som komparationen ska innefatta är det viktigt att se till så att 

rättssystemen inte är alltför olika. Det finns annars en risk att skillnaderna 

blir för omfattande och alltför väntade. Jag har därför valt bort rättssystem 

som inte ingår i samma kategori som Sverige.19  

1.3.4 Val av rättssystem 

Vilka länder tillämpar då samarbetsmodellen? Bland OECD-länderna 

tillämpar 19 länder samarbetsmodellen, däribland grannländerna Norge och 

Finland.20 Jag anser att för en god komparation är det viktigt att 

rättssystemen inte är alltför lika, eftersom det föreligger en risk att 

skillnader av intresse uteblir och att analysen på så sätt kan bli lidande av 

det. Vidare ingår redan jämförelser och analogier med andra nordiska länder 

i utredningar och propositioner.21 Av dessa anledningar har jag valt bort de 

andra nordiska länderna från den här komparationen. Därmed återstår endast 

icke-nordiska rättssystem vilka tillämpar samarbetsmodellen.  

                                                
 
 
 
18 Kage, s. 8-11 
19 Se Siems, s. 18 för liknande övervägningar 
20 Kage, s. 9 
21 Se SOU 2013:49, prop 2013/14:169 
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Som framgått ovan är det svenska debattklimatet inte särskilt positivt inställt 

till det nuvarande systemet med nämndemän. Det är därför intressant att det 

finns länder som de senaste årtiondena har återinfört lekmannadomare efter 

att tidigare ha avskaffat det. Ett av de länderna är Japan, som sedan 2009 har 

lekmän som domare i vissa mål.22 Vad som ligger bakom denna förändring 

motiverar mitt val av Japan som det andra rättssystemet. 

Som tredje rättssystem har jag valt Tyskland, där lekmannadomare används 

på ett sätt som liknar både det japanska och det svenska systemet. Det finns 

också kopplingar rent historiskt mellan länderna, då Tyskland var ett slags 

föregångsland för både Sverige och Japan kring sekelskiftet 1900. I Sverige 

var Tyskland ett lika inflytelserikt land som USA är idag, exempelvis lärde 

sig svenska elever fram till 1946 tyska som första främmande språk.23 Japan 

tog efter Tyskland inom bland annat medicin, militär och lagstiftning, och 

japansk rätt påminner än idag om tysk rätt.24 Båda länderna gick in i 

industriåldern relativt sent och förde en aggressiv utrikespolitik samtidigt 

som starka auktoritära traditioner behölls.25 Dessutom skickades japanska 

delegationer på studiebesök för att granska de tyska lekmannadomar-

systemet både när man skulle introducera jurysystemet på 1920-talet26 och 

när det nya lekmannadomarsystemet enligt samarbetsmodellen förbereddes 

på 2000-talet.27 Banden mellan Sverige och Japan är inte lika tydliga men 

länderna har haft diplomatiska förbindelser i över 150 år och idag är Sverige 

i mångt och mycket ett föregångsland för Japan bland annat när det gäller 

jämställdhetsfrågor.28  

                                                
 
 
 
22 se mer härom 2.2.3 nedan 
23 Rosengren, s. 29-30 
24 Oda, s. 3 
25 Ottosson och Ekholm, s. 272 
26 Watson, s. 11 
27 Watson, s. 72, 79 
28 Shigeyuki (2018), Japans ambassadör i Sverige 



 
 
 
 

15 

Till sist vägde mina egna språkkunskaper in då det kan vara till fördel att 

vara bekant med ord och uttryck som kan förekomma i den aktuella 

litteraturen. På så vis blir kontroll av översättningar också möjligt, vilket 

ökar tillförlitligheten till de använda källorna.29 

1.4 Material och forskningsläge 
I och med den relativt nya introduktionen av lekmannadomare i Japan finns 

det gott om nytt och uppdaterat material om saiban-in, inte bara på japanska 

utan även på engelska. Litteratur som varit behjälplig för att förstå det 

japanska systemet har främst varit Fujita (2018), som går igenom den för 

uppsatsen tillämpliga lagen om saiban-in30 noggrant och grundligt. Watson 

(2016) om folkligt deltagande i japansk straffrätt har också varit till stor 

nytta. Tillsammans med diverse artiklar som behandlar implementeringen 

av lekmannadomare i Japan har jag kunnat läsa både den japanska lagtexten 

samt den engelska översättningen som finns tillgängliga på nätet.31  

Till skillnad från det japanska systemet har lekmannadomarsystemen i 

Sverige och Tyskland funnits under en mycket lång tid. Systemen är dock 

inte helt tagna för givet utan har fått motta mycket kritik på senare tid, inte 

minst i Sverige. Diesen är en av de som utrett nämndemannasystemet 

grundligast, bland annat i sin bok Lekmän som domare från 1996, som 

anses vara den viktigaste rättsvetenskapliga undersökningen av 

lekmannadomare.32 Därutöver har statens offentliga utredning från 2013 

tillfört både information och nya perspektiv då många förslag och problem 

                                                
 
 
 
29 Siems, s. 19 
30 ”Lagen om brottmålsrättegångar där saiban-in medverkar” (egen övers.) (裁判員の参加

する刑事裁判に関する法律、平成16年法律第63号) saiban-in no sanka suru keiji saiban 
ni kansuru horitsu, nr 63 år 2004. Framöver ”Lagen om saiban-in” 
31 Japanese Law Translation som tillhandahålls av det japanska justitiedepartementet. 
Översättningarna är inofficiella utan bindande verkan och är enbart till för att användas som 
referens för ökad förståelse av det japanska rättssystemet. 
32 Pettersson m fl. s. 366 
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diskuteras i utredningen.33 Tillämplig lag för det svenska systemet är 

rättegångsbalken. 

I Tysklands fall är debatten inte lika hätsk (mer härom i 3.4.1 nedan) och av 

den anledningen har inte alltför mycket skrivits om lekmannadomare i 

landet under senare år. Samtliga uppgifter och källor är därför inte helt 

uppdaterade utan kan vara några år gamla. Den litteratur som varit till störst 

hjälp för att förstå det tyska systemet har varit Bohlander (2012), Malsch 

(2009) och Bell (2006). Även om ingen av dessa författare huvudsakligen 

fokuserat på tyska lekmannadomarna har deras respektive avsnitt i ämnet 

varit mer än tillräckliga. Tillämpliga lagar för den här uppsatsen är 

Straffprozessordnung (StPO) och Gerichtverfassungsgesetz (GVG).  

Vad gäller det svenska forskningsläget är generella komparationer mellan 

västeuropeiska länder och USA ett vanligt inslag inom komparativ rätt. 

Genom en enklare sökning bland uppsatser från Juristprogrammet på Lunds 

universitet uppkommer en handfull avhandlingar gällande det svenska 

nämndemannasystemet. Ett par av dessa jämför det svenska systemet med 

hur det ser ut i andra länder såsom USA och Danmark.  

Jämförelser med det japanska rättssystemet har inte skett i någon större 

utsträckning. När Japan jämförts med andra länders rättssystem har det skett 

framförallt med dess grannländer och större nationer såsom Storbritannien 

och USA. Jämförelserna mellan Sverige och Japan är få och ännu färre inom 

straffprocessrätt. Separata komparationer, där länderna jämförts med 

Tyskland var för sig, kan möjligen vara några fler men komparationer där 

alla tre länder behandlas, framförallt inom straffprocessrätt, bör kunna antas 

vara närmare noll. 

I maj år 1999 anordnades det i Italien en internationell konferens för 

lekmäns deltagande i brottmålsrättegångar i det tjugoförsta århundradet.34 I 
                                                
 
 
 
33 SOU 2013:49 
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samband med konferensen skrevs landspecifika rapporter om lekmän i 

brottmålsrättegångar av framstående professorer från 17 olika länder som 

delvis har använts som material till förevarande uppsats. Sveriges rapport 

skrevs av Diesen. De flesta landrapporterna rörde europeiska länder men där 

fanns även rapporter från Sydafrika, Kina och Japan. Utöver dessa förekom 

det specialrapporter som till skillnad från de mer introducerande 

landrapporterna behandlade mer specifika frågor. Förutom de svenska 

(Diesen), japanska (Maruta) och tyska (Perron) landrapporterna har även 

specialrapporter skrivna av Diesen samt tyskarna Machura och Rennig 

använts som källor samt inspiration för den här uppsatsen.35  

I Sverige har diskussionen om nämndemän kretsat kring en förändring av 

nämndemannainstitutet. Anne Ramberg, generalsekreterare för 

Advokatsamfundet,36 och Mårten Schultz37, professor i civilrätt, är några av 

dem som gått ut i media och öppet kritiserat nämndemannasystemet. De 

pekar bland annat på den politiska rekryteringen men också den juridiska 

inkompetensen som stora problem. Samtidigt finns det mängder av 

fördelar,38 och i realiteten tillämpas nämndemannasystemet fortfarande och 

ser ut att göra det ett bra tag till. Mats Linder, förbundsordförande för 

Nämndemännens riksförbund, menar att det vore fel väg att gå att avskaffa 

systemet och menar att det som behövs är mer utbildning för nämnde-

männen. Avsaknad av nämndemän skulle endast minska rättssäkerheten och 

det demokratiska värdet vid rättstillämpningen, menar Linder.39  

De artiklar som jag hänvisar till i förevarande uppsats används inte som 

rättskällor i egentlig mening utan som illustration av åsikter som 

förekommer i debatten. Genom åren har flertalet utredningar och lagförslag 

                                                                                                                        
 
 
 
34 The Lay Participation in the Criminal Trial in the 21st Century 
35 International Review of Penal Law (1999) 
36 Anne Ramberg, Ennart (2019), Svenska Dagbladet 
37 se not 2 ovan 
38 Diesen (2012), s. 543 
39 Linder (2018), debattartikel i Altinget 
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som behandlat nämndemannafrågan utförts. Den senaste i raden kom 2013 

och föreslog ändringar på en rad områden, däribland avskaffandet av 

nämndemän inom hovrätter samt minskandet av nämndemän i tingsrätter.40  

Dagens debattklimat präglas mest av enskilda personers åsikter och ses 

sällan i ljuset av hur andra länder löser frågan. Existerande forskning ger få 

svar på hur andra länder ställer sig i frågan och vad deras ställningstagande 

beror på. Mitt bidrag till det vetenskapliga mervärdet blir alltså dels en 

kartläggning av olika länders ställningstagande i frågan om lekmän som 

domare, dels hur de har löst det och hur det skiljer sig från samt liknar 

situationen i Sverige. Förhoppningsvis kan det ge en förnyad bild av 

lekmannasystemet och tillföra fler infallsvinklar. Det föreligger annars en 

risk att det svenska debattklimatet i nämndemannafrågan blir alltför 

trångsynt och stelt.  

1.5 Terminologi 
Jag kommer att använda mig av japanska och tyska uttryck i kursiv stil för 

att läsaren ska förstå skillnaderna och även om vilken typ av rättssystem det 

rör sig om. Det kan därför vara bra att läsaren uppmärksammar några av de 

ord som inte är svenska för att läsningen ska underlättas.41 I de lägen jag 

kommer att tala i mer generella termer har jag valt att likt Pettersson m fl. 

skilja på de juridiskt utbildade domarna och de icke juridiskt utbildade 

domarna som juristdomare respektive lekmannadomare.42  

1.6 Disposition 
Inledningskapitlet följs av en presentation av de valda rättssystemen för att 

ge läsaren relevanta utgångspunkter. Därefter kommer enskilda kategorier 

att behandlas var för sig där jag redogör för varje land i den aktuella frågan. 

                                                
 
 
 
40 SOU 2013:49 
41 De viktigaste begreppen som betecknas i originalspråk presenteras i samband med 
presentationen nedan av respektive rättssystem. 
42 Pettersson m fl. s. 364 
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Anledningen till detta är för att klargöra skillnaderna mellan länderna i varje 

kategori. I det fjärde kapitlet sker en jämförelse där jag drar paralleller och 

identifierar skillnader mellan de olika länderna för att kunna besvara min 

första fråga. Det avslutande kapitlet består av en analys som ämnar besvara 

min andra frågeställning genom att diskutera och föreslå förändringar av det 

svenska nämndemannasystemet, men också poängtera de goda aspekterna 

med dagens system samt vad som kan utvecklas ytterligare. Med hjälp av 

den här dispositionen hoppas jag kunna tydligt redogöra för fakta, vilket kan 

hjälpa mig att identifiera likheter och skillnader som sedan kan ligga till 

grund för de rekommendationer som jag kan göra. På så sätt framstår det 

tydligast för läsaren hur jag gått till väga för att kunna besvara min 

frågeställning. 
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2 Bakgrund 

2.1 Länderna 
Som framgått ovan är de länder som huvudsakligen kommer att beröras i 

den här uppsatsen Sverige, Japan och Tyskland. Länderna har olika historia 

och kulturer och i följande kapitel introduceras deras domstolsstruktur samt 

relevant historia. På grund av läsarens förmodade förkunskaper om Sverige 

kommer avsnittet som rör Sverige att vara något kortare än avsnitten om 

Japan och Tyskland. Presentationen följs sedan upp av en historisk 

redogörelse för lekmannadomare i respektive land. 

2.1.1 Tyskland  

Tyskland är en republik med en kort men händelserik historia. Efter att ha 

varit på den förlorande sidan i två världskrig delades landet i två delar under 

över fyrtio år. Tyskarna har dock på många sätt historiskt legat i centrum för 

den europeiska utvecklingen och gör det än idag. År 1990 anslöt sig 

Östtyskland till Västtyskland och den efterföljande integrationen bromsade 

upp den ekonomiska utvecklingen.43 Idag är Tyskland en federation där den 

lagstiftande, den dömande och den verkställande makten är uppdelad mellan 

16 Bundesländer (förbundsstater) och federationen. Varje förbundsstat har 

sina egna domstolar och jurisdiktioner medan federationen har sina 

domstolar och domare.44  

De tyska domstolarna är med undantag av de högsta instanserna under 

delstaternas jurisdiktion. Längst ner i hierarkin återfinns distrikts-

domstolarna, Amtsgericht. Därefter finns Landgericht och Oberlandes-

gericht. Högst upp av de allmänna domstolarna befinner sig den federala 

                                                
 
 
 
43 Nationalencyklopedin Tyskland 
44 Bohlander, s. 36 
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Bundesgerichtshof, som dock enbart fungerar som appellationsdomstol i 

undantagsfall när felaktig rättstillämpning skett i Landgericht eller 

Oberlandesgericht som första instans.45  

Vilken domstol som blir första instans beror på brottets allvar. Vid brott där 

inte mer än två års fängelse kan utdömas räcker det med att en enskild 

juristdomare i Amtsgericht dömer.46 Om brottet kan ge mellan två och fyra 

års fängelse dömer en juristdomare tillsammans med två lekmannadomare.47 

Är brottet grövre än så prövas fallet direkt i Landgericht och rör det 

nationell säkerhet är Oberlandesgericht första instans.48 Av de ca 830 000 

brottmålen år 199749 utgjordes den största majoriteten (86 %) av mindre 

allvarliga brottmål som avgörs enbart av en juristdomare. Övriga fall i 

Amtsgericht uppgick till 12 % medan enbart 2 % av alla mål avgjordes i 

Landgericht som första instans. Mål som rörde nationell säkerhet och 

behandlades i Oberlandesgericht som första instans var ytterst få (0,01 %).50  

Det finns även en uppdelning mellan ungdomsmål och så kallade 

”vuxenmål”, som är beroende av den tilltalades ålder. Unga mellan 14 och 

18 år kallas Jugendlicher, medan de mellan 18 och 21 kallas 

Heranwachsender.51 Till ungdomsmål används speciella Jugendschöffen, 

och eftersom kraven och förutsättningarna för dessa är annorlunda kommer 

de inte att behandlas vidare i den här uppsatsen. År 2014 tjänstgjorde totalt 

25 333 individer som Schöffen i ”vuxenmål”, varav 10 265 män och kvinnor 

var med i vanliga mål i Amtsgericht.52  

                                                
 
 
 
45 GVG 135§ 
46 GVG 25§ 
47 GVG 24§, 28§ 
48 GVG 74§, 120§ 
49 Senare källor har inte hittats 
50 Perron, s. 188 
51 JGG 1§ 
52 Lieber (2015), s. 43  
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2.1.2 Japan 

Ottosson redogör i sin del av boken Japans historia53 om hur Japan fram till 

år 1868 i stort sett var ett stängt land för omvärlden. När landet till slut 

tvingades öppna upp insåg de styrande att man på många sätt låg efter de 

västerländska länderna i utvecklingen. En massiv förändring av landet 

skedde och mängder av studieresor till Europa gjordes för att ta till sig 

kunskap inom alla möjliga områden och sedan ta med det hem till Japan. 

Där förädlades och anpassades vetenskaper och tekniker för att passa och 

effektivisera det japanska samhället, enligt Ottosson.54 Vad gäller 

rättssystemet försökte Japan till en början att efterlikna Frankrike men 

bestämde sig därefter för att ha Tyskland som förebild vad gäller 

lagstiftning. Som exempel kom Japans grundlag år 1889 till med hjälp av en 

tysk statsjurist vid namn Roesler.55 

Ottosson beskriver sedan vidare hur Japan blev ett land som under 1900-

talets första decennier började expandera och invadera kringliggande länder 

i Asien. Den här expansionistiska perioden nådde sin kulmen i och med 

andra världskriget, kapitulationen och den efterföljande amerikanska 

ockupationen som varade till år 1952. Japan återhämtade sig närmast 

mirakulöst på 1960- och 70-talet och idag tillhör Japan ett av de inflytelse-

rikaste länderna på världsmarknaden.56 Som allmänt känt är den japanska 

befolkningen stor, drygt 125 miljoner, men blir allt äldre. Enligt världs-

bankens statistik kommer trettio procent av alla japaner vara över 65 år 

inom kort (i Sverige och Tyskland är andelen tjugo procent).57 

Det japanska domstolsväsendet består av småmålsdomstolar (kani 

saibansho), distriktsdomstolar (chiho saibansho), appellationsdomstolar 

                                                
 
 
 
53 Ottosson skriver om den moderna historien, från år 1850 och framåt. 
54 Ottosson och Ekholm, s. 220 
55 Oda, s. 15-16 
56 Ottosson och Ekholm, s. 234ff 
57 Världsbankens statistik Population ages 65 and above ( % of total) 
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(kouto saibansho) och högsta domstolen (saiko saibansho). Utöver det finns 

specialdomstolar för t.ex. familjerättsliga mål. Saiban-in, som är den 

japanska benämningen på lekmän i domstol, förekommer enbart i 

distriktsdomstolar, och det årliga antalet tjänstgörande saiban-in har ett 

genomsnitt om ungefär 7 500 individer.58 

Få länder i världen har så låg brottsfrekvens som Japan, och man fängslar 

färre brottslingar än i något annat industrialiserat land. Vissa forskare 

hävdar att en av anledningarna till detta är den extremt höga andelen 

fällande domar i Japan. 2012 ledde 99,5 % av åtalen till fällande dom59, 

vilket kan jämföras med Sveriges 92,0 % samma år.60 

Den här siffran är särskilt kontroversiell eftersom dödsstraff ingår i den 

japanska straffskalan. Totalt sitter 110 människor i väntan på att avrättas. 

Alla dödsdomar verkställs dock inte utan många får sitt straff omvandlat till 

fängelse. Antalet avrättningar varierar varje år, men har varit mellan fem 

och femton personer de senaste tio åren. Dödsstraff har stort folkligt stöd 

bland befolkningen och man ser det som oundvikligt att tillämpa i de 

grövsta fallen. Trots yttre påtryckningar från bland annat Amnesty ser det 

inte ut att avskaffas inom det närmaste.61 

2.1.3 Sverige 

Det finns tre typer av domstolar i Sverige, de allmänna domstolarna 

(tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen), de allmänna 

förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätt, kammarrätt, högsta 

förvaltningsdomstolen) samt olika specialdomstolar (arbetsdomstolen, 

marknadsdomstolen m.m.). Nämndemän förekommer huvudsakligen i de 

två första instanserna i de allmänna domstolarna och de allmänna 

                                                
 
 
 
58 Fujita, s. 31 
59 Haley, s. 4 
60 Brå (2015), s. 44 
61 Kyodo (2018), artikel i The Japan Times 
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förvaltningsdomstolarna. För att jämföra med den statistik som redovisats i 

de andra länderna redovisas uppgifter för år 2013. Då tjänstgjorde 8 267 

nämndemän i svenska domstolar och en stor majoritet (ca 72 %) av dem i 

tingsrätt.62 

2.2 Lekmannadomarnas historia 

2.2.1 Allmänt om lekmannadomares historia 

Lekmannadomare har funnits länge i många samhällen. Det har handlat om 

högt respekterade bybor som utan egentlig bildning i lagen har bestämt i 

rättsfrågor. Den äldsta typen av lekmannadomare förekom i antikens 

Grekland där hundratals medborgare var med och dömde i varje enskilt fall. 

Här var det demokratitankarna som motiverade folkets deltagande i den 

dömande makten.63  

Det här förändrades i Romarriket, där demokratiska domstolar inte förekom. 

Den processform som kom att prägla den romerska rätten etablerades under 

100-talet f Kr och bestod av en förberedande del som styrdes av en praetor 

och gav instruktioner åt huvudförhandlingen, som styrdes av judex. Judex 

var en lekmannadomare som ansågs ha hög moral och sunt förnuft.64 

Under de första århundradena efter Kristi födelse avskaffades praetorerna 

och den dömande makten blev del av den kejserliga administrationen. 

Kejsaren valde visserligen ut domare som inte var juridiskt utbildade, men 

dessa hade rådgivare och juridiskt sakkunniga som medhjälpare. Folket 

skulle inte komma att representeras i domstol igen förrän efter Romarrikets 

fall.65 Nedan följer en redogörelse för respektive lands lekmannadomar-

historia. 
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2.2.2 Schöffens historia 

Tyskland har en lång historia av lekmannadomare, vilka förekom redan i de 

germanska stamsamhällena. På den tiden förekom lagmän som, framröstade 

eller genom arv, hade uppgiften att föreslå en dom, varvid de församlade 

byborna beroende på inställning till förslaget reagerade genom utrop, 

vapenklingande eller ren tystnad. I slutet på 700-talet reformerades 

rättssystemet av Karl den store, som införde stadigvarande lokalgrupper 

bestående av sju så kallade scabini. De var tillsatta av centralmakten och var 

ofta stora markägare som nu fick mandat att döma i mindre viktiga fall.66  

De karolinska scabini var dock enligt Diesen inga riktiga domare, utan 

snarare kejsarens lokala brottsutredare.67 De bytte så småningom namn till 

det mer tyskklingande Schöffen och var stadigvarande tjänstemän, fria män 

med gott rykte och lokalt inflytande. De var utvalda av och ur samhället 

som särskilt tillförlitliga och kvalificerade att kunna ”finna lagen”. Schöffen 

tillämpades allt mer sällan från 1600-talet och framåt, och enbart i brottmål 

med allvarliga påföljder såsom tortyr och dödsstraff. Under 1800-talet var 

lekmannadomare i Tyskland nästan, men inte helt, utmanövrerade av de 

professionella juristdomarna. Den här förändringen kom att leda till ett 

betydligt mer kostsamt rättssystem.68  

Jurysystem introducerades i Tyskland av fransmän under Napoleons 

erövringar i Rhenområdet. Under 1800-talet uppstod diskussioner om 

huruvida jurysystemet eller en domstol med enbart juristdomare passade 

tyskarna bättre. Lekmän ansågs vara underställda juristdomare i att finna 

sanningen, medan andra menade att sunt förnuft passade bättre än den 

enbart teoretiskt bildade domaren vid fastställande av fakta.69 Efter 1848 års 

revolution beslöt dock majoriteten av de tyska staterna att införa jury i sina 
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domstolar. Trots idén om att alla skulle dömas av sina jämlikar gjorde 

kraven på att en jurymedlem skulle ha utbildning och fast egendom att juryn 

enbart utgjordes av välbärgade och välutbildade män, vilka ofta dömde 

andra från lägre stående samhällsskikt. Jury tillämpades endast vid 

allvarliga överträdelser och inledningsvis bestod deras uppgift i att besluta i 

enbart specifika frågor ställda av juristdomaren. Uppgiften kom att utökas år 

1877 till att även innefatta beslut i skuldfrågan, men inte vad gällde 

påföljd.70 

Andra tyska stater, såsom Hannover, uppförde domstolar för brottmål som 

kallades för Schöffengericht. Där dömde juristdomare och lekmannadomare 

i mindre allvarliga brottmål tillsammans i samtliga frågor i rätten. Många 

såg samarbetet som en fördel då det ledde till ökat förtroende mellan lekmän 

och jurister, till skillnad från vid tillämpning av jury, där det förelåg en 

misstro mellan juristerna och lekmännen. Jurysystemet kritiserades som 

något av ondo, eftersom att det härstammade från Frankrike. Det var mer 

passande att använda sig av samarbetsmodellen som man menade var en 

”äkta tysk” institution, och inte något system sprunget ur den franska 

revolutionen.71 

Det dröjde emellertid ända till år 1924 innan jurysystemet avskaffades. 

Jurydomstolarna omvandlades till domstolar enligt samarbetsmodellen, med 

sex Schöffen och tre juristdomare.72 I Schöffengericht i Hannover hade det 

varit två Schöffen som haft lika mycket att säga till om som den enda 

juristdomaren vad gällde skuld- och påföljdsfråga. Schöffen hade inte krav 

på att äga fast egendom men det fanns andra krav på ”påvisbart gott 

omdöme och ärbarhet”73. De valda ledamöterna följde ett förbestämt schema 

och var tillsatta att sitta under särskilt utsatta dagar under en ettårsperiod. 
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Juristdomaren röstade först, så att lekmännen skulle ta dennes röst i 

beaktande när de tog sitt beslut.74 

År 1924 började Schöffen förekomma även i överinstans (Grosse 

Strafkammer), men i minoritet då antalet juristdomare var tre. Inte långt 

senare kom Hitler och nazisterna till makten i Tyskland och Schöffen 

avskaffades samma dag som andra världskriget bröt ut. Det skulle inte 

återinföras igen förrän år 1950, och då enbart i Västtyskland. Lekmän skulle 

nu pröva samtliga brott som inte var ringa eller allvarliga med politiska 

motiv. Beroende på brottets allvar och karaktär skiftade dock domstol, antal 

Schöffen och antal juristdomare.75 Dagens antal av Schöffen i de olika 

domstolarna har gällt sedan lagändringen år 1976.76 

2.2.3 Historien om lekmannadomare i Japan 

Under första halvan av 1900-talet var Japan expansionistiskt och växte till 

en allt mer militaristisk, totalitär stat. Trots detta introducerades det ett 

jurysystem år 1928. Delvis var det för att visa för omvärlden hur 

demokratiskt landet var och delvis för att visa på landets intentioner att ingå 

i Nationernas Förbund.77 Jurysystemet innebar att en grupp bestående av 

tolv läskunniga män som var minst trettio år gamla och som hade en viss 

nivå av inkomst, och således betalade skatt, skulle hjälpa domaren att 

avgöra specifika frågor som rörde fakta i målet.78 Juryprövning var 

nödvändigt vid brott som kunde leda till livstids fängelse eller dödsstraff. 

Om straffet var mellan ett och tre år var det möjligt att begära en jury-

rättegång, men då behövde den part som begärde jury stå för kostnaderna 

och ersättningen till samtliga jurymedlemmar. Juryns uppgift bestod inte 

alltid i att avgöra skuldfrågan utan att besvara domarnas specifika frågor 
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med ett ja eller ett nej, vilket kunde ges med enkel majoritet (sju jury-

medlemmar). Vidare var domarna inte bundna av juryns beslut utan kunde 

ogiltigförklara domen och begära en ny rättegång. Om juryns beslut däremot 

stod sig gick det inte att överklaga domen för någon av parterna, något som 

annars var möjligt vid rättegångar utan jury.79 

Till en början togs jurysystemet väl emot av det japanska samhället. 

Jurysystemet visade sig vara mycket effektivt och rättegångar med jury 

avslutades inom loppet av några dagar, i jämförelse med de rättegångarna 

som företogs utan jury där det kunde ta över ett år. Men ganska snart 

började antalet fall som avgjordes av jury att sjunka och år 1942 var det 

endast två fall som prövades av jury.80 Anledningen menade man var att 

systemet inte passade det japanska samhället och att gemene man 

respekterade och föredrog att bli prövad av professionella juristdomare 

snarare än av sin granne.81 

När andra världskriget var slut och Japans demokratiseringsplaner 

diskuterades motsatte sig Justitiedepartementet en återintroduktion av 

jurysystemet. Motståndarna hävdade att folket inte var moget nog att bära 

upp systemet, utan att många litade på de professionella juristerna och att 

samhällsmedborgares deltagande i rättsprocessen inte passade den japanska 

befolkningen. Därutöver ansåg man att jurysystemet varit ett misslyckande 

och att det var anledning nog att inte återinföra det.82 

Efter att en rad kontroversiella domar uppmärksammats började dock frågan 

om behovet av ett jurysystem diskuteras på nytt under 1970-talet. Kritikerna 

menade att domarnas begränsade erfarenheter av det vanliga livet var 

orsaken till deras misstag. En rörelse började ta form, som menade att 
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jurysystemet skulle minska antalet rättsskandaler. Rörelsen stöddes 

framförallt av advokater. Trots denna rörelse tog det lång tid innan de 

styrande började lyssna på kritiken, och inte förrän under slutet av 1990-

talet började förändringar att ske.83  

År 1999 bildade det japanska parlamentet gruppen JSRC84 som fick i 

uppdrag att se över det japanska straffrättssystemet för en eventuell reform 

av rättssystemet. Gruppen inkom år 2001 med en rapport med 

rekommendationer som sedan låg till grund för flertalet reformer under åren 

som följde. Reformerna innefattade bland annat större rättigheter för den 

tilltalade, och ledde även till att lagen om saiban-in implementerades år 

2004. Åren som följde gick åt till kampanjer och introduktion av det 

kommande systemet; det var inte bara de deltagande lekmännen som 

behövde förberedas utan även juristerna behövde anpassa sig till 

förändringarna.85  

Den första rättegången med lekmän i japansk domstol enligt det nya 

systemet ägde rum år 2009 och nu rörde det sig inte längre om en jury om 

tolv män utan om sex kvinnor och män som tillsammans med tre jurist-

domare skulle döma i både skuld- och påföljdsfråga. De nya lekmanna-

domarna kom att kallas för saiban-in86 och var ett resultat av över tio års 

reformarbete.87 

2.2.4 De svenska nämndemännens historia 

Systemet med nämndemän har gamla anor i Sverige. Den moderna nämnden 

har rötter som sträcker sig till 1200-talet, dock var nämndemän främst ett 

bevismedel på den tiden. De äldste i byarna namngav de personer som 
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skulle sitta med vid tinget och döma i en tvist. De män som nämndes då 

blev alltså kallade för nämndemän.88  

Allteftersom blev nämndemannarollen allt mer domarlik och under 

glansperioden under 1600-talet avgjordes mål av tolv nämndemän där enkel 

majoritet (sju nämndemän) krävdes för dom. Vid sekelskiftet 1600 började 

häradshövdingen bli allt mer dominerande på nämndemännens bekostnad. 

Häradshövdingen var juridiskt skolad och tog över rättsprocessen alltmer. 

Genom 1734 års lag infördes kollektiv rösträtt och det krävdes att de tolv 

nämndemännen, likt en jury, var totalt enig för att kunna gå emot 

häradshövdingen.89 

Under 1900-talet minskades antalet nämndemän allteftersom. 1948 års 

rättegångsbalk innebar att nämndemännen blev nio till antalet och att det 

krävdes minst sju närvarande för domförhet. Antalet minskades år 1971 till 

fem stycken och därefter till tre år 1983. I samband med det här infördes 

individuell rösträtt för nämndemännen, vilket innebar att varje enskild 

nämndeman nu hade något att säga till om.90 

I stort sett har systemet sedan dess sett ut på det viset, även om en del små 

förändringar skett och olika förslag diskuterats genom åren. Framförallt har 

man under lång tid brottats med problematiken huruvida nämndemännen är 

representativa för befolkningen. Olika åtgärder har vidtagits för att få en mer 

allsidig rekrytering och på vissa fronter har det fungerat; den under-

representation av kvinnor som förelåg 1992 är inte längre existerande utan 

på många tingsrätter finns det till och med fler kvinnor än män. Istället är 

den grupp som varit underrepresenterade länge och fortfarande är det idag 

de unga.91 
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2.3 Avslutande anmärkningar 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Sverige och Tyskland har en betydligt 

längre historia av lekmannadomare än Japan, som med undantag av ett 

misslyckat försök att etablera ett jurysystem under tidigt 1900-tal är nya på 

området och funnit ett stort behov av lekmannadomare. Hur de ser ut i 

realiteten behandlas vidare i nästa avsnitt. 
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3 Om lekmannadomare 

3.1 Inledande anmärkningar 
I detta kapitel kommer den här uppsatsens huvudsakliga fakta att redovisas. 

Varje avsnitt inleds med frågor som sedan besvaras ett land i taget. Den 

fakta som redovisas utgår främst ifrån lag men kompletteras med doktrin 

och statistik. Till en början kommer själva processen innan dömande blir 

aktuellt att beröras och därefter de kriterier som gäller runtomkring 

uppdraget som lekmannadomare. Det följs av en beskrivning av själva 

uppdraget och vad det innebär. Kapitlet avslutas med en redogörelse för den 

statistik och de diskussioner om lekmannadomare som är aktuella i 

respektive land. 

3.2 Tillsättande 

Hur utses lekmannadomarna i de olika länderna? Vem är det som 

bestämmer och vilka personer anses vara lämpliga att döma? Följande 

avsnitt kommer att behandla de kriterier som rör valet av lekmannadomare, 

hur de tillsätts och på vilka villkor det sker. 

3.2.1 Tyskland 

Vart femte år hålls ett så kallat Schöffenwahl i alla kommuner i Tyskland. 

Ledamöterna väljs då utefter en valförslagslista, som sammanställs inför 

varje val. Ambitionen är att platserna fördelas på ett sådant sätt att samhället 

representeras vad gäller kön, ålder, yrke och social ställning.92 

Nomineringar till listan sker från olika organisationer i samhället, politiska 

partier men även av privatpersoner. För att en person ska kunna bli utsedd 

till Schöffen krävs att personen är tysk medborgare, tidigare ostraffad (med 
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fängelse)93 och mellan 25 och 70 år gammal vid tidpunkten för valet. Vidare 

krävs det även att personen är bosatt i kommunen, inte är försatt i konkurs 

eller lider av ett dåligt hälsotillstånd.94 Ett antal yrkesgrupper utesluts från 

att bli Schöffen, framförallt offentliga tjänstemän.95 De kandidater som 

godkänns av två tredjedelar i kommunfullmäktige tjänstgör sedan som 

Schöffen de kommande fem åren,96 antingen som ordinarie (Hauptschöffen) 

eller som suppleant (Hilfschöffen).97 

De som blir nyvalda går innan tjänstgöring i Schöffenschule, en slags 

introduktionskurs för lekmannadomare som varar i ett par dagar. De får 

både rättssystem och rättsprocess presenterat för sig, blir instruerade hur 

deras uppdrag ska utföras samt vilka problem som är vanligt förekommande 

vid tjänstgöring som Schöffen.98 Vilka Schöffen som ska tjänstgöra i vilken 

rättegång avgörs utan inblandning av parterna i målet. Dessa kan dock ha 

jävsinvändningar, men i övrigt kan varken åklagarsidan eller försvaret 

påverka vem som ska döma deras mål.99 

3.2.2 Japan 

Processen att välja ut saiban-in kallas för sen-nin och består av två kinesiska 

tecken (kanji) som betyder urval och anförtro.100 Problematiken kring 

huruvida de tyska lekmannadomarna var representativa eller inte101 ledde till 

att Japan valde att likt jurysystemet i USA låta slumpen styra vid tillsättande 

av lekmannadomare.102 Inför varje år kontaktar respektive distriktsdomstol 

(chiho saibansho) en valberedningskommitté som slumpmässigt väljer ut 
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kandidater från röstlängden till underhuset i det japanska parlamentet 

(shugi-in). Japanska medborgare över 18 års ålder är med i röstlängden, men 

åldersgränsen för saiban-in är 20 år enligt den japanska vallagen.103 

Därefter skickas brev till de som registrerats som kandidater med ett 

frågeformulär samt information om vad tjänstgöring som saiban-in innebär. 

Kandidaterna får här själva ange om det finns anledning att utesluta eller 

ursäkta dem att medverka som saiban-in. Bland uteslutningsgrunderna går 

det att finna de som står under förmyndarskap, de som dömts till 

fängelsestraff och de som inte fullgjort sin skolgång. Giltiga ursäkter kan 

vara ålder (70 år eller äldre), studier, vård av familj eller att man under de 

senaste fem åren tjänstgjort som saiban-in. Människor som arbetar inom den 

offentliga sektorn kan heller inte medverka. Baserat på svaren i 

frågeformulären stryks de uteslutna och ursäktade från kandidatlistan.104 

För varje specifikt mål lottar domstolen fram 30-40 kandidater från listan, 

vilka kallas till domstol. Förfarandet för att bestämma vilka kandidater som 

ska tjänstgöra som saiban-in tar sällan mer än en dag.105 Varje kandidat 

informeras om saiban-in-systemet och intervjuas sedan bakom stängda 

dörrar med de i målet aktuella aktörerna (juristdomare, åklagare och 

försvarsadvokat) närvarande.106 Eftersom tjänstgöringen enbart rör ett mål 

är det även viktigt med jävsprövning. Om det under prövningen 

framkommer att en eller flera kandidater har någon koppling till fallet ska 

dessa inte medverka i rättegången.107Åklagarsidan och försvarssidan får 

därutöver avvisa upp till fyra kandidater var, utan att behöva ange grund för 
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det. Slutligen kommer sex saiban-in och två reserver att lottas fram av de 

kvarvarande kandidaterna.108 

3.2.3 Sverige 

Nämndemän blir utsedda genom val, vilka förrättas av respektive 

kommunfullmäktige (för tingsrätt) och landstingsfullmäktige (för 

hovrätt).109 Nämndemannauppdraget gäller i fyra år och är ett statligt 

förtroendeuppdrag. Uppdraget är inte av politisk natur men det är partierna i 

de lokala valförsamlingarna som föreslår vilka som ska bli nämndemän.110 

Nämndemannakåren har som mål att få en allsidig sammansättning med 

hänsyn till ålder, kön, yrke och etnisk bakgrund.111 De nominerande och de 

väljande organen är på så vis skyldiga att sträva efter representativitet. Det 

innebär dock inte att kåren måste motsvara ett statistiskt genomsnitt av 

befolkningen i Sverige.112 

Kraven för att vara valbar till nämndeman i Sverige föreskrivs i RB 4:6. 

Personen ska, förutom att vara bosatt i aktuell kommun eller län, vara 

svensk medborgare och varken vara underårig (under 18 år), i tillstånd av 

konkurs eller ha förvaltare. En nämndeman ska också vara lämplig för 

uppdraget med hänsyn till bland annat omdömesförmåga, självständighet 

och laglydnad.113 Polismän, jurister och andra anställda vid domstol får inte 

vara nämndemän. Det finns ingen övre åldersgräns men den som är över 

sextio år är ursäktad att tacka nej till uppdraget, likaså gäller den som redan 

tjänstgjort som nämndeman de senaste fyra åren. Det åligger domstolen att 

kontrollera huruvida den som utsetts till nämndeman uppfyller kraven som 

nämnts ovan.114 
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Den som blir vald till att tjänstgöra som nämndeman behöver först genomgå 

en introduktionsutbildning. En omvald nämndeman behöver genomgå en 

repetitionsutbildning inom sex månader efter tillträdet. Att nämndemännen 

genomfört utbildningen är dock inget krav för att rätten ska vara domför. 

Varje domstol ska, tillsammans med Domstolsverket, ansvara för 

utbildningen av nämndemännen.115 

3.3 Användningsområde och rättens sammansättning 
När ska en rättegång genomföras med lekmannadomare? Hur många ska de 

då vara? Det kan vara fråga om kostnader och organisation när det bestäms 

huruvida lekmän ska vara med och döma samt hur stor del av rätten som 

inte behöver vara juridiskt utbildade. Lekmannadomare behöver 

nödvändigtvis inte vara fler, färre eller lika många som juristdomarna. 

Antalet kan variera beroende av mål, instans och rättssystem.  

Tidigare var det vanligare med ett större antal lekmän för att bland annat 

uttrycka det allmänna rättsmedvetandet. Under 1900-talet har det dock på 

många ställen skett en minskning av antalet lekmän, vilket har sin grund i 

besparingsskäl. Det har motiverats med att nedskärningen innebär ett större 

individuellt inflytande hos lekmännen.116 Nedan kommer det att redogöras 

för varje lands användningsområde, det vill säga domstol och måltyp, samt 

hur många lekmän respektive jurister som dömer varje fall. 

3.3.1 Tyskland 

I Tyskland tillämpas Schöffen i både i Amtsgericht och Landgericht, och då 

är antalet alltid två. Det som skiljer domstolarna och målen åt är istället 

antalet juristdomare. Brottmål med lindrigare påföljd än två års fängelse 

kräver inga Schöffen utan då dömer en ensam juristdomare i Amtsgericht. I 

de fall där brottet förväntas bli mellan två och fyra års fängelse arbetar de 

båda Schöffen i majoritet med den ensamme juristdomaren i Amtsgericht. 
                                                
 
 
 
115 Prop 2013/14:169, s. 19 
116 Diesen (1996), s. 344 
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Dock kan domstolen, på åklagarens begäran, besluta om att tillsätta 

ytterligare en juristdomare i målet.117 

I Landgericht (den högre instansen) sitter det tre juristdomarna och dömer 

och de är därmed i majoritet gentemot de två lekmannadomarna.118 

Landgericht fungerar både som överinstans för de fall som överklagas från 

Amtsgericht och som första instans för grövre brottmål där förväntad påföljd 

är mer än fyra års fängelse.119  

3.3.2 Japan 

I samband med den japanska introduktionen av lekmannadomare angavs 

även de fall där saiban-in ska delta i dömandet. Saiban-in deltar enbart i 

distriktsdomstolen, chiho saibansho, när det rör sig om de grövsta typerna 

av brott, alltså de som har dödsstraff och livstids fängelse i straffskalan, 

samt de brott som räknas upp i artikel 26 (2) i domstolslagen.120 Exempel på 

brott som räknas upp är mordbrand, spioneri, kidnappning och vållande till 

kroppsskada i samband med rån. Det finns undantag när domstolen kan 

besluta att inte tillämpa saiban-in. Det är framförallt aktuellt i fall som rör 

organiserad brottslighet då det kan innebära fara för saiban-in att delta i 

rättegången.121 Vid introduktionen av saiban-in uppskattades det att ungefär 

3000 fall skulle komma att prövas av lekmannadomare varje år.122 

Saiban-in deltar inte i dömandet i högre instans. Det finns de som anser att 

syftet med lekmannadomare går om intet när juristdomare ensamma kan 

ändra domar som gått igenom med hjälp av saiban-in. Det finns samtidigt 

                                                
 
 
 
117 GVG 29§ 
118 GVG 76§ (1) 
119 Wolfe, s. 499-500 
120 Egen översättning av (裁判所法) Saibansho-ho. Court Act (eng. övers) 
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122 Fujita, s. 161 
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de som anser att det ovan beskrivna skeendet enbart är en indikation på att 

rättssystemet fungerar som det ska.123  

Enligt artikel 2 i lagen om saiban-in ska de dömande bestå av sex saiban-in 

och tre juristdomare. Stycket därefter nämner att om parterna är överens om 

omständigheterna (den tilltalade erkänner brott och domstolen bekräftar 

detta) kommer målet att avgöras av enbart fyra saiban-in och en 

juristdomare. I sådana fall utnämns även en reserv, det vill säga en saiban-in 

som inte är med och dömer men är närvarande vid både rättegång och 

överläggning. I de vanliga fallen utses två reserver.124 

3.3.3 Sverige 

Svenska nämndemän tillämpas inom många olika områden. De förekommer 

i tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Nämndemän är med och 

dömer i ungefär hälften av alla brottmål i svensk tingsrätt.125 I mål om brott 

som inte har en allvarligare påföljd än böter eller sex månaders fängelse 

anses tingsrätten vara domför med enbart en juristdomare.126 

I tingsrätt dömer tre nämndemän tillsammans med en juristdomare. Dom-

stolen är dock domför även om en nämndeman uteblir, så länge det är efter 

att huvudförhandlingen inletts.127 Antalet domare, både lekmän och jurister, 

får emellertid utökas med en om det finns skäl för det.128 I hovrätten krävs 

tre juristdomare och två nämndemän för domförhet i brottmål. Nämnde-

männen är dock inte nödvändiga om påföljden inte blir svårare än böter.129  

Frågan om huruvida antalet nämndemän i tingsrätt ska minskas har lyfts 

flera gånger i Sverige. Förslaget diskuterades mer ingående i SOU 2013:49. 

                                                
 
 
 
123 Fujita, s. 19 
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125 Domstolsverket (2018), s. 15 
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I utredningen lyfts det fram att insynsfunktionen skulle vara uppfylld med 

enbart en nämndeman och att majoritetsförhållandet mellan nämndemän och 

jurister skulle bibehållas om det minskades till två nämndemän. Dessutom 

skulle varje enskild nämndemans inflytande över avgörandet öka, vilket 

hade gjort uppdraget än viktigare. Ett ojämnt antal ledamöter i rätten leder 

även till att lika antal röster för två meningar undviks. Vidare är det viktigt 

för en effektiv och rationell handläggning att antalet nämndemän i varje 

enskilt mål inte är högre än nödvändigt.130 

Alla ställer sig dock inte positiva till en minskning av antalet ledamöter i 

rätten. Argument som lyfts mot en minskning är att det inte blir någon 

ordentlig folkrepresentation genom enbart två nämndemän samt att endast 

tre domare kan leda till "permanenta allianser" mellan nämndemän.131 

Regeringen valde också att inte gå vidare med förslaget i sin proposition 

vilken i stort baserades på SOU 2013:49.132 

3.4 Uppdraget 

Vad innebär uppdraget som lekmannadomare? Vad behöver man göra i 

rollen som domare och hur ofta behöver man tjänstgöra? Förekommer 

ersättning för tjänstgöring och är lekmannadomare anonyma? Nedan 

redogörs för själva uppdraget som lekmannadomare och vilka rättigheter 

och skyldigheter som följer med uppgiften. 

3.4.1 Tyskland 

I Tyskland innehar Schöffen samma befogenhet som juristdomare, det vill 

säga att vid en omröstning är deras röst värd lika mycket.133 Däremot deltar 

de inte i samtliga beslutsfattande som tas utanför rättegången.134 De får 

                                                
 
 
 
130 SOU 2013:49 s. 130f 
131 Diesen (2012), s. 358 
132 Prop 2013/14:169 
133 GVG 30§ 
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heller inte ta del av lika mycket information som juristdomarna eftersom de 

inte är skolade i att utesluta omständigheter som senare avvisas eller anses 

vara irrelevanta.135 Rättens ordförande är alltid en juristdomare och övriga 

domare har rätt att ställa frågor till vittnen, sakkunniga och den tilltalade, 

men först efter att det godkänts av ordförande. Detta gäller i både 

Amtsgericht och Landgericht.136 

För fällande dom krävs två tredjedelars majoritet bland domarna.137 I och 

med att det är tre domare i Amtsgericht krävs det att de två lekmännen är 

eniga för att uppnå majoritet och på så sätt överrösta juristdomaren. Vid 

sådana tillfällen är det fortfarande juristdomaren som bär ansvaret att skriva 

dom. Överläggningen är sekretessbelagd och tysk lag tillåter inte domare att 

skriva skiljaktig mening i domen utan måste sälla sig till majoriteten.138 

Detsamma gäller den Schöffen som blivit överröstad. Enligt Bohlander 

skriver vanligtvis inte lekmannadomarna under domen, även om det är 

tillåtet att göra så.139 Det framgår därmed inte uttryckligen av själva domen 

om det rör sig om en i Sverige så kallad nämndemannadom eller inte.140  

Även om lekmännen är i minoritet i den högre instansen Landgericht är de 

inte helt betydelselösa där. På grund av kravet som nämndes ovan på två 

tredjedelars majoritet, räcker det inte att de tre juristdomarna är överens utan 

för fällande dom krävs det även att minst en Schöffen håller med dem. Det 

här kan ge intrycket av att Schöffen har mycket att säga till om, men i själva 

verket är det sällan så. Omröstningen föregås alltid av en diskussion med 

juristdomarna, som ofta kan övertyga lekmännen om vad som är ”rätt” i 
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fråga.141 Själva omröstningen inleds av den yngste Schöffen, följt av den 

äldre Schöffen. Därefter röstar domarna i ordning efter ålder.142 

Uppdraget som Schöffen ses som en medborgerlig plikt och innebär inget 

arvode för den tjänstgörande utan enbart viss ersättning utgår för transport 

och liknande.143 Under ett år förväntas en lekmannadomare i Tyskland att 

tjänstgöra tolv dagar.144 

3.4.2 Japan 

Samtliga saiban-in är likställda med juristdomarna i det materiella 

avgörandet, det vill säga vad gäller skuld- och påföljdsfråga.145 Saiban-in 

får även ställa kompletterande frågor till målsägande och den tilltalade, dock 

krävs det att rättens ordförande blir underrättad om detta i förväg när det 

gäller frågor till den tilltalade.146 Juristdomarna brukar dock ha en del 

förhandsinformation från att ha deltagit i muntlig förberedelse i målet. 

Saiban-in deltar inte i dessa förberedelser och är därför inte lika 

välinformerade.147 

Domarna överlägger efter rättegången och om de inte kan enas sker en 

omröstning. Rättens ordförande är ansvarig för att alla saiban-in kan 

fullgöra sin plikt genom att till exempel förklara relevanta lagrum och ge 

alla möjlighet att uttrycka sin åsikt under överläggningen.148 Samtliga 

ledamöter har en röst var och den mening som vinner majoritet kommer att 

ligga till grund för dom. Lagen kräver att majoriteten måste bestå av minst 

en juristdomare och en saiban-in.149 Reichel och Suzuki diskuterar i sin 
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artikel om saiban-in att lagen inte specificerat vad som gäller om 

majoriteten enbart består av saiban-in. De resonerar att en sådan majoritet 

inte kan leda till en fällande dom och om tre juristdomare vill fria medan 

samtliga saiban-in vill fälla kommer den tilltalade att frias. Samtidigt krävs 

det att juristdomarna får med sig minst två saiban-in för att överhuvudtaget 

uppnå majoritet. Om rollerna är omvända och juristdomarna vill fälla och 

saiban-in vill fria, så blir även det en friande dom.150 Om oenighet kring 

påföljd uppstår, och ingen mening vinner majoritet ska den lindrigaste 

påföljden gälla.151  

Den som har varit saiban-in får inte röja vad som sagts i överläggningen.152 

Kritiker menar att detta är ett hinder mot större insyn, vilket var ett av 

syftena bakom införandet av lekmannadomare.153 Samtidigt får inte heller 

identitetsuppgifter om saiban-in publiceras utan den enskildes samtycke.154 

Den som bryter mot detta utan skälig grund riskerar böter eller fängelse i 

upp till ett år.155 Det råder dock ingen tystnadsplikt vad gäller den egna 

uppfattningen samt intrycket av rättegången. Syftet med att uppgifter om 

andra domare inte får röjas är att främja en överläggning där domarna inte 

behöver vara oroliga för att diskutera fritt. Domen författas av juristdomarna 

och ingår inte i uppgiften som saiban-in.156 

Som framgått ovan gäller uppdraget som saiban-in enbart vid ett enskilt 

tillfälle för ett enskilt mål. Med beaktande av Japans stora befolkning157 och 

de få mål som årligen prövas av saiban-in är sannolikheten att en person 

kommer behöva tjänstgöra mer än en gång liten. Det finns emellertid en 
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regel om att den som tjänstgjort som saiban-in de senaste fem åren kan 

ursäkta sig från tjänstgöring.158 

Den som tjänstgör som saiban-in har rätt till reseersättning, eventuellt 

traktamente samt en dagsersättning159 om högst 10 000 yen.160 Frågan om 

ersättning har diskuterats en del i Japan. Många menar att den är för låg och 

att det nuvarande ersättningstaket bör tredubblas.161 

3.4.3 Sverige 

En nämndemans uppgift är att tillämpa rättsregler tillsammans med 

juristdomaren. Tanken med nämndemännens närvaro och medverkan är att 

de korrelerar med samhällets allmänna värderingar. Vidare förväntas det 

"upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsskipningen och tillgodose 

medborgarnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet".162 

Nämndemannens uppgift i dömandet skiljer sig, formellt sett, inte från 

juristdomarnas utan de dömer i både skuld- och påföljdsfrågor. De svär 

samma domared som juristdomare och omfattas av samma jävsregler som 

gäller för juristdomare.163 På grund av brist på kunskap och erfarenhet är 

dock möjligheterna att uppfylla samma roll som juristdomarna i realiteten 

högst begränsade.164  

Vid överläggning till dom sker omröstning vid meningsskiljaktighet.165 Den 

mening som får fler än hälften av rösterna gäller.166 Det betyder att 

nämndemännen ensamma kan gå emot juristdomaren i tingsrätten, där 

förhållandet är tre nämndemän och en juristdomare. Fenomenet kallas för 
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nämndemannadom.167 I hovrätt däremot, där nämndemännen är i minoritet, 

behöver de stöd från minst en juristdomare för att få igenom sin mening. 

Om det skulle bli två röster mot två i tingsrätten gäller den mening som är 

lindrigast för den tilltalade. Det betyder att om nämndemännen vill fälla och 

juristdomaren vill fria behöver samtliga nämndemän vara eniga för att det 

ska bli en fällande dom.168 En annan faktor som kan spela roll är i vilken 

ordning domarna röstar. Enligt RB 29:1 2st ska nämndemän säga sin 

mening sist, alltså inleder juristdomaren. Anciennitet gäller både för 

juristdomare och nämndemän, vilket innebär att den yngste, eller den som 

varit i tjänst kortast tid, röstar först.169  

När sedan dom meddelas ska det, förutom målets utgång och datum för det 

tagna beslutet, också meddelas vem som svarar för beslutet och de 

anteckningar som gjorts i målet. Om omröstning skett enligt ovan ska även 

skiljaktiga meningar framgå.170 Av den skiljaktiga meningen framgår vem 

som haft en avvikande uppfattning och en motivering till det. Det här 

innebär att nämndemännen inte kan vara anonyma, men det uppfyller å 

andra sidan den så viktiga insynsfunktionen som är en av lekmanna-

domarnas uppgift att fylla.171 

Antal förhandlingar som nämndeman deltar i under ett år varierar och 

påverkas bland annat av vilken domstol det rör sig om. Ifall domstolen har 

många nämndemän och få samt små mål blir automatiskt antalet för-

handlingar som en enskild nämndeman deltar i få.172 Den genomsnittlige 

svenske nämndemannen tjänstgör mellan tio till tjugo dagar årligen.173 

Uppdraget gäller för fyra år och innebär att en nämndeman vid slutet av 
                                                
 
 
 
167 SOU 2013:49 s. 118 
168 RB 29:3 1st 2m 
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mandatperioden har insikter och erfarenheter som en lekman som enbart 

tjänstgjort vid enstaka tillfällen skulle sakna.174 

Nämndemannen har rätt att vara ledig från sitt ordinarie jobb vid 

tjänstgöring. Om det leder till att nämndemannen förlorar inkomst har 

personen rätt till ersättning för faktisk inkomstförlust. Utöver det finns ett 

grundarvode om 500 kronor/dag för den som tjänstgör mer än tre timmar. 

Vidare utbetalas ett arvode för förberedelse om 300 kronor samt ett extra 

arvode om 150 kronor vid tjänstgöring efter klockan passerat 16.30. Utöver 

det kan det tillkomma reseersättning, traktamente och inställelsearvode. 

Domstolen försöker på många sätt göra det enklare för den som vill 

tjänstgöra som nämndeman, genom att erbjuda barntillsyn och olika 

försäkringsskydd för de tjänstgörande nämndemännen.175 

3.5 Aktuella diskussioner 

Ovan har det redogjorts för de omständigheter som gäller för lekmännen i 

de olika länderna. Men hur är statusen för lekmännen idag? Vad är det som 

diskuteras och kritiseras? Finns det diskussioner om att förändra systemet 

och vilka är det som förespråkar reformer? Nedan tas de nuvarande 

situationerna för lekmannadomare i de berörda länderna upp. 

3.5.1 Tyskland 

Ser man på den grupp som utgör lekmannadomare i Tyskland idag är det 

många som jobbar i den offentliga sektorn (27 %), och få från den privata. 

Andelen hemmafruar samt äldre är också relativt stor.176 Enligt det tyska 

justitiedepartementets statistik är den största representationen i åldern 41-60 

år (60-65 %) medan yngre människor (25-40 år) inte representeras i lika stor 
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utsträckning (20-25 %).177 Männen är något fler än kvinnorna (52 % 

respektive 48 %).178 

Till följd av att de tyska lekmannadomarnas aktivitet varit ytterst sparsam, 

har det inte heller diskuterats särskilt mycket i tysk media.179 Systemet som 

sådant är inte ifrågasatt till den graden att det ska avskaffas. Eftersom 

systemet anses vara för komplicerat föreslås reformer ofta, men närvaron av 

Schöffen samt omedelbarhetsprincipen är så djupt grundade i det tyska 

rättssystemet att ett komplett avskaffande av systemet inte är aktuellt.180  

Något som varit uppe för diskussion är bland annat huruvida Schöffen ska få 

ta del av information om målet såsom förundersökningsprotokoll innan 

rättegång. Det här är något som åtskiljer lekmännen och juristdomarna. 

Bestämmelsen motiveras med upprätthållandet av muntlighets- och 

omedelbarhetsprincipen då lekmännen anses ha svårare att vara opartiska till 

den bevisning som presenteras i rättegången än de juridiskt skolade och 

erfarna juristdomarna. De som kritiserar den här bestämmelsen menar att det 

här endast förstärker den redan existerande maktobalans som råder mellan 

lekmän och jurister.181 

Vidare kritiseras juristdomarens dominerande roll och den bestämmelse att 

lekmännen utelämnas från att skriva dom. I de fall där de två Schöffen har 

överröstat juristdomaren kan den senare författa domen på sådant vis att den 

ogiltigförklaras och rättegången måste tas om. Det leder till att 

lekmannadomarnas funktion försvinner, eller i alla fall förminskas.182  

När Schöffen och juristdomaren tycker olika rör det sig ofta om att den förre 

vill döma till en strängare påföljd än den senare. Framförallt tenderar 
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178 Lieber (2015), s. 50 
179 Malsch, s. 39 
180 Malsch, s. 151 
181 Popper, s. 194 
182 Popper, s. 194 



 
 
 
 

47 

lekmännen att argumentera för ett strängare straff om det rör sig om 

allvarliga kroppsskador. Annars brukar de tyska lekmannadomarna bli allt 

lindrigare i sitt dömande allteftersom de har handhaft fler mål.183 I övrigt 

handlar diskussionen om att lekmannaämbetet i tysk domstol har tappat i 

relevans. Många juristdomare anser att lekmännen inte bidrar med något, 

vare sig det gäller under rättegången eller vid beslutsfattande.184 Samtidigt 

är det få som förespråkar ett avskaffande av Schöffen. Lekmännen själv är 

generellt nöjdare med sin roll än de juridiskt utbildade,185 vilka särskilt 

lyfter fram åtgången av tid och pengar i förhållande till den lilla effekt som 

lekmannadomare i Tyskland förefaller ha.186 

3.5.2 Japan 

Det har i år (2019) gått tio år sedan systemet med saiban-in infördes. Det är 

Japans högsta domstols uppgift att rapportera om hur implementeringen 

fungerar och offentliggöra statistik för systemet.187 Enligt den japanska 

domstolens statistik från 2018 har över 10 000 fall avgjorts med hjälp av 

saiban-in. Drygt 97 % av de fall som avgjordes med hjälp av saiban-in 

ledde till en fällande dom. Idag har över 60 000 människor valts ut att 

tjänstgöra som lekmannadomare i de japanska distriktsdomstolarna.188  

Till följd av brist på detaljerad statistik i rapporten ovan tillämpas en 

undersökning från 2017 med en svarsfrekvens om mer än 97 % för att 

beskriva representationen. De som tillfrågades hade antingen tjänstgjort som 

saiban-in, varit reserver eller kandidater. Totalt rörde det sig om 27 763 

respondenter, varav 6 208 hade tjänstgjort som lekmannadomare. 54,7 % av 

respondenterna var män och 44,7 % var kvinnor. Vad gäller ålder var drygt 
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30 % mellan 20 och 39 år, 45 % var 40-59 år, resterande 25 % var 60 år 

eller äldre (men inte mer än 3 % var äldre än 70 år).189 

Sedan introduktionen av saiban-in har rättegångarna börjat ta längre tid. 

Framförallt gäller det i de fall där den tilltalade nekar till brott, vilket uppgår 

till knappt hälften av samtliga mål prövade av saiban-in. År 2009, då Japan 

införde saiban-in, varade ett mål där den tilltalade nekade till brott i genom-

snitt 4,7 dagar. Idag tar ett sådant mål nästan tre veckor (13,5 dagar).190 

När systemet med saiban-in diskuteras lyfts kostnadsfrågan inte sällan upp. 

De första åren var utgifterna något större till följd av ombyggnationer av 

rättssalar och andra infrastrukturella åtgärder som krävdes vid 

introduktionen av lekmannadomarsystemet och de senare åren har 

kostnaderna legat mellan trettio och nittio miljoner yen per år.191 Fujita 

argumenterar för att kostnaderna bleknar i förhållande till det enorma belopp 

som årligen budgeteras ut till rättsväsendet och att den funktion som 

lekmannadomarna utgör är väl värd den utgiften.192 

I japanska massmedier har man även fokuserat på huruvida bördan som 

läggs på medborgarna är för stor eller inte. Som nämnts ovan i 3.3.2 anser 

många att ersättningen för saiban-in är för låg, och att taket för 

dagsersättning bör vara betydligt högre än de 10 000 yen (ca 800 SEK) som 

gäller idag. Problematiken uppstår framförallt när rättegången tar så lång tid 

som tre arbetsveckor, vilket enligt ovan inte alls är ovanligt i de mål där den 

tilltalade nekar till brott. Det är för mycket att kräva av en medborgare att 

avstå från arbete under så lång tid och dessutom inte få något arvode, menar 

kritiker.193 

                                                
 
 
 
189 Fujita, s. 78 
190 Fujita, s. 31 
191 ca 2,5-7,5 milj SEK 
192 Fujita, s. 32 
193 Fujita, s. 38 
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Utöver detta diskuteras även den psykologiska aspekten, att saiban-in kan 

må dåligt av den press som det innebär att döma, men också av att ta del av 

bevisning som är av den karaktären att de skulle vara psykiskt 

påfrestande.194 Det ovan nämnda tillsammans med det faktum att saiban-in 

kan bli föremål för hot har minskat uppslutningen av saiban-in vid 

urvalsdagen från 83,9 % år 2009 till 63,9 % år 2017.195 

3.5.3 Sverige 

Till skillnad från lekmannadomare i många andra länder har de svenska 

nämndemännen en tendens att hellre fälla än fria. Diesen har emellertid 

uttryckt att de inte är mer benägna till det än juristdomarna.196 

Nämndemannadomar är ovanliga men förekommer (1-3 %) och enligt en 

undersökning i Stockholms tingsrätt år 2009 var andelen domar med 

skiljaktig mening 7 %.197 Som nämnts ovan är det svenska 

nämndemannasystemet hårt kritiserat från en del håll. Vad är det då som 

kritiseras? Inkompetens,198 den problematiska kopplingen till politiken199 

och frågan om nämndemännen verkligen representerar samhället är några av 

de aspekter som diskuteras.200 

Det partipolitiska valet är ett inslag som Sverige är tämligen ensamt om. 

Trots att det uttryckligen sägs att nämndemannauppdraget inte är ett 

politiskt uppdrag anser många nämndemän att de tillämpar ”sitt partis 

bärande idéer i dömandet”.201 Det är framförallt det här som kritiserats i 

medierna. Trovärdigheten minskar och förtroendet urholkas när nämndemän 

                                                
 
 
 
194 Reichel och Suzuki (2015), s. 255 
195 Fujita, s. 39 
196 Diesen (1996), s. 204 
197 Hallnér (2011), examensarbete i processrätt; Diesen (2012), s. 538 
198 Wikström (2018), ledarartikel i Dagens Industri 
199 Teodorescu (2019), ledarartikel i Göteborgs-Posten 
200 SOU 2013:49, s. 329 
201 Diesen (2012), s. 540 
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är politiker, menar kritikerna.202 Nämndemän från olika partier har orsakat 

skandaler genom åren men i och med Sverigedemokraternas intåg i 

riksdagen har problematiken konkretiserats. Deras tydliga ställningstagande 

i migrationsfrågor följt av att partiet uttryckt att deras nämndemän ska 

företräda partiet även i domstol har inneburit att många ifrågasatt politikens 

roll i det hela.203  

Ett annat problem är huruvida nämndemännen verkligen representerar 

samhället och reflekterar dess värderingar. Mindre än fem procent av de 

röstberättigade i Sverige är medlemmar i ett politiskt parti.204 Det har också 

visat sig vara svårt att rekrytera yngre, andelen nämndemän som är över 65 

år är över 40 %.205 Anledningen till detta är delvis att många inte vill gå 

med i något politiskt parti enbart för att bli nämndeman. Det har lett till 

diskussioner om att tillsätta nämndemän med hjälp av en fri kvot. Då kan de 

som vill bli nämndemän ansöka utan att behöva gå via ett politiskt parti.206 

Regeringen valde dock att inte införa en fri kvot utan att istället satsa på att 

genomföra informationsinsatser inför nämndemannaval.207 

I sin artikel från år 2011 ”För och emot nämndemän” radar Diesen upp de 

argument som förs fram i den svenska debatten om lekmannadomare. 

Diesen menar att förarbetena framförallt uppmärksammar det allmänna 

rättsväsendet och den demokratiska kontrollen som de starkaste argumenten 

för nämndemannasystemet, och kallar fördelarna med lekmannadomare för 

demokratiska argument. Han själv vill lyfta fram argument såsom det 

ekonomiska respektive det pedagogiska argumentet.208 

                                                
 
 
 
202 Teodorescu (2019), ledarartikel i Göteborgs-Posten 

203 Ekeroth (2011), riksdagsdebatt 
204 SOU 2013:49, s. 22 
205 SOU 2013:49, s. 220 
206 SOU 2013:49, s. 240 
207 Prop 2013/14:169, s. 22 
208 Diesen (2012), s. 543 
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Det ekonomiska argumentet syftar till att det är billigare med lekmän än 

jurister som domare. Det pedagogiska argumentet handlar delvis om att 

juridiken förklaras för alla inblandade och delvis om värnet mot teknokrati, 

dvs. att domstolen blir alltför elitistisk och dominerat av facktermer så att 

”vanligt folk” inte förstår vad som händer och sägs i rättegång. Diesen 

menar att det skulle vara mer korrekt att beskriva nämndemännen som 

”bollplank” för juristdomaren. Juristdomarna tvingas att motivera sina skäl 

och beslut för att övertyga nämndemännen, ett moment som annars riskerar 

att gå om intet.209 

På andra sidan finns nackdelarna, som Diesen kallar för de teknokratiska 

argumenten. Förutom risken för politiskt dömande återfinns ineffektivitet 

och juridisk inkompetens bland argumenten. Utan nämndemän skulle 

domare i brottmål, enligt Diesen, kunna tillämpa en metodik som är mer 

strukturerad och ha mer teoretiska och djuplodande diskussioner vid 

överläggningen”.210 

3.6 Avslutande anmärkningar 
För att sammanfatta det som redogjorts för ovan går det att se hur det finns 

många aspekter där länderna har tänkt liknande. Samtidigt är det tydligt att 

det föreligger stora skillnader vad gäller tillvägagångssätt och uppsättning. I 

nästa kapitel kommer både likheter och skillnader att lyftas fram på ett mer 

sammanfattande vis, något som är nödvändigt för att kunna analysera 

komparationen och till sist nå en slutsats.  

                                                
 
 
 
209 Diesen (2012), s. 538 
210 Diesen (2012), s. 544 
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4 Jämförelse 

4.1 Allmänna anmärkningar om jämförelsen 

Såsom det nämndes i metodavsnittet i inledningen ska komparatisten, efter 

att ha beskrivit de valda rättssystemen och de regler och lagar som 

tillämpas, jämföra länderna och redovisa skillnader och likheter samt se 

efter skäl till eventuella oväntade resultat. Nedan kommer avsnitten i förra 

kapitlet att avhandlas i samma ordning men i mer sammanfattande form. 

Slutligen kommer skillnader och likheter att redovisas. 

4.2 Tillsättande 
Vad gäller valet av lekmannadomare skiljer sig förfarandet åt mellan å ena 

sidan Sverige och Tyskland, där det går att utröna fler likheter än olikheter, 

och å andra sidan Japan, som tillämpar ett helt annat förfarande än i de två 

förstnämnda länderna. Både de svenska nämndemännen och de tyska 

Schöffen utses genom val av kommunfullmäktige för mandatperioder som 

sträcker sig över flera år (fyra respektive fem).  

Några andra likheter mellan Sverige och Tyskland är att uppdraget som 

lekmannadomare ses som ärofyllt och prestigefullt och att nominering till 

valet sker av politiska partier. I Tyskland kan dock andra organisationer och 

även privatpersoner nominera personer till förslagslistan, ett uppdrag som i 

Sverige enbart tillfaller de politiska partierna. Det här står i kontrast till 

valförfarandet i Japan, där valen sker ofta och inför varje enskild rättegång. 

Här spelar också lotten en avgörande roll, vilket enbart blir aktuellt i Sverige 

och Tyskland när det ska bestämmas vilka av de redan utvalda 

lekmannadomarna som ska ta ett enskilt mål. Det viktiga här är emellertid 

att det som lekman inte ska gå att välja sitt deltagande i ett specifikt mål. 

När det gäller vem som kan väljas till lekmannadomare skiljer det sig åt till 

viss del vad gäller ålder. Tyskland är det land med mest reglering av ålder. 
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En Schöffen behöver vara minst 25 år för att kunna bli vald och den övre 

åldersgränsen är satt till 70 år. Det finns ingen övre åldersgräns i varken 

Sverige eller Japan, men den som tilldelas uppdraget kan tacka nej med 

hänvisning till hög ålder (60 i Sverige och 70 i Japan).  

Samtliga länder eftersträvar en så representativ domarkår som möjligt, där 

alla åldrar, yrken och kön finns representerade bland lekmännen. Sverige är 

det enda land där det eftersträvas representation vad gäller etnisk bakgrund. 

I Japan finns det inte med som en målsättning på samma sätt eftersom att 

landet är så homogent att människor med annan etnisk bakgrund är ytterst 

få. I Tyskland förs ingen statistik över lekmannadomarnas etniska bakgrund 

och det finns ingen uttrycklig ambition att även de med annan etnisk 

bakgrund tvunget ska representeras bland de som är Schöffen. 

Kraven på lekmannadomarna ter sig annars likartat i samtliga länder och en 

introduktion till rättssystemet ingår vid tillsättandet av lekmän. 

Introduktionen verkar dock vara något mer utförlig i Sverige och Tyskland 

än i Japan, vilket inte är alltför märkligt då de svenska och tyska lekmanna-

domarna till skillnad från deras japanska motsvarighet kommer att 

tjänstgöra under en längre tid och vid flera tillfällen. 

4.3 Användningsområde och rättens sammansättning 

Användningsområdet av lekmannadomare skiljer sig väsentligt mellan 

länderna. Visst finns det mål som i samtliga länder skulle prövas av 

lekmannadomare, men inte tvunget att lekmännen skulle vara i majoritet 

gentemot juristdomarna. 

Sverige tillämpar nämndemän i flest fall. Så länge det aktuella brottet har en 

allvarligare påföljd än sex månaders fängelse är inte tingsrätten domför utan 

lekmannadomare. I Tyskland är en juristdomare domför så länge brottet inte 

förväntas ge en strängare påföljd än två års fängelse. Andelen fall som 

kräver lekmannadomare är därmed betydligt högre än i Japan, där saiban-in 

enbart tillämpas i de särskilt allvarliga brotten.  
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En annan skillnad är att allvarliga fall i Tyskland behandlas direkt i 

Landgericht, som är den högre instans där Schöffen är i minoritet gentemot 

juristdomarna. Det liknar förfarandet i svensk hovrätt, där nämndemännen 

är två och juristdomarna tre. I tingsrätt är istället de svenska lekmännen tre 

stycken och samarbetar med en juristdomare.  

Just antalet lekmannadomare i förhållande till juristdomare är något annat 

som skiljer länderna åt. I den tyska Amtsgericht är det två Schöffen och en 

juristdomare, en konstellation som har föreslagits även i Sverige men som 

inte har införlivats. I Japan ser det helt annorlunda ut, med en stor grupp 

lekmannadomare som är det dubbla antalet av juristdomarna. Det här ger 

också en betydligt större samling av människor som tillsammans ska avgöra 

något, nästan likt det amerikanska jurysystemet. Målen avgörs av färre 

domare (fyra saiban-in, och en juristdomare) om den tilltalade erkänner 

brott. I Sverige kan tingsrätten vara domför med en mindre nämndeman, om 

huvudförhandlingen redan inletts. I övrigt kan en juristdomare tillsättas i 

både Tyskland och Sverige om det finns skäl för det. I Sverige kan även en 

extra nämndemän tillsättas vid behov. 

En annan skillnad är att saiban-in enbart är med och dömer i första instans, 

medan både nämndemän och Schöffen förekommer i andra instans, dock i 

minoritet. Inget av de aktuella rättssystemen har dock lekmannadomare i 

högsta instans utan här dömer enbart jurister. 

4.4 Uppdraget 

Vid en beskrivning av vad lekmannadomarna i de tre berörda länderna har 

för uppdrag i stora drag kan det först låta som att det inte är någon större 

skillnad. I samtliga aktuella rättssystem dömer lekmännen i både skuld- och 

påföljdsfråga tillsammans med juristdomarna, och har i princip samma 

behörighet som dessa vid en rättegång. Ser man dock närmare på uppdragen 

och vad som tillkommer uppgiften förekommer många olikheter mellan 

länderna. 
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Den mest iögonfallande skillnaden är att de japanska lekmannadomarna 

endast tjänstgör vid ett tillfälle, vid en rättegång, medan deras tyska och 

svenska motsvarighet blir tillsatta för en mandatperiod om flera år. Schöffen 

förväntas tjänstgöra tolv dagar om året, medan en nämndeman årligen 

tjänstgör tio till tjugo dagar. Beroende av varje måls komplexitet kan 

längden på en rättegång variera enormt, vilket leder till att de svenska och 

tyska lekmannadomarna, i alla fall i teorin, enbart skulle kunna vara med 

och döma i ett mål under ett år, men de skulle också kunna ha hunnit med 

att döma i mängder av småmål. Eftersom saiban-in enbart deltar i mer 

komplexa mål, och dessa kan sträcka sig över flera veckor, tjänstgör många 

saiban-in mellan tio till tjugo dagar, men aldrig i mer än ett mål. 

När det kommer till omröstning i överläggning för dom tillämpar länderna 

majoritetsregeln vid oenighet. Till skydd för den tilltalade ställer länderna 

olika krav för fällande dom. I Tyskland krävs minst två tredjedelars 

majoritet, vilket innebär att varje fällande dom behöver röstas igenom med 

hjälp av åtminstone en Schöffen, både i Amtsgericht och i Landgericht. I 

Japan måste en fällande dom bestå av minst en röst från en juristdomare och 

en röst från en saiban-in. När det blir lika i omröstningen i Sverige gäller 

den utgång som är det lindrigare alternativet för den tilltalade. 

En annan intressant skillnad mellan länderna vad gäller omröstningen är i 

vilken ordning domarna röstar. Medan de tyska lekmannadomarna röstar 

före juristdomaren är det omvänt i Sverige, där nämndemännen säger sin 

mening sist. Japansk lag uttrycker inte särskilt mycket om själva 

överläggningen, förutom att rättens ordförande är ansvarig för att samtliga 

saiban-in får möjlighet att uttrycka sin åsikt. 

I samtliga länder författas domen av juristerna, och det som sagts under 

överläggningen är belagt med sekretess. Dock skiljer sig graden av 

anonymitet för lekmannadomarna åt. I Japan får inga identitetsuppgifter om 

saiban-in publiceras utan den enskildes samtycke. I Sverige och Tyskland är 

lekmännen inte anonyma men tysk rätt tillåter inte skiljaktig mening, vilket 

förekommer i svenska domar. Det kan på så sätt framgå vad nämndemännen 
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tyckte i frågan och hur de röstade, även om deras åsikt inte låg till grund för 

den aktuella domen. 

För den som tjänstgör som lekmannadomare i Sverige, Japan eller Tyskland 

utgår ersättning. Det är emellertid bara i Sverige som arvode utgår, och i 

Japan finns ett tak på dagersättning om 10 000 yen, vilket är drygt 800 

kronor. I Tyskland anses uppdraget som Schöffen vara ett hedersuppdrag, 

som inte kräver något arvode utan enbart viss ersättning. 

4.5 Aktuella diskussioner 

Inget av de aktuella länderna ser ut att avskaffa sitt lekmannadomarsystem 

inom kort. Kritiken är hårdast i Sverige, där många röster ropar efter 

avskaffande av nämndemannasystemet, framförallt från den politiska 

högern.211 Kritiken i Tyskland fokuserar på att lekmannadomarna tappat i 

relevans och att det råder en maktobalans mellan lekmännen och 

juristdomarna. Trots det är det de tyska juristerna själva som är de största 

kritikerna av systemet, och menar att lekmannadomarna bara är slöseri på 

tid och pengar.  

I Japan kan man se en något minskad andel fällande domar efter 

introduktionen av saiban-in för tio år sedan. En annan följd är att rätte-

gångarna tar längre tid än förut. Här ska det dock tas i beaktande att saiban-

in enbart dömer i mål som är komplexa och rör allvarlig brottslighet. Tids-

åtgången är emellertid något som kritiseras i samtliga länder, troligtvis mest 

av juristerna, som gärna ser effektivare rättegångar där de inte behöver för-

klara saker som för dem är självklara men gemene man inte förstår. Till 

följd av den stora tidsåtgången blir ersättningarna fler och större, vilket 

gäller samtliga länder. Introduktionen av lekmannadomarsystemet i Japan 

ledde till stora utgifter men det här kan också vara ett argument för att inte 

                                                
 
 
 

211 Majoriteten av debattartiklarna som det hänvisats till har publicerats i tidningar som 
anses sympatisera med den politiska högern 
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avveckla det eftersom att ännu en omorganisation skulle vara förknippat 

med ytterligare kostnader. 

En aspekt som diskuterats i Japan men varken i Sverige eller Tyskland är 

den psykologiska påfrestningen som det kan innebära att vara 

lekmannadomare. Japanska lekmannadomare har uttryckt vilken press det 

kan innebära att döma, samt att bevisningen som presenteras också kan vara 

tuff att hantera. Den här skillnaden kan troligtvis härledas ur att det finns ett 

val från de svenska och tyska lekmannadomarna att vilja tjänstgöra. De som 

verkligen inte klarar av att döma behöver inte söka, vilket inte riktigt är 

fallet i Japan där kandidaten aktivt måste uttrycka en ovilja att tjänstgöra vid 

förfrågan. En annan anledning till skillnaden är troligtvis att saiban-in 

enbart är med och dömer i de allvarligaste brotten, som sedermera också blir 

mest uppmärksammade, vilket kan öka pressen på alla inblandade. Särskilt 

gäller det här när dödsstraff blir aktuellt, en påföljd som varken svenska 

eller tyska lekmannadomare behöver ta i beaktande. 

Just viljan att vara lekmannadomare lyfts fram som ett problem i Sverige, 

framförallt bland unga där representationen är svag. I Japan är 

representationen i ålder mer utspridd men det blir dock inte helt rätt 

representation till följd av att landets ålderstigna befolkning och att det 

därför borde vara fler än 2,5 % av saiban-in som är äldre än 70 år. I 

Tyskland är en relativt stor andel av lekmannadomarna äldre, men 

representationen är betydligt bättre utspridd än i Sverige. Framförallt är det 

fler i medelåldern (40-60 år) som tjänstgör som lekmannadomare i 

Tyskland.  

Det tidigare problemet med att fler män än kvinnor tjänstgjorde som 

nämndemän existerar inte längre utan här har Sverige lyckats nå sitt mål. 

Vad gäller könsfördelningen bland lekmannadomarna i Japan och Tyskland 

finns det en viss obalans, men den är inte alltför påtaglig. Männen är i 

majoritet i Tyskland och Japan, 52 % respektive 54,7 %. I Japan verkar inte 

lotten hjälpa balansen i könsrepresentationen utan här är det förmodligen så 

att fler kvinnor är benägna att avböja eller att väljas bort som saiban-in. 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att de diskussioner som förs i Sverige 

liknar dem i Tyskland. Båda länderna har en lång historia av 

lekmannadomare och det är djupt rotat i rättssystemet och kan inte 

avvecklas hur som helst. Ropen efter förändring av systemet är emellertid 

fler och högre i Sverige och framförallt vill man ha en mer representativ kår 

av nämndemän. Japans situation är annorlunda till följd av att 

introduktionen av systemet skedde relativt nyligen. I Japanska massmedier 

har det diskuterats om bördan som läggs på medborgarna inte är för stor och 

tal om en högre ersättning eller ett arvode för de som tjänstgör. 

Diskussionerna rör också här hur det kan förbättras snarare än huruvida 

systemet ska avskaffas eller inte. 

4.6 Likheter och skillnader 

I följande avsnitt ska jag redovisa och diskutera resultaten av jämförelsen 

ovan. Syftet är att besvara den här uppsatsens första frågeställning som 

beskrevs i kapitel ett. Vad kan man se för likheter mellan lekmannadomar-

systemen i Sverige, Tyskland och Japan? Vilka skillnader kan skönjas? 

Svaren på de frågorna, och kanske framförallt den senare, kommer därefter 

ligga till grund för nästa kapitel där jag kommer med rekommendationer för 

att besvara min andra frågeställning, hur Sverige kan ta lärdom av Tyskland 

och Japan i hur deras lekmannadomarsystem är uppbyggda och eventuellt 

tillämpa liknande idéer i nämndemannasystemet. 

4.6.1 Likheter 

Till att börja med tillhör samtliga länderna den gruppen av länder som 

tillämpar samarbetsmodellen, det vill säga att lekmän och jurister i samråd 

dömer tillsammans i både skuld- och påföljdsfråga. Generellt sett har 

Sverige och Tyskland mer gemensamt och deras respektive lekmanna-

domare har liknande roller och regleringar. Men det finns aspekter där 

paralleller till Japan också kan dras. Jag kommer att börja se på det som alla 

länder har gemensamt och därefter kommer de likheter som finns mellan 



 
 
 
 

59 

Sverige och Tyskland att granskas. Övriga likheter mellan två länder 

kommer dock att avhandlas i nästa avsnitt om skillnader. 

4.6.1.1 Gemensamma punkter 

Även om tillsättande av lekmannadomare i stort skiljer sig åt mellan 

länderna så finns det en del gemensamma punkter som gäller för samtliga 

länder. Till exempel är jurister och offentliga tjänstemän undantagna från att 

tjänstgöra som lekmannadomare. Länderna ställer liknande krav för 

tjänstgöring också, personen ska inte bara vara medborgare i det aktuella 

landet, utan får inte heller befinna sig i konkurs eller ha dålig hälsa för att 

tjänstgöra som lekmannadomare. 

Vid grövre brott deltar lekmän som domare i första instans, oavsett om det 

heter tingsrätt, Landgericht eller chiho saibansho. I samtliga länder är 

huvudregeln vid brottmål att lekmannadomarna är fler än juristdomarna och 

att det krävs minst en lekmannadomare för fällande dom. Överläggningen 

sker bakom stängda dörrar i samtliga länder och vad som sägs där är 

sekretessbelagt. Lekmännen deltar inte i domförfattandet utan detta sköts 

endast av juristdomare. Ersättning utgår i olika stor omfattning till de 

tjänstgörande lekmännen och bekostas av respektive stat.  

Avskaffande av lekmannadomarsystemet är inte aktuellt i nuläget, även om 

det föreligger kritik i samtliga länder. En större tidsåtgång till följd av att 

lekmannadomarna är närvarande vid rättegång är en av de punkterna som 

samtliga länders jurister ställer sig kritiska till och lyfter fram som ett 

motargument till att låta lekmän döma i domstol. 

4.6.1.2 Sverige och Tyskland 

Sverige och Tyskland tillsätter sina lekmannadomare på liknande sätt, 

genom val av kommunfullmäktige. De valda lekmannadomarna är sedan 

med och dömer under en mandatperiod som sträcker sig över flera år. 

Sammansättningen av antal lekmannadomare och juristdomare liknar också 

varandra. Hovrätten och Landgericht är identiska med tre juristdomare och 

två lekmannadomare, medan tingsrätt och Amtsgericht till stora delar är lika 
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med en i regel ensam juristdomare. I både Sverige och Tyskland kan en 

extra juristdomare tillsättas vid behov och lekmannadomarna tjänstgör i 

ungefär lika stor utsträckning, tio till tjugo dagar om året. 

4.6.2 Skillnader 

Trots att Sverige, Japan och Tyskland alla ingår i kategorin länder som 

tillämpar samarbetsmodellen, skiljer de sig mycket åt. Nedan kommer jag 

att redovisa de frågor som gör varje system unikt, med start med Schöffen 

och slut med nämndemän.  

4.6.2.1 Schöffen 

Det som sticker ut hos Schöffen vid den här jämförelsen är att brottets allvar 

avgör huruvida lekmännen kommer vara i majoritet eller inte. Vidare har 

Tyskland lite striktare åldersgräns för de som kan bli lekmannadomare än i 

Sverige och Japan där nyblivna vuxna (18 respektive 20 år) kan tjänstgöra 

som lekmannadomare och så länge man är vid god hälsa är ingen för 

gammal för att vara lekmannadomare. I Tyskland kan endast de som är 

mellan 25 och 70 år tjänstgöra som Schöffen. Den här bestämmelsen 

innebär att inte alltför gamla lekmän tjänstgör vid tyska domstolar och det 

här kan vara en av anledningarna till varför åldersrepresentationen bland 

Schöffen är mer jämn än vad den är i Sverige.  

Till skillnad från de andra länderna räcker inte enkel majoritet i en 

omröstning i rätten för att fällande dom ska kunna utdömas. Visserligen 

krävs tre av fyra röster i svensk tingsrätt för fällande dom men i hovrätt 

räcker tre domares röster, vilket gör att nämndemännen inte nödvändigtvis 

har något inflytande på domen. I Tyskland finns detta inflytande även i 

Landgericht på grund av regeln om minst två tredjedelar. Något annat som 

skiljer svenska och tyska lekmannadomare är ordningen som de röstar. I 

Tyskland röstar lekmännen först, och juristdomarna därefter. Ordningen är 

omvänd i Sverige och kan säkert ha inverkan på hur i alla fall lekmännen 

röstar. 
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I Tyskland har lekmannadomarna tappat i relevans och många jurister frågar 

sig varför man överhuvudtaget har med de i rättssalen. Det står lite i motsats 

till kritiken i Sverige, där många menar att nämndemännen tar plats på fel 

sätt, genom att ta med alltför mycket irrelevanta omständigheter i sitt 

dömande och komma fram till mycket tveksamma domslut. I Japan finns 

inte heller den diskussionen på samma sätt eftersom det nyligen 

introducerats. 

4.6.2.2 Saiban-in 

Först och främst är valförfarandet i Japan helt annorlunda det i Sverige och 

Tyskland. Lotten är här helt avgörande för vem av kandidaterna som väljs ut 

att tjänstgöra som lekmannadomare. När en saiban-in väl blivit utsedd till 

tjänstgöring gäller det enbart för ett mål och enbart i första instans. Det här 

står helt i motsats till vad som gäller i Sverige och Tyskland. Lekmanna-

domare i dessa länder tjänstgör i flera mål och förekommer i både första och 

andra instans. Dessutom är saiban-in enbart med och dömer vid de absolut 

allvarligaste brotten, vilket gör att antal mål som behöver avgöras med hjälp 

av lekmän är betydligt färre.  

Antalet ledamöter vid en japansk rättegång med lekmannadomare är också 

betydligt större än vid dess tyska och svenska motsvarigheter. Vidare 

uttrycker den japanska lagen att majoriteten måste bestå av minst en 

lekmannadomare och en juristdomare, annars leder det till en friande dom. 

Det finns också en unik bestämmelse i japansk lag om den tilltalade 

erkänner brott så krävs inte lika många ledamöter i rätten. 

En annan lagbestämmelse som skiljer Japan från de andra två länderna är 

om anonymitet i och med att det krävs samtycke för att det ska kunna göras 

känt vem som dömt i målet som saiban-in. I och med att lekmannadomar-

systemet introducerats relativt nyligen består inte diskussionerna 

huvudsakligen om ett eventuellt avskaffande utan mer om förändringar för 

att underlätta för den enskilde lekmannadomaren. Bland annat gäller det 

psykiska påfrestningar och otillräcklig ersättning, något som inte diskuteras 

alls lika mycket i de andra länderna. 
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4.6.2.3 Nämndemän 

I Sverige kritiseras lekmannadomarna mer än i de andra två länderna. Det är 

också det land som har störst problem med att få unga att delta i systemet. 

Detta trots att det svenska nämndemannasystemet har aspekter som kan ses 

som förenklande för de som tjänstgör som nämndemän. Till exempel utgår 

arvode och de har möjlighet till att uttrycka en annan mening i domen. 

Dessutom försöker man i Sverige att få en större representation från grupper 

med annan etnisk bakgrund, vilket är unikt bland den här uppsatsens 

berörda länder. 

Även om det är möjligt att utöka antalet juristdomare i Tyskland finns ingen 

bestämmelse som i Sverige att det är möjligt att även addera en nämndeman 

vid större brottmål. Anledningen till denna bestämmelse i Sverige är att 

domstolen ska vara domför och inte behöva ta om en rättegång vid händelse 

av en eller två nämndemäns förhinder. 

4.7 Avslutande anmärkningar 

Genom det som framgått ovan har den första frågeställningen besvarats: 

Vilka skillnader och likheter går det att utröna mellan de system av 

lekmannadomare som förekommer i Sverige, Japan och Tyskland? 

Det finns många skillnader och likheter mellan lekmannadomarsystemen, 

men nedan listas de större och viktigare aspekterna: 

Likheter 

• Dömer i både skuld- och påföljdsfråga 
• Liknande krav för tjänstgöring, t.ex. medborgarskap 
• Juristdomare skriver dom 
• Ersättning utgår till de tjänstgörande 
• Längre mandatperioder (Sverige/Tyskland) 
• Majoritet i underrätt, minoritet i överrätt (Sverige/Tyskland) 
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Skillnader 

• Åldersgräns 25-70 (Tyskland) 
• Kvalificerad majoritet krävs för fällande dom (Tyskland) 
• Lekmannadomare tappat i relevans (Tyskland) 
• Arvode utgår (Sverige) 
• Möjlighet till skiljaktig mening (Sverige) 
• Brist på unga lekmannadomare (Sverige) 
• Lotten avgör vem som tjänstgör (Japan) 
• Enbart lekmän i första instans (Japan) 
• Tjänstgör vid ett mål (Japan) 
• Sex lekmän och tre jurister dömer (Japan) 

I nästa kapitel kommer framförallt skillnaderna att tas i beaktande för att 

besvara den andra frågeställningen. 
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5 Rekommendation och 
utveckling 

5.1 Allmänt 
Som det redogjordes för i metodavsnittet i inledningskapitlet innebär det 

sista steget att utvärdera och analysera de resultat som uppkommit och göra 

eventuella rekommendationer. Kapitlet baseras uteslutande på det som 

framgått i jämförelsen och därför kommer hänvisningar till fakta som 

framkommer att saknas. Den här delen av uppsatsen kommer framförallt att 

kretsa kring att besvara den andra frågeställningen: 

Hur kan det svenska nämndemannasystemet, genom inspiration från 
andra länders lekmannadomarsystem, utformas för att bli mer 
ändamålsenligt?  

För att tydliggöra vilka förslag till förändringar som jag vill lämna kommer 

även analysen att uppdelas efter de fyra kategorierna som gällde i kapitel 3. 

Varje kategori består av två delar, där det första består av vad Sverige kan 

lära av Japans och Tysklands respektive system med lekmannadomare, och 

hur det kan appliceras på det svenska nämndemannasystemet. Den andra 

delen består av det som enligt mig görs bra i Sverige och därför bör både 

uppmuntras och utvecklas ytterligare. 

5.2 Tillsättande 
Det här är den kategori som de flesta debattartiklar denna uppsats har 

hänvisat till gäller. Varför är nämndemän tillsatta genom politiska partier? 

Många vill se en förändring av det rådande systemet, eller till och med 

avskaffa det. Jag tror emellertid att de som ropar på avskaffande kommer att 

minska om själva tillsättandet ändras. Förfarandet är inte heller helt fel utan 

det finns flera goda aspekter så en total renovering är inte heller nödvändig 

enligt mig. 
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5.2.1 Rekommendation 

Sveriges tillsättande av nämndemän har kritiserats en hel del. Framförallt 

har det handlat om att endast politiska partier kan nominera nämndemän. 

Trots att uppdraget inte är politiskt uppfattas det av många som sådant och 

en del partier anser att de personer som vill bli nämndemän först behöver gå 

med i partiet för att nomineras. Här kan Sverige se på valförfarandet i 

Tyskland som på många sätt påminner om det svenska, med den största 

skillnaden att även andra grupper i samhället än politiska partier kan 

nominera kandidater till att bli Schöffen.  

Samtidigt anser jag att det finns en poäng att snegla på Japan, som till en 

början i princip tänkte kopiera lekmannadomarsystemet i Tyskland men såg 

hur det fanns problem med representationen och lät tillsättandet ske genom 

lottning istället. Självklart är det viktigt att fortfarande tillämpa en 

lämplighetsprövning och låta vissa medborgare ursäkta sin medverkan samt 

hålla bort personer med olämpliga åsikter som hindrar en hyfsat opartisk 

prövning (att vara helt neutral inför allt måste antas vara omöjligt). Ett 

tillsättande av nämndemän för varje enskilt mål tror jag inte är den bästa 

lösningen eftersom oerfarna lekmän kräver mer tid och resurser än en 

erfaren lekman. Dessutom har Sverige en alltför liten befolkning i 

förhållande till Japan, vilket skulle leda till problem eftersom Sverige kräver 

nämndemän i betydligt fler typer av mål än vad Japan kräver. 

Jag tror dock att något som liknar en fri kvot, där den enskilde kan vända sig 

till kommunen eller ett oberoende institut för att tjänstgöra, kan vara en mer 

realistisk lösning. Den politiska kopplingen gör det lite märkligt och kanske 

ibland även olustigt för den tilltalade om nämndemännen inte uppfattas som 

opartiska till följd av partitillhörighet. Dessutom är det både problematiskt 

och oroväckande att det finns partier som vill föra sin politik även i 

rättssalen. Det här talar för att på längre sikt avskaffa partipolitiskt tillsatta 

nämndemän och byta ut det mot andra nominerande organ. En förändring 

som ett sådant avskaffande skulle innebära är troligtvis alltför drastisk för 

att genomföra i en handvändning. Istället kan den fria kvoten till en början 
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utgöra 20-30 % av alla nämndemän för att vid framgång utökas till att 

utgöra kanske hälften eller en än större andel i framtiden. På sikt tror jag att 

nämndemannasystemet skulle må bra av att inte ha någon politisk koppling 

överhuvudtaget, eftersom domar då skulle få ett helt annat fokus.  

En kontroversiell dom skulle då skapa en debatt om vad samhället har för 

åsikter snarare än att det politiska parti som tillsatte nämndemannen blir 

ifrågasatt. Det handlar även om att sända ut rätt signaler. Om nämnde-

mannarollen inte är ett politiskt uppdrag bör även alla sådana kopplingar tas 

bort. De som vill bidra till vårt rättsväsende utan att för den sakens skull 

tillhöra ett parti måste även ha en möjlighet till att bli nämndeman. Det är 

bättre att nämndemän utses genom ett oberoende och åtskilt institut som 

samarbetar med domstolarna.  

Överrepresentation av äldre är också ett problem i Sverige. Om en övre 

åldersgräns hade satts likt i Tyskland, t.ex. 70 eller 75 år, hade det blivit 

färre nämndemän samt en lägre medelålder. Det kan leda till att bilden av att 

nämndemän enbart är gamla människor kan ändras och därmed locka fler 

yngre personer till att bli lekmannadomare. 

5.2.2 Uppmuntran och utveckling 

Förslaget om en övre åldersgräns bör dock inte genomföras tillsammans 

med en undre åldersgräns. Det är bra att Sverige låter alla över 18 år att bli 

nämndemän, även om andelen tonåringar är synnerligen lågt. Får en person 

rösta bör personen även kunna döma, enligt mig. Det kan finnas de som 

argumenterar för att dömande har större inflytande på den enskilde än 

röstande och att det är bättre att den som ska döma har något mer 

livserfarenhet än gymnasiestudier. Även om det finns en poäng med att, likt 

i Tyskland ha en åldersgräns vid 25 år anser jag att det finns risk att gå miste 

om en stor representationsgrupp som även dem speglar åsikter som finns i 

samhället. Möjligen skulle åldern höjas till 20 år som i Japan, även om det 

kan vara svårt att berättiga. Men varje åldersgräns har sin motivering och 

här är det upp till lagstiftaren att eventuellt ge skäl för en viss åldersgräns. 
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Själv anser jag att 18 år är tillräckligt, speciellt om det saknas unga 

nämndemän är det onödigt att stänga ute de som vill och kan genom att säga 

att de inte får med hänvisning till ålder. 

Ett annat plus att är att lagstiftaren nu inkluderat representation vad gäller 

etnisk bakgrund och inte bara ålder och kön. Svenska medborgare är dock 

mångfaldigare än medborgarna i det etniskt homogena Japan och det är 

förståeligt att den gruppen inte nämns specifikt i lagen om saiban-in. 

Tysklands demografi liknar dock Sveriges i fråga om heterogenitet och 

kanske kan införa något liknande mål i sin strävan efter representation. 

En fråga är dock var gränsen ska dras? Hur stor behöver en minoritet för att 

det ska finnas behov för att den ska representeras även bland nämndemän? 

Finns det ytterligare minoriteter som bör tas i beaktande? Skulle till exempel 

sexuell läggning eller religionstillhörighet vara något som de nominerande 

organen bör tänka på vid tillsättande av nämndemän i framtiden? 

5.3 Användningsområde och rättens sammansättning 

Det är kanske i den här kategorin som skillnaderna mellan de tre länderna är 

störst. Det betyder dock inte automatiskt att rekommendationerna blir fler. 

Det är svårt att här värdera vilket system som är mer ändamålsenligt och 

därför att föredra. Vill t.ex. lagstiftaren ha lägre utgifter och högre 

kompetens bland lekmannadomarna är lösningen att ha ett så litet 

användningsområde som möjligt med så få antal lekmän som möjligt. 

5.3.1 Rekommendation 

Om nämndemännen blir färre genom en övre åldersgräns skulle en lämplig 

motåtgärd vara att även minska behovet av antalet och andelen nämndemän. 

Det skulle också kunna leda till en kvalitetskontroll genom konkurrens, där 

enbart de mest kompetenta kandidater utses till nämndemän. Japan har 

visserligen många lekmannadomare i varje mål, men dessa mål är mycket få 

till antalet i förhållande till det totala antal mål som handläggs i domstol. I 

Tyskland dömer Schöffen i en högre andel mål än Japan, men med färre 
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lekmannadomare än i Sverige. Det finns därför två åtgärder för att minska 

behovet av nämndemän, nämligen att minska antalet nämndemän i rätten 

samt att öka juristdomarnas vikt i förhållande till nämndemän i fråga om 

domförhet. 

I nuläget krävs tre nämndemän i tingsrätt samt två nämndemän i hovrätt. 

Enligt min mening bör två nämndemän räcka i tingsrätt, på samma sätt som 

i Amtsgericht. Insynsaspekten uppfylls redan och nämndemännen är 

fortfarande i majoritet i detta läge. Det krävs dessutom en mindre 

nämndeman i varje mål, vilket minskar behovet av lekmannadomare. Vidare 

tror jag att nämndemän i hovrätt är överflödigt och att det kan avskaffas. 

Insynsaspekten uppfylls redan i tingsrätt och som minoritet har 

nämndemännen inte lika mycket att säga till om i hovrätt. I Japan dömer 

lekmän enbart i en instans och en ändrad nämndemannadom är enligt en del 

enbart en indikation på att rättssystemet fungerar. 

Vad gäller användningsområde är det betydligt större än för saiban-in och 

Schöffen. En tingsrätt är inte domför utan nämndemän i mål där den yrkade 

påföljden är allvarligare än fängelse i sex månader. I Tyskland har gränsen 

istället dragits vid två års fängelse och i Japan är en domstol i regel domför 

med enbart juristdomare. Det är enbart när det rör sig om ett allvarligt brott 

som räknas upp i lagen om saiban-in, det vill säga en mycket liten andel av 

alla brottmål. 

En förhöjd domförhet hos en ensam juristdomare i tingsrätten skulle enligt 

mig ha goda konsekvenser. Huruvida gränsen bör höjas till fängelse upp till 

ett år eller mer kan kräva ytterligare utredning, men faktum kvarstår att ju 

mer en enskild juristdomare kan ta hand om på egen hand desto färre 

nämndemän krävs. Förhoppningsvis kan detta göra nämndemannauppdraget 

både viktigare och mer meningsfullt, vilket leder till att det kan ses som mer 

eftersträvansvärt. 
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5.3.2 Uppmuntran och utveckling 

I både Sverige och Tyskland kan antalet juristdomare utökas vid behov. 

Något unikt för Sverige är dock att den här bestämmelsen även gäller 

nämndemännen. Det här leder till att större brottmålsrättegångar som 

förväntas ta många dagar kräver inte närvaro av samtliga nämndemän. Om 

någon nämndeman får förhinder och inte kan vara med under den sista 

dagen betyder det inte att rättegången måste tas om med nya ledamöter utan 

rätten kan vara domför ändå. 

Samtliga brottmål som avgörs i allmän domstol behandlas först i tingsrätt, 

och där är lekmannadomarna i majoritet. Lekmannadomarnas andel bör inte 

som huvudregel vara beroende av brottets allvar. Jag anser att det är bra om 

det inte blir som i Tyskland att första instans för allvarliga brott kräver en 

domstol där juristdomarna är i majoritet utan att det i så fall sker först i 

andra instans, nämligen hovrätten.  

5.4 Uppdraget 
I den här kategorin är skillnaderna inte alltför stora, utan det är olika nyanser 

av i princip samma saker. Det finns dock några aspekter som kan vara 

lärorikt för samtliga länder, inte bara Sverige alltså, att ta i beaktande.  

5.4.1 Rekommendation 

Den största skillnaden mellan Sverige och Japan vad gäller uppdraget är 

tjänstgöringens omfattning. En mandatperiod om fyra år innebär en väldigt 

lång tid för en ung person. Kortare mandatperioder skulle möjligen locka 

fler unga personer att tjänstgöra då det inte innebär alltför stora 

ansträngningar eller bindande åtaganden för den enskilde. Jag tror att fler 

hade varit öppna för tjänstgöring om det var likt i Japan, några enstaka 

gånger, men det hade krävt en betydligt större nämndemannakår och mycket 

utgifter enbart för att hitta tillräckligt många tjänstvilliga. Mandatperioder 

om t.ex. två år tillsammans med en frikoppling från partipolitiken hade 

kunnat öka andelen yngre som skulle vilja tjänstgöra. 
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Ett alternativ till avskaffande av nämndemän i hovrätt är att öka 

nämndemännens inflytande i hovrätten. Antingen så att det krävs en 

kvalificerad majoritet för fällande dom som i Tyskland, eller att som i Japan 

kräva att minst en nämndeman och en juristdomare håller med för fällande 

dom. Om sådant stort inflytande i hovrätt inte är önskvärt anser jag att man 

lika gärna kan avskaffa det. Upplägget som det är nu anser jag vara onödigt 

och enbart resurskrävande. I tingsrätt är bestämmelsen om att minst en 

nämndeman och en juristdomare måste vara överens lite för krävande, 

eftersom juristdomaren på sätt och vis får veto, vilket bör undvikas för att 

upprätthålla nämndemännens funktion.  

Sverige bör även se på Tyskland i fråga om omröstning under överläggning 

för dom. Om juristdomaren, som ofta har ett överläge i form av kunskap och 

erfarenhet, röstar först finns en stor risk att en lekman inte vågar gå emot 

dennes röst. Det kan därför finnas argument för att den här ordningen inte 

ska tillämpas utan att nämndemannen bör yttra sig först. Däremot anser jag 

att det finns en poäng att juristdomaren talar om saken och förklarar 

samtliga omständigheter innan omröstningen så att nämndemännen förstått 

målet korrekt och inte dömer baserat på missuppfattningar eller okunskap. 

5.4.2 Uppmuntran och utveckling 

I Sverige kan inte nämndemännen vara lika anonyma som i Japan och 

Tyskland. Det här anser jag vara bra, eftersom anonymitet minskar den 

tilltalades rättigheter. Det ökar också vikten av lekmannadomarens roll, som 

förhoppningsvis tas på större allvar om den enskilde behöver stå för sitt eget 

dömande. Av samma anledning är det bra att både juristdomaren och 

nämndemännen kan skriva skiljaktig mening, vilket inte är fallet i vare sig 

Tyskland eller Japan. 

Trots att ersättning för tjänstgöring som lekmannadomare utgår i samtliga 

länder är det endast i Sverige som arvode betalas ut för den som tjänstgör 

som lekman i domstol. Dessutom betalar Sverige ut olika typer av extra 

ersättning för att underlätta tjänstgöringen för nämndemännen, vilket de 
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andra länderna inte gör. I Japan finns dessutom ett tak för den dagliga 

ersättning som överhuvudtaget får betalas ut. Sveriges lösning här är 

betydligt bättre än de andra ländernas, enligt mig. Pengar är ett stort 

incitament för många människor och en bra ersättning kan leda till att fler 

kan tänka sig att tjänstgöra som nämndemän. Samtidigt är det viktigt att inte 

ha för höga arvoden och ersättningar eftersom det kan locka personer som 

har pengar som enda incitament att tjänstgöra, vilket kan gå ut över själva 

dömandet som riskerar att bli sekundärt eller till och med helt oviktigt för 

den tjänstgörande. Här är det därför viktigt att ha en lämplighetsprövning 

kring motiv och liknande till tjänstgöringen.  

I avsnittet ovan diskuterades korta mandatperioder, vilket förvisso kan locka 

yngre som inte vill göra alltför bindande åtaganden. Samtidigt innebär en 

längre mandatperiod en möjlighet för lekmännen att både lära sig och 

utvecklas. Om tjänstgöringen är likt i Japan en gång behöver juristdomaren 

alltid börja på ruta ett vid förklaring av rättssystemet för lekmän. Om en 

lekman är van vid processen kan alltför långdragna rättegångar undvikas 

och därmed kan flertalet utgifter hållas nere. Av den anledningen kan det 

finnas starka argument för en upprepad tjänstgöring för lekmännen under en 

längre period istället för vid ett enstaka tillfälle. 

5.5 Aktuella diskussioner 

Följande kategori är inte särskilt juridisk utan fokuserar mer på mediernas 

rapportering samt diskussion om nämndemän. Det är dock viktigt att 

rättsväsendet sänder ut rätt signaler och lyssnar på vad samhället tycker 

samt kan följa de förändringar som sker. Vilken hållning bör massmedier 

och domstolen ha till nämndemannasystemet? Kan attityden förändras? 

Vilka problem som finns i Japan och Tyskland är det bra om Sverige 

undviker och finns det någon fråga som Sverige bör lyfta fram i debatten om 

nämndemän? 
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5.5.1 Rekommendation 

Trots att det inte ser ut som något avskaffande av nämndemannasystemet i 

Sverige är rubriksättningen hos många svenska tidningar hård.212 Frågan är 

om stenhård kritik verkligen hjälper. En mindre fientlig inställning hade 

möjligen varit att föredra anser jag. Så fort något är fel bör inte första tanken 

vara att avskaffa systemet som helhet utan att åtgärda det som inte är rätt. 

Med det sagt vill jag framföra att jag anser kritiken vara högst befogad och 

att en förändring av systemet bör ske snarast. Här tror jag att det kan 

underlätta av att föra fram exempel från andra länder och deras respektive 

lekmannadomarsystem som argument för förändringar. 

I samtliga länder är det juristerna som är mest kritiska till lekmannadomare. 

Möjligtvis beror det på att samarbetet inte fungerar som det ska, eller att 

funktionen för dem inte är tydlig nog. Här är det viktigt att inte bara utbilda 

nämndemännen utan även juristerna hur och varför nämndemännen ska 

delta i dömandet. Det finns ingen anledning att enbart belasta nämnde-

männen för att de inte alltid sköter sin uppgift utan juristerna bör också de 

belastas för att det föreligger ett problem. 

Överlag diskuteras inte bördan som ställs på nämndemän. I Japan har det 

varit en av mediernas större kritiska punkter, att saiban-in sätts under stor 

psykologisk press som kan vara svårt att hantera för en otränad person. Det 

kan absolut vara en idé för svenska nämndemän att fråga sig om det 

verkligen endast är de som behöver ändra sig eller om bördan i alla fall bör 

innebära ett större arvode eller givmildare ersättning. Samtidigt ingår inte 

dödsstraff i straffskalan i Sverige och det underlättar säkerligen för de 

svenska nämndemännen i deras bedömning. 
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5.5.2 Uppmuntran och utveckling 

Kritiken mot och debatten om nämndemannasystemet är viktig. Det är av 

yttersta vikt att inget tas för givet eller ses som ofelbart. Påpekande av fel i 

systemet banar väg för reformer vilka kan göra systemet mer ändamåls-

enligt. Det är viktigt att nämndemännen inte tappar i relevans som i 

Tyskland, för då innebär det endast en onödig utgift för samhället. Sverige 

bör fortsätta uppmärksamma och diskutera nämndemannarollen, på gott och 

ont, även om det nuförtiden är det senare som oftare tas upp. 

Något annat som Sverige lyckas bra med är att ha en någorlunda 

representativ könsfördelning. Det är bra att det råder balans mellan könen i 

fråga om representation i rätten. Samtidigt är det viktigt att det inte sviktar 

över och blir för många kvinnor, utan att det fortsätter vara lika många män 

som kvinnor som tjänstgör som nämndemän eftersom att det är så samhället 

ser ut i Sverige idag. 

5.6 Avslutning 

Genom analysen ovan har den andra frågeställningen också besvarats: 

Hur kan det svenska nämndemannasystemet, genom inspiration från andra 
länders lekmannadomarsystem, utformas för att bli mer ändamålsenligt?  

För att sammanfatta svaret på frågeställningen listas mina viktigaste 

rekommendationer nedan med landet som inspirerade inom parantes: 

• Ta bort eller minska den politiska kopplingen (Japan/Tyskland) 
• Bestämma en övre åldersgräns (Tyskland) 
• Kortare mandatperioder (Japan) 
• Höja den ensamme juristdomarens domförhet (Japan/Tyskland) 
• Minska antal nämndemän i tingsrätt (Tyskland) 
• Avskaffa nämndemän i hovrätt (Japan) 
• Omvänd ordning vid omröstning i överläggningen (Tyskland) 

Det främsta förslaget, som inte direkt framgår av ovan men är essensen av 

flera av förslagen, är att minska den totala mängden nämndemän och på så 

sätt kunna sålla bort olämpliga personer från att tjänstgöra. Det förslaget, 
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tillsammans med flera av rekommendationerna ovan har redan diskuterats 

och föreslagits vid tidigare utredningar i Sverige (bland annat SOU 

2013:49) men har avvisats av regeringen. Kanske de förslagen kan, med 

komplettering baserat på det material som presenterats ovan, leda till att 

regeringen genomför dem i framtiden. Vad som står klart är att ytterligare 

utredningar och reformer är nödvändiga. Vilka andra länders 

lekmannadomarsystem kan Sverige ta inspiration och lärdom av? 
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