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Sammanfattning 
 
Lekmannamedverkan i domstol är ett gammalt fenomen i både Sverige och Danmark. En 

lekman är en person som sitter med och dömer i domstolarna jämte juristdomarna. Inflytandet 

hos dessa har både ökat och minskat över tid och varierar även beroende på vilken typ av 

lekmannadomare man talar om. Denna uppsats undersöker lekdomare i ett historiskt och 

nutida perspektiv och förklarar hur de olika systemen fungerar. Utöver detta ägnas 

uppmärksamhet åt vad som anförts som positivt och negativt med de olika systemen och vilka 

problem som uppkommit. 

 

I Sverige består lekmannadomare av nämndemän respektive jury. Lekmännen utses av 

politiska partier, vilket gett upphov till debatter om opartiskhet och rättssäkerhet. 

Nämndemännen sitter med i flertalet mål i Sverige, medan juryns medverkan är begränsad till 

tryck- och yttrandefrihetsmål. Som konsekvens har nämndemännen blivit föremål för kritik i 

mer omfattande mening än juryn.  

 

I Danmark tar lekmännen form av nævninger, motsvarande jury, eller domsmænd, ungefär 

motsvarande de svenska nämndemännen. Tidigare har nævninger varit definierat som något 

annorlunda och mer självständigt än domsmænd, men över tiden har skillnaderna minskat. 

Många av lekmannadomarna är politiskt engagerade även i Danmark, men till skillnad från i 

Sverige finns en möjlighet att anmäla sitt intresse till att bli lekdomare oavsett politisk 

involvering. 

 

Många av argumenten som förts för lekmannamedverkan är politiskt grundade snarare än 

juridiskt. Dessa kan ifrågasättas utifrån det faktum att lekdomare generellt sett inte har så 

stark koppling till allmänheten som äldre motiveringar vill framföra det som. Lekdomare har 

en annorlunda kompetens från ordinarie juristdomare, vilket väcker debatten om det är 

önskvärt i domstolsväsendet. Trots alla diskussioner som förts på senare tid har åsikter inte 

vägt in i stort på hur lekmannasystemen utvecklats, varken i Sverige eller i Danmark.  
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Abstract 
 
Lay judges in courts is an old phenomenon in both Sweden and Denmark. A layman is 

someone who judges court cases in coalition with ordinary judges. The significance of lay 

judges has both increased and decreased over time and varies depending on the time period 

and type of lay judge of relevance in the discussion. This essay examines lay judges in a 

historical and current perspective and explains how the various systems function. Attention is 

also paid to what has been argued, both positively and negatively, regarding the different 

systems and what problems have emerged. 

 

In Sweden the lay judges exist as nämndemän and jury respectively. The laymen are 

appointed by political parties, which has caused debates concerning impartiality and legal 

security. Nämndemän partake in numerous case types in Sweden, while the jury is limited to 

cases regarding freedom of press and speech. As a consequence, nämndemän have been 

subject to criticism more extensively compared to the jury. 

 

In Denmark lay judges are either nævninger, corresponding to the Swedish jury, or 

domsmænd, corresponding to the Swedish nämndemän. Previously, nævninger have been 

defined as something different to and more independent than domsmænd, but with time the 

differences have dwindled. Many of the laymen are politically involved in Denmark as well, 

but unlike Sweden there is an opportunity to register one’s interest in becoming a lay judge, 

disregarding political involvement. 

 

Many of the arguments for lay judges are politically founded rather than judicially. This can 

be questioned due to the fact that lay judges generally do not have as strong of a connection to 

the public as justifications often express. Laymen have different qualifications compared to 

ordinary judges, which raises the question whether that is desirable in the court system or not. 

Despite all the discussions being held, opinions have not affected the development of the lay 

judge system as of late, neither in Sweden nor Denmark. 
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Ordlista & förkortningar 
 

 

Byret   - Motsvarande tingsrätt 

Domsmand/domsmænd - Nämndemän 

Domsmandssager - Nämndemannamål 

Højesteret  - Motsvarande högsta domstol 

Landsret  - Motsvarande hovrätt 

Nævninge/r   - Jury 

Nævningesager - Jurymål 

 

GRL  - Grundloven (L 1953-06-05 nr 169) 

RB  - Rättegångsbalken (1942:740) 

RPL  - Retsplejeloven (LBKG 2019-09-10 nr 938) 

TF  - Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

YGL  - Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Lekmän kan antas ha en större förmåga att mer se till lagens anda, mindre till dess 

bokstav”.1 

 

En lekman är – i uppsatsens mening – en person utan examen från en juridisk fakultet. 

Lekmannamedverkan i domstol är en gammal tradition både i Danmark och Sverige. Det har 

många gånger diskuterats om lekmän alls har en rättfärdigad plats i våra domstolar, ofta med 

hänsyn till bristande rättssäkerhet och negativ politisk inblandning i lekmannasystemen.  

 

Idag finns olika system för olika typer av lekmannamedverkan både i Danmark och i Sverige. 

Som närliggande länder med till stor del sammanbunden historia uppkommer frågan till 

vilken grad systemen skiljer sig åt och varför. 

 

Jag har valt det här ämnet för att jag finner det intressant och för att jag anser att diskussionen 

ofta uppkommer i periferin, men sällan i fokus. Jag anser att det är värt att undersöka för att 

det, trots att informationen är rik, sällan uppmärksammas hos allmänheten. Jag finner även 

bristen på kunskap hos gemene man intressant, eftersom lekmän inom rättsväsendet anses 

vara folkets representanter. 

 

1.2  Uppsatsens syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur de olika lekmannadomarna, nämndemän och jury, ser 

ut i Sverige och Danmark både ur ett historiskt och ett nutida perspektiv. Jag ämnar ge 

förståelse för hur systemen fungerar och varför de till synes udda metoderna ser ut som de 

                                                        
1 Diesen (1996) s. 29. 



 8 

gör. Förhoppningen är att kunna dra en slutsats om hur systemen motiveras och kunna peka ut 

likheter samt skillnader mellan de olika systemen. 

 

Varför Sverige är intressant i jämförelsen är tämligen uppenbart. Av ungefär samma skäl är 

Danmark ett relevant land att jämföra med. De båda länderna har en liknande, sammanflätad 

historia och rättssystem. Detta innebär att likheter och skillnader blir intressanta av flera 

anledningar. Dels möjliggörs en mer ingående analys och dels kan resultaten förhoppningsvis 

bli mer relevanta. Dessutom finns god tillgång till svenskt, danskt och tillika överlappande 

material inom ämnet, vilket ger goda förutsättningar för utvärdering. 

 

1.3 Frågeställning och avgränsningar 
 

1.3.1 Frågeställning 
 

Min frågeställning är att undersöka lekmannadeltagande i Sverige och Danmark och besvara 

frågan varför det ser olika ut. Jag ämnar inom detta att se till vad som hänt historiskt sett och 

vilka åsikter som framförts samt till positiva och negativa aspekter och hur de påverkat 

utvecklingen av lekmannadomare i respektive land. Slutligen vill jag belysa vilka argument 

som framförts för att bevara systemen och huruvida de är berättigade. 

 

 

1.3.2 Avgränsningar 
 
Då ämnet är mycket omfattande måste en hel del avgränsningar göras. Trots att intressanta 

perspektiv finns på många håll fokuserar uppsatsen uteslutande på just Sverige och Danmark. 

Uppsatsen ämnar heller inte att komma med nya lösningar på potentiella problem med de två 

systemen, utan endast identifiera och diskutera de existerande problemen och lösningarna som 

tidigare föreslagits. Fokus kommer att ligga på hur lekmannadomare utses och entledigande 

behandlas inte i uppsatsen. 

 

Den svenska juryn i sig har en omfattande och komplex historia med internationella 

kopplingar. Jag väljer att inte gå allt för djupt in på denna eftersom den utgör en relativt snäv 

del av allt lekmannadeltagande i svenska domstolar. Även en övergripande historisk 
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avgränsning måste göras och jag har här valt att avgränsa utifrån då faktiska, konkreta lagar 

trätt i kraft. Detta eftersom tidigare historia inte är lika väl dokumenterad, i synnerhet inte i 

Sverige2, och därmed inte kommer att medföra lika mycket till diskussionen. 

 

Slutligen har det nyligen skett förändringar i retsplejeloven i anslutning till Covid-19-viruset. 

Dessa kommer inte att tas hänsyn till eftersom det försvårar analysen och riskerar att göra den 

utdaterad inom en (förhoppningsvis) snar framtid. 

 

1.4 Metod och material 
 

I uppsatsen använder jag en kombination av rättsdogmatisk, rättsanalytisk och komparativ 

metod. Rättsdogmatiken utgår från rättsregler3 och används i texten i just detta syfte; att ta 

reda på vad som faktiskt gäller. Regler ska inte bara fastställas som tillämpliga utan även 

förklaras i de fall det behövs och redogöras för dess relevans i kontexten4, så kallad de lege 

lata-argumentation5. Rättskälleläran spelar in i den rättsdogmatiska metoden. Den behandlar 

här rättskällorna och deras inbördes relation, däribland hierarkin.6 

 

Komparativ metod blir också relevant i uppsatsen, mer specifikt komparativ rättshistoria. Den 

komparativa metoden går ut på att göra en jämförelse mellan olika rättssystem.7 För detta 

krävs tertium comparationis, en gemensam nämnare som gör jämförelsen meningsfull.8 

Angående det svenska och danska rättssystemen finns många tertium comparationis. Några 

exempel är att de båda är utformade på samma sätt och har en jämförbar historia. 

 

Syftet med en komparativ studie är många; exempelvis skapar det förståelse för den inhemska 

(och utländska) lagstiftningens utformning, medan den samtidigt öppnar upp möjligheten för 

att utforska och uppdaga utländska lösningar på en nations annars dolda problem.9 Att 

                                                        
2 Westman (1912) s. 188. 
3 Nääv & Zamboni (2018) s. 21. 
4 Ibid. s. 30. 
5 Ibid. s. 36. 
6 Sandgren (2018) s. 45. 
7 Nääv & Zamboni (2018) s. 143. 
8 Bogdan (2013) s. 46. 
9 Ibid. s. 15 ff. 
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applicera en komparativ studie i anslutning till rättshistoria ger en insikt i hur rätten utvecklats 

och här hur de två rättssystemen utvecklats parallellt med varandra och varför.10 

 

Givetvis spelar förstahandskällor som lagar och förarbeten en stor roll vid en komparativ 

studie, men för en komparativ rättshistorisk studie är även doktrinen central. Den agerar som 

ett instrument för att förstå utvecklingsmönster och tankemodeller.11 Vid behandling av det 

kontinentaleuropeiska rättssystemet som dominerar i Norden finns en djupgående historik 

som kanske bäst redovisas genom doktrinen. Doktrinen bidrar även med ett externt perspektiv 

på rätten. 

 

Eftersom systemen är omdiskuterade behandlar uppsatsen en stor del åsikter och argument 

som framförts för och mot respektive system genom tiderna, med ambitionen att detta ska 

påvisa varför slutprodukten ser ut som den gör idag. För att nå en slutsats inom detta används 

den rättsanalytiska metoden, vilken kan definieras som ett verktyg för att kritisera rätten ur 

olika perspektiv, med utgångspunkt i de svar den rättsdogmatiska metoden tidigare 

producerat.12 Det är i rättsanalysen de lege ferenda-argumentation inträder, alltså att ämna 

diskutera hur rättsläget kanske borde vara, snarare än hur det är idag.13 

 

Det har tidigare gjorts ett antal undersökningar som behandlar nämndemän på olika sätt. I 

uppsatsen hänvisas till några av dessa. Trots att de är gamla har jag valt att använda dem, på 

grund av att de strukturella mönster som nämndemannakåren påvisat inte förefaller ha 

förändrats nämnvärt de senaste 20 åren. Om något tycks den ha blivit ännu äldre och mer 

homogen.14 

 

 

1.4.1 Forskningsläge  
 
Angående forskningsläget är lekmannadomare ett mycket gammalt koncept och relevant 

forskning finns således långt tillbaka i tiden. Danmark genomgick 2007/08 en reform för 

                                                        
10 Sandgren (2018) s. 57 ff. 
11 Nääv & Zamboni (2018) s. 167. 
12 Sandgren (2018) s. 51. 
13 Nääv & Zamboni (2018) s. 36. 
14 Se s. 15 om representation. 
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nævninger, varför nyare material blir relevant. I Sverige har det inte skett några betydelsefulla 

förändringar på länge.  

 

Det finns mycket argumentativt och inflytelserikt material skrivet av Christian Diesen för 

Sverige och Henrik Zahle för Danmark, som har influerat flertalet förarbeten och andra 

författare. Mycket av det som gjorts saknar emellertid ett komparativt perspektiv, varför jag 

anser att en nutida studie som jämför de båda länderna kan vara betydelsefull. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

Texten börjar med en genomgång av hur Sveriges lekmannasystem fungerar, främst utifrån 

lagar och förarbeten, i kombination med en historisk redogörelse för detsamma. Efter detta 

har jag valt att diskutera kontroverser i systemet. Den danska skildringen är utformad 

liknande och följer efter den svenska. Till slut kommer jag att diskutera likheter och 

skillnader och utifrån vad som tidigare anförts diskutera vad konsensus verkar vara, både 

utifrån doktrinen och mina egna uppfattningar. Slutligen kommer jag att diskutera 

argumentationen som ägt rum inom debatten, och ämnar återkoppla till min frågeställning för 

att uppnå en slutsats. 

 

2.  Sverige 
 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” 

(1 kap. 1 § regeringsformen) 

 

2.1 Nämndemäns deltagande 
 
Regler om nämndemän i Sverige finns huvudsakligen i rättegångsbalken. Nämndemän i det 

svenska systemet deltar vanligtvis vid huvudförhandling i tingsrätt i brottmål, vissa 

familjemål och avgöranden av enstaka ärenden. Det är då tre nämndemän som dömer 
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tillsammans med en lagfaren domare. I hovrätten förekommer nämndemän i brottmål och 

vissa familjemål. Där dömer tre lagfarna domare med två nämndemän.15  

 

I förvaltningsrätter deltar nämndemännen i mål gällande administrativa frihetsberövanden 

samt många andra måltyper. Där finns en lagfaren domare och tre nämndemän. I 

kammarrätter förekommer nämndemän endast i några enstaka måltyper. Då dömer tre 

lagfarna domare och två nämndemän.16 

 

Nämndemän deltar inte i förhandlingar i Högsta Domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen och inte heller i vissa specialdomstolar. I lägre instanser är alltså 

nämndemännen i majoritet, medan lagfarna domare är i majoritet i hov- och kammarrätter.17 

 

 

2.1.1 Hur utses nämndemän? 
 

Nämndemän utses genom val av kommunfullmäktige eller regionfullmäktige.18 De nomineras 

av de representerade politiska partierna för en period av fyra år.19 Kraven som ställs på att 

vara nämndeman är att vara svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella kommunen 

eller länet. Det finns inget krav på att vara medlem i ett parti, även om det i praktiken 

vanligtvis är fallet. En person som är minderårig, har förvaltare eller har ett yrke där man för 

annans talan inför domstol, som domare, polis, åklagare m.fl., kan inte väljas till 

nämndeman.20 Det finns cirka 8 300 nämndemän som medverkar i över 100 000 

domstolsavgöranden per år. Systemet kostar drygt 150 miljoner kronor årligen21, vilket är 

avsevärt billigare än om professionella jurister skulle ta över rollerna22. 

 

 

 

                                                        
15 SOU 2013:49 s. 101. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 4 kap. 5 & 7 §§ RB. 
19 4 kap. 8 § 1 st. RB. 
20 4 kap. 6 § RB. 
21 SOU 2013:49 s. 101. 
22 Diesen (1996) s. 20. 
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2.1.2 Nämndemännens historia 
 

Den moderna svenska nämnden härstammar från 1200-talets landskapslagar, men agerade på 

den tiden främst som ett bevismedel som skulle leta fram sanningen i målet.23 

 

Under landskapslagarnas tid fanns en betydande mängd former nämnden kunde anta, vilket 

visar att många faktorer haft betydelse för lagstiftningen över tid. Detta förhindrar 

möjligheten att kunna behandla nämndens tidiga historia i enkla och raka linjer.24 

 

Domarrollen hos nämndemännen växte fram gradvis. Under tidiga 1600-talet avgjorde de 

rättsfrågorna. Från början valdes tolv nämndemän ut av domaren bland de bönder som var 

närvarande på tinget, men senare var det parterna själva som fick utse sin hälft av nämnden. 

Sist kom det att falla på tingsförrättaren att utse nämndemännen. Mot slutet av 1600-talet 

skiftade nämndemännens maktställning till att bli svagare, delvis i och med att juridiskt 

utbildade domare fick rollen som häradshövdingar och i större utsträckning än tidigare bidrog 

vid förhandlingarna.25 1734 års lag reducerade nämndens inflytande ytterligare. 

Nämndemännen förlorade sin individuella rösträtt och följaktligen krävdes nu en enig nämnd 

för att lyckas överrösta häradshövdingens beslut.26 Den nya rättegångsbalken år 1948 

minskade antalet nämndemän från tolv till nio, 1971 minskade antalet ytterligare till fem och 

slutligen sänktes antalet nämndemän till tre genom 1983 års nämndemannareform.27 

Reformen innebar även att nämndemän i tingsrätterna återigen fick individuell rösträtt istället 

för kollektiv.28 

 

I samband med att antalet nämndemän minskade 1983 tydliggjorde den dåvarande regeringen 

att det låg ett stort värde i att ha lekmannainflytande i domstolsprocessen. Detta med 

hänvisning till att det garanterar att domstolarnas avgöranden ligger i linje med allmänna 

rättsuppfattningar i samhället, särskilt gällande bedömningsfrågor som påföljdsval och 

bevisvärdering. Regeringen menade därmed att nämndemännen bidrar till att medborgarnas 

                                                        
23 SOU 1994:99 s. 173. 
24 Westman (1912) s. 187 f. 
25 SOU 1994:99 s. 173. 
26 SOU 2013:49 s. 102. 
27 Ibid. s. 103 ff. 
28 SOU 1994:99 s. 174. 
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förtroende för rättskipningen upprätthålls, inte minst i och med den insyn de innebär.29 Vidare 

fortsätter det traditionen av folklig förankring i dömandet.30  

 

 

2.1.3 Den politiska aspekten av nämndemän & representation 
 

”Uppdraget som nämndeman är ett statligt förtroendeuppdrag som inte är av politisk natur.” 

(SOU 2013:49 s. 214) 

 

Sedan år 1863 har nämndemännen utsetts av en politisk församling och har av den 

anledningen varit föremål för en del kritik. Vissa menar att nämndemännen på grund av sin 

partipolitiska bindning inte kan döma objektivt. Som försvar mot detta har anförts att det är 

positivt att de nominerade till nämndemannauppdrag redan är väl kända för valförsamlingen 

och att det bidrar till att endast lämpliga personer kommer i fråga för nominering.31 Metoden 

att istället, likt en del andra länder, slumpvis göra urvalet ur röstlängderna förkastas med 

hänvisning till att det inte garanterar ”omdömesgilla, rättrådiga, självständiga och 

samhällsintresserade” personer till nämndemannaposterna. Även aspekten av icke-frivillighet 

anses göra detta olämpligt.32 

 

Även om nämndemännen tillsätts av de politiska partierna finns en formell möjlighet för icke-

politiskt aktiva att förordnas tjänsten. Tillvägagångssättet är dock fortfarande detsamma och 

en person måste bli nominerad av ett politiskt parti för uppdraget, vilket innebär att det i 

praktiken sällan sker att icke-medlemmar blir nämndemän.33 

 

Det har vid ett antal tillfällen kommit fram förslag34 på att även icke-politiskt aktiva ska 

kunna tjänstgöra som nämndemän i större utsträckning än i dagsläget. Vad som istället skulle 

ha betydelse är att de utvalda personerna är aktiva och engagerade i det svenska 

samhällslivet.35 Att en sådan lösning inte blivit mer aktuell kan bero på att det anses finnas 

begränsade möjligheter att genomföra, mycket på grund av att det gamla systemet redan är 

                                                        
29 Prop. 1982/83:126 s. 18. 
30 SOU 1994:99 s. 302. 
31 SOU 1994:99 s. 302 f. 
32 Ibid. s. 305 ff. 
33 Domstolsverkets rapportserie 2007:2, s. 2 f. 
34 Se t.ex. motioner 2001/02:Ju287 Tillsättning av nämndemän & 2001/02:Ju450 Värn för rättssamhället. 
35 SOU 2002:61 s. 12. 
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rikstäckande och menas ha visat sig tillhandahålla lämpliga tjänstemän. Dessutom har anförts 

att det inte egentligen är oförenligt med domstolarnas oberoendekrav att nämndemännen utses 

på detta vis36, även om det varit omdebatterat37. Istället har fokus legat på att rekryteringen 

ska sikta mot jämställdhet avseende kön, ålder, etnisk bakgrund och yrken hos 

nämndemännen.38 Detta för att det historiskt visats en lätt överrepresentation av män (vilken 

idag jämnats ut39) och en stor överrepresentation av äldre och offentliganställda.40 Bland 

annat ekonomiska faktorer och sättet nämndemännen väljs på bedöms vara faktorer till varför 

nämndemannakåren ser ut som den gör.4142 Det föreligger en problematik där de partipolitiskt 

aktiva är en relativt homogen grupp människor.43 Motargument har dock anförts om att olika 

partier bringar olika typer av människor.44 

 

Nämndemannakåren har även problem med brist på mångfald. Sverige som land har stor 

etnisk och kulturell mångfald, med cirka en miljon av befolkningen födda utomlands och 

ytterligare en miljon som har minst en förälder född i utlandet. Andelen nämndemän med 

annan etnisk bakgrund än svensk är emellertid liten och ojämnt fördelad, vilket gör att många 

olika kompetenser och erfarenheter riskerar att gå förlorade. Ett förslag har varit att ta bort 

krav på medborgarskap för att bli nämndeman, men detta har setts som negativt pga. risk att 

det kan leda till bristande språkkunskaper och kunskaper om hur det svenska samhället 

fungerar hos nämndemännen.45 

 

Ytterligare ett problem med den politiska aspekten av systemet är det minskande 

medlemsantalet i de politiska partierna. I början av 60-talet var 1,3 miljoner svenskar 

medlemmar i politiska partier. Vid slutet av 2004 hade siffran sjunkit till totalt 277 000 

medlemmar för samtliga partier, vilket motsvarade endast 3,9% av väljarkåren. När 

medlemsantalet sjunker stiger också medelåldern bland de förtroendevalda.46 

                                                        
36 SOU 2002:61 s. 13. 
37 Ibid. s. 69. 
38 4 kap 7 § 4 st. RB. 
39 SOU 2013:49 s. 217. 
40 SOU 1994:99A s. 177. 
41 SOU 2002:61 s. 44 & 54 f. 
42 Även antal tjänstgöringstillfällen/år, grad av upplevd delaktighet m.m,, se SOU 2002:61 s. 132. 
43 SOU 2002:61 s. 63 ff. 
44 Ibid. s. 68. 
45 Ibid. s. 85 ff. 
46 SOU 2013:49 s. 223. 
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Det ska nämnas att uppenbart felaktiga lekmannadomar förefaller sällsynta, även om 

nämndemännen har visat på en mer emotionell utgångspunkt och sämre förmåga till 

bevisvärdering än juristdomarna. Bland annat kan observeras tendenser att godta 

erkännanden, lägga vikt vid om någon är förstagångsförbrytare eller ej, i allmänhet vara 

beredda att tillämpa lägre beviskrav och utdöma hårdare straff än juristdomare. Nämndemän 

har också visat sig vara mer aktiva gällande påföljdsfrågan i jämförelse med skuldfrågan. 

Anledningen till dessa trender är troligtvis bristande utbildning, i synnerhet i bevishänseende 

där området är mer tekniskt, i kombination med avsaknad av erfarenhet.47 

 

I en undersökning som genomfördes år 199548 angav 36 av 72 nämndemän att de ville ha 

möjlighet att låta sina politiska åsikter göra sig gällande i dömandet. 23 svarade dessutom att 

de redan ansåg sig ha denna möjlighet. En mycket stor del av nämndemännen kan konstateras 

uppfatta uppdraget som ett med politisk karaktär. 21 av de 72, alltså 30%, svarade att arbetet 

som nämndeman genomsyrades av sitt partis ideologi. 53 av 72 ansåg det viktigt att 

nämndemännen representerar olika politiska uppfattningar – något som ej bör spela roll om 

politiken inte på något vis genomsyrar genomförandet av uppdraget.49 Det bör dock nämnas 

att undersökningen har relativt liten population och stort bortfall. Trots undersökningens ålder 

har nämndemannasystemet inte genomgått någon betydelsefull reform sedan undersökningen 

ägde rum, varför den fortfarande kan anses vara någorlunda representativ. 

 

2.2 Jury i Sverige 
 

2.2.1 Hur fungerar juryn?  

 
Bestämmelser om den svenska juryn finns huvudsakligen i 9 kap Lag (1991:1559) med 

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Juryns 

medverkan är också grundlagsstadgad i tryckfrihetsförordningens 12 kap. 3 § och 

yttrandefrihetsgrundlagens 3 kap. 7 § 2 st. Juryn förekommer endast i mål om tryckfrihet- 

eller yttrandefrihetsbrott och omfattar nio jurymedlemmar varav sex ska vara överens för att 

                                                        
47 Diesen (1996) s. 231 f. 
48 Gymnasiearbete genomfört av Christer Rundkvist, hänvisat till i Diesen (1996). 
49 Diesen (1996) s. 302. 
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ett brott ska ha begåtts.50 Huvudförhandling inför jury sker även inför tre lagfarna domare.51 

Juryn behandlar inte frågor om sanktioner utan endast skuldfrågan. Parterna kan komma 

överens om att målet ska avgöras utan jury. Då har rätten istället samma sammansättning som 

vid ett vanligt mål, med juristdomare och nämndemän.52 
 

1815 infördes jury i tryckfrihetsmål i Sverige.53 Som motiv till varför jury lämpade sig för just 

tryckfrihetsmål åberopades att tryckfrihetsbrott i allmänhet är mer moraliska än materiella 

förbrytelser. Med anledning av detta var ordalydelsen i lagen inte tillräcklig för en rättvis 

bedömning, utan det krävdes ett fritt och opartiskt dömande som juryn ansågs kunna bidra 

med.54 

 

Den svenska juryn har genomgått stora förändringar över tid. Från början utsågs de nio 

ledamöterna först efter förhandlingarnas slut och dömde på handlingarna.55 Först 1937 

ändrades detta. Juryn närvarade hädanefter vid själva förhandlingarna i tryckfrihetsmålen och 

fick dessutom rätt att delta i processen genom att ställa frågor. De domstolsvalda 

juryledamöterna skulle inte heller längre utses i varje enskilt fall, utan lottades istället fram 

från en färdigställd lista.56 

 

1949 skedde ännu en reform av det svenska jurysystemet. Parterna och domstolen hade 

tidigare utsett juryledamöterna, men skulle inte längre få påverka sammansättningen av 

juryn.57 Detta innebar i praktiken indirekta val; antingen genom landstingen eller 

stadsfullmäktige. Systemet skulle genom reformen bli mer rättssäkert och opartiskt genom att 

ge tryckfrihetsjuryn en folklig förankring.58 

 

 

 

 

                                                        
50 12 kap. 4 § TF. 
51 9 kap 1 § lag 1991:1559. 
52 Karnov lagkommentar av Hans-Gunnar Axberger, nr. 222 till 12:3. 
53 SOU 2013:49 s. 103. 
54 Vallinder (2000) s. 21. 
55 Ibid. s. 64 f. 
56 Ibid.  s. 215 f. 
57 SOU 1947:60 s.189. 
58 Vallinder (2000) s. 327 ff. 
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2.2.2 Kritik mot juryn 
 

Det finns mycket kritik mot jurysystemet, men det har också yttrats motargument till nästintill 

samtliga. Argument som förts mot jury har varit att dess anonymitet är ett hot mot 

rättssäkerheten, i och med att de överlägger i enrum och ledamöterna har tystnadsplikt. 

Anonymiteten gör juryn närmast ansvarslösa för domen, utan någon garanti att den följer 

lagen då juryn saknar legalt ansvar för domen. Å andra sidan kan det anses nödvändigt för att 

skydda identiteten och därmed självständigheten hos jurymedlemmarna.59 

 

Det har också anförts att domarna jurysystemet resulterar i kan var godtyckliga; vad en jury 

friar kan en annan fälla, möjligtvis på osakliga grunder. En juristdomare som utgår ifrån 

praxis och lagregler kan förmodligen få till ett mer förutsebart och därmed rättssäkert resultat. 

Dock har försvarare för jurysystemet menat att godtyckliga domar även sker av professionella 

domare.60 

 

Unikt är att friande dom i jurymål inte kan överklagas och att domar inte behöver motiveras. 

Efter 1949 års tryckfrihetsförordning kan rätten dock välja att fria även i fall då juryn fällt. 

Bristen på motiveringar gör likväl att möjligheterna till skapande av prejudikat försvåras 

avsevärt på tryckfrihetsområdet.61 

 

Idag utses juryledamöter antingen av landstinget eller av kommunfullmäktige. Olika 

samhällsgrupper och meningsriktningar ska vara representerade. Numera sker nomineringen 

till jurymannalistan genom partier i landstinget och partitillhörighet framgår samt 

tillhandahålles av rätten. Juryn har alltså, precis som nämndemännen, en politisk koppling.62 

Den politiska aspekten har tidigare orsakat problem. I fallet Holm v. Sweden från 1993, där ett 

tilltalat bokförlag anklagats för förtal för att anklagat Carl G. Holm för att vara högerextremist 

bestod juryn av 5/9 socialdemokrater, vilka tingsrätten ansåg inte vara jäviga med anledning 

av politisk ställning. Sverige fälldes i Europadomstolen enligt art. 6.1 EKMR, för att 

misslyckats ha bistått en oavhängig och opartisk domstol. Sverige fick betala böter för 

felsteget, men domen har fått föga effekter utanför debattforum.63 

                                                        
59 Vallinder (2000) 385 ff. 
60 Ibid. s. 387 ff. 
61 Ibid. s. 393. 
62 Ibid. s. 394 f. 
63 Holm v. Sweden, no. 14191/88, ECHR 1993. 
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Som argument för att behålla juryn är det vanligt att hävda att den, likt nämndemän, är 

folkligt förankrad och agerar som ett skydd mot myndigheter. Domstolarna själva skulle 

kunna anses jäviga att döma i mål där de själva är föremål för det aktuella yttrandet, alltså i 

fall där kritiken som bedöms är riktad mot rättssystemet. Jury ger en allsidig bedömning av 

målet och juryprocessen går dessutom förhållandevis snabbt.64 Idag förs inte en allt för livlig 

debatt om juryn och den som äger rum sker mest internt bland jurister.65 

 

3. Danmark 
 
Lekmännens roll i den danska straffrätten är grundlagsfäst i 65 § 2 st. grundloven:  

”I strafferetsplejen skal lægmænd midvirke. Det fastsættes ved lov, i hvilke sager og under 

hvilke former denne medvirken skal finde sted, herunder i hvilke sager nævninger skal 

medvirke”. 

 

3.1 Det danska systemet 
 

Lekmannamedverkan i de danska domarna tar antingen form som domsmænd, motsvarande 

nämndemän, eller nævninger, motsvarande jurymedlemmar som är likställda med de juridiska 

domarna.66 Totalt finns drygt 16 000 lekmannadomare och systemet kostar Danmark cirka 50 

miljoner kronor per år.67 

 

 

3.1.1 Historia 
 

Lekmannamedverkan i domstol är en central princip i den danska straffrätten. Den tillkom 

med 1849 års grundlov i form av nævninger, men det var inte förrän vid retsplejelovens 

ikraftträdande 1919 som systemet började användas och reglerna för första gången samlades i 

                                                        
64 Vallinder (2000) s. 398-406. 
65 Ibid. s. 414. 
66 Karnov Group Denmark, grundloven, kommentar 181 till 65 §. 
67 SOU 2013:49 S. 227 ff. 



 20 

ett enhetligt lagverk.68 Bestämmelsen löd ”I Misgerningssager og i Sager, der rejser sif af 

politiske Lovovertrædelser, skal Nævninger medvirke”.69 

 

Varför lekmän i brottsmål fick en konstitutionell stadga var på grund av en misstro gentemot 

domstolarna under det dåvarande enväldet, vilka ansågs vara ansvariga för genomförande av 

alltför stränga restriktioner och hårda påföljder gentemot människor som var kritiska mot 

regeringen. Lekmännen avsåg kunna förändra den sociopolitiska ställning som ditintills 

representerats och de sågs som en stark skyddsåtgärd för folkets frihet.70 Samtidigt som 

lekmannamedverkan infördes 1919 infördes även regler om muntlighet och offentlighet i 

grundloven.71 

 

Till en början var det tolv nævninger som i form av jury skulle avgöra skuldfrågan i grova 

brottmål. År 1936 utvidgades lekmannainflytandet och domsmænd infördes som en ny typ av 

lekmannadomare. Domsmænd var från början lekmannaledamöter vid brottmål i lägsta 

instans, men idag används de betydligt mer än nævninger.72 

 

 

3.1.2 Hur fungerar det danska systemet? 
 

Syftet med lekmannadomare i det danska systemet idag är att bidra med andra typer av 

erfarenheter än juristdomarna, vilket ska assistera både i bevisvärderingen och bedömningen 

av lämpligt straff. Dessutom ska lekmannadeltagande, precis som i Sverige, ge allmänheten 

en inblick i domstolarnas arbete och därigenom ökad förståelse för domstolsväsendet.73 

 

Grundlagsbestämmelsen specificerar inte i det närmre hur lekdomarna i straffrättsprocessen 

ska organiseras, utan överlåter istället detta till lagstiftningsmakten att definiera ytterligare. 

Nuvarande konstitution innehåller endast bestämmelse om nævningers medverkan i 

straffrättsliga mål.74  

 

                                                        
68 Zahle (2006a) s. 2. 
69 1920 års grundlov, 72 § 2 st. 
70 Folketinget lagkommentar till 65 § 2 st. GRL. 
71 Zahle (2006b) s. 407. 
72 Zahle (2001) s. 120 f. 
73 Ibid. 
74 Christensen, Jensen & Jensen s. 401 ff. 
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Liknande regler gäller för både domsmænd och nævninger. De väljs för en period på fyra år 

och valet sker genom att kommunal kommitté sammanställer en lista med lämpliga 

medborgare för respektive uppdrag.75 Kommittén består av fem personer valda av 

kommunstyrelsen, vilken i sin tur består av folkvalda politiker. Kommunerna bestämmer i 

övrigt själva hur de vill göra urvalet. Vill man tjänstgöra som domsmand eller nævning finns 

möjlighet att anmäla sitt intresse till kommittén, oavsett politisk inblandning. Vid 

sammansättningen av jury och nämndemän ska beaktas att formationen ska representera 

befolkningen. Partipolitisk tillhörighet framgår inte vid urvalet, men majoriteten av de som 

väljs är partimedlemmar. Kommittén har tystnadsplikt om hur urvalet går till.76 

 

Danmarks lekmannadomare har samma problem som de svenska i fråga om representation, 

med brist på exempelvis yngre och människor med annat etiskt ursprung. Lottning har 

diskuterats som alternativ urvalsmetod, men anses utgöra risk för att olämpliga personer blir 

valda.77 

 

Om någon blir uttagen till tjänstgöring är de i princip skyldiga att tjänstgöra när de kallas till 

domstol. Offentliganställda och äldre kan begära att frias från uppdraget. Avsikten är att de 

valda ska tjänstgöra i rätten fyra gånger per år, men i praktiken sker det ofta fler gånger.78 En 

person måste ha rösträtt till danska folketinget för att kunna väljas till tjänsten som 

lekmannadomare. Den som väljs måste också vara lämplig för uppdraget och vissa yrkeskårer 

är uteslutna.79 Den kan heller inte bli vald som skulle fylla 80 år eller äldre under 

uppdragsperioden.80 

 

3.2 Särskilt om domsmænd 
 
 
Retsplejelovens bestämmelser om lekmäns medverkan reformerades 2007/08. Efter reformen 

deltar domsmænd i byrett samt i landsretten, som är högsta instans angående skuldfrågan, 

                                                        
75 6 kap. 68 § 1 st. RPL. 
76 Danmarks Domstole: ”Domsmænd og nævninge ved Danmarks domstole”, besökt 2020-05-06. 
77 Smith (2013) s. 193 f. 
78 Diesen (1996) s. 91. 
79 6 kap. 70 § RPL. 
80 6 kap. 69 § RPL. 
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huvudsakligen i brottmål där högre straff än böter kan övervägas.81 I byretten förekommer en 

juridisk domare och två domsmænd. I landsretten sitter tre juristdomare och tre domsmænd.82 

 

Vid avgörandet av dessa mål sker samråd och omröstning mellan juristdomare och 

domsmænd gemensamt och med en lika röst var, både angående skuldfrågan och 

påföljdsval.83 De är alltså nästintill jämställda med ordinarie domare i de mål där de 

medverkar. När brottmål går upp till Højesteret är det endast straffets art och längd som kan 

ändras.84 I Højesteret förekommer inga lekdomare.85 

 

3.3 Särskilt om nævninger 
 

I brottmål där fängelse i fyra år eller mer kan bli aktuellt träder istället nævninger in i rollen 

som lekdomare. Nævningesager är betydligt mer sällsynta än domsmændssager. Nævninger 

medverkar även i brottmål som rör politiska överträdelser.86 I byretten sitter i regel då tre 

juristdomare och sex nævninger. I landsretten sitter tre juristdomare och nio nævninger.87 Den 

tilltalade kan sedan 2007 välja att få sitt mål prövad som en domsmændssag istället för en 

nævningesag.88 

 

Nævninger och juristdomare sitter fysiskt åtskilda i rättssalen fram till röstningen. Vid 

förhandlingens början får nævninger ta del av relevanta handlingar i målet. Nævninger deltar 

inte vid bedömningen av bevisfrågor. Vid avgörandet av skuldfrågan i nævningesager ska 

samråd och omröstning ske gemensamt mellan lekmannadomare och juristdomare. Båda 

domartyperna har en röst var och nævningerne avlägger sina röster först. Beslutet visar hur 

många av juristdomarna respektive nævningerne som röstade för en fällande och friande dom. 

Svaranden kan endast dömas som skyldig om 2/3 av nævningerne och 2/3 av juristdomarna 

röstar för.89  

                                                        
81 62 kap. 686 § 2 st. RPL. 
82 Diesen (1996) s. 91. 
83 Zahle (2001) s. 120. 
84 Danmarks Domstole: ”Domsmændssager”, besökt 2020-05-06. 
85 62 kap. 690 § 2 st. RPL. 
86 62 kap. 686 § 4 st. RPL. 
87 Smith (2013) s. 193. 
88 Kommentar till 687: 3143. 
89 Danmarks Domstole: ”Nævninegsager”, besökt 2020-05-06. 
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Vid fällande dom och omröstning inför sanktionsfrågan har varje nævning en egen röst, 

medan juristdomarna tillsammans har lika många röster som antalet nævninger.90 

 

 

3.3.1 Begreppet nævninger - konstitutionell innebörd och kontroverser 
 

Att avskaffa nævningesystemet har varit en kontroversiell fråga inom den danska politiken, 

med både politiska och juridiska argument bakom sig. Jurister har ansett nævningers beslut 

vara otillfredsställande kvalitetsmässigt men samtidigt funnit sig maktlösa att kunna 

åstadkomma någon förändring, mycket på grund av just grundlagsstadgandet. Införandet av 

domsmænd skulle vara ett sätt att kunna utesluta nævninger ur processen, men samtidigt 

kunna uppfylla det konstitutionella kravet på lekdomare.91 

 

Nævningereformen som trädde i kraft 2008 inskränkte nævningernes makt avsevärt. Beslut 

som tagits av nævninger skulle nu motiveras samt kunna överklagas och röstningssystemet 

övergick till att bli mer av ett samarbete mellan nævninger och juristdomarna. Anledningen 

bakom reformen sades vara att modernisera de danska domstolarna och öka rättssäkerheten.92 

 

Den kontroversiella diskussionen gäller det konstitutionella kravet på att nævninger ska agera 

åtskilt från juristdomarna.93 Tidigare var så fallet, men nu avgörs skuldfrågan alltså 

gemensamt. Trots all kritik fick det ingen betydelse för reformen. Varken grundloven eller 

dess förarbeten innehåller någon närmare definition av nævningebegreppets funktion eller 

innebörd.94 

 

Redan vid instiftandet av grundloven från 1953 fördes diskussioner om att det skulle 

specificeras i lagtexten att det var just nævningesystemet som skulle upprätthållas. 

Formuleringen så som den kvarstår idag är tvetydlig. Frågan var om grundlagsstiftningen 

egentligen gjorde någon distinktion på lekdomare i dess olika former, eller om de mindre 

kontroversiella domsmænd skulle kunna ersätta nævninger i processerna. Genom att lagfästa 

skyldigheten till nævninger menas att det ska finnas lekdomare som fungerar åtskilt från de 

                                                        
90 Danmarks Domstole: ”Nævninegsager”, besökt 2020-05-06. 
91 Zahle (2006a) s. 7. 
92 Danmarks Domstole: ”Nævningereformen”, besökt 2020-05-12. 
93 Karnov Group Denmark, grundloven, kommentar 181 till 65 §. 
94 Christensen, Jensen & Jensen (2015), Grundloven med kommentarer, s. 401 ff. 
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juridiska domarna när det kommer till skuldfrågan. Varför domsmænd inte kan uppfylla detta 

krav beror på att de agerar i samråd med de ordinarie domarna.95 

 

Den otydliga formuleringen ger utrymme för olika tolkningar, förutsatt att någon form av 

lekdomare fortfarande upprätthålls. Vid tolkning i enlighet med sedvanerätt måste 

bestämmelsen dock tolkas utefter förarbeten, där det klargörs att det finns ett entydigt svar 

och definition: nævninger ska bevaras.96 

 

4. Jämförelse – likheter och skillnader 
 

Även om båda systemen är gamla har det svenska längre historiska rötter. Andra skillnader är 

att de danska lekmännen alltid dömer i lika antal eller majoritet mot juristdomare, medan de 

svenska är i minoritet i de högre instanserna.  

 

Ännu en skillnad är att nævninger i Danmark är skyddade genom grundlag. Liknande 

bestämmelse finns för juryn i Sverige, men här är bestämmelsen inte tvetydlig och kan inte 

tolkas som att omfatta nämndemän. Således uppstår inte samma diskussion om substitution i 

Sverige som i Danmark. 

 

Det används liknande motiveringar till lekmannamedverkan i de båda länderna, med mycket 

fokus på insyn och förtroende, även om den danska bakgrunden uttryckligen grundar sig i 

misstro till skillnad från den svenskas mer idealistiska motivering. Det är aldrig slumpen som 

får utse lekmän i något av länderna. Inget av systemen har heller lekdomare i högsta instans, 

men detta har en annan betydelse i Danmark där Højesteret inte faktiskt prövar skuldfrågan 

utan bara sanktionsfrågan.  

 

Likt Sverige har Danmark sina motsvarande nämndemän i fler mål än juryn. Det bör dock 

noteras att den danska juryn, nævninger, skiljer sig mycket från hur den svenska juryn 

används i domstolsväsendet. Nævninger är trots allt det som används i vad som kan betraktas 

                                                        
95 Zahle (2006a) s. 10 ff. 
96 Ibid. 
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som de allvarligaste målen, medan tryckfrihetsjuryn är ett mer specifikt system som hålls helt 

åtskilt från majoriteten av brottmål. 

 

Något som faller under både likhet och skillnad är den politiska aspekten. I Sverige är den 

närmast ett krav, medan det i Danmark är fullt möjligt att bli lekdomare utan att vara medlem 

i ett politiskt parti genom att anmäla sitt intresse. Möjlighet att anmäla intresse saknas i 

Sverige. Trots skillnaden syns liknande tendenser i Danmark av att de flesta ändå är politiskt 

aktiva.97 

 

5. Argument för och emot lekmän 
 

De huvudsakliga argumenten som framförs för att behålla lekmän är liknande i Sverige och 

Danmark. Dessa innefattar att ge medborgare inflytande och insyn över rättskipningen, 

bibehålla folkligt förtroende för domstolsväsendet, bidra med en moralisk dimension, 

ekonomiska skäl och att se till att rättens avgöranden stämmer överens med den allmänna 

rättsuppfattningen. Skälen till lekmannamedverkan i domstolarna härleds ofta ur politiska 

argument, snarare än faktiska processuella överväganden.98 

 

Gällande att ge medborgarna inflytande över rättskipningen, eller åtminstone insyn, är det ett 

argument som värnar om ökad demokrati och skydd mot maktmissbruk. I båda länderna finns 

emellertid redan skydd för att förhindra detta, inte minst genom offentlighetsprincipen och 

metoder för att utse domare.99 Argumentet kanske därför kan anses som ogiltigt, eller i varje 

fall överflödigt.  

 

Om nämndemän faktiskt ger folkligt förtroende för rättskipningen är oklart. Tanken fungerar 

bättre för jurysystemen, där en större mängd medborgare någon gång kommer att vara aktiva. 

Just nämndemännen saknar i vilket fall mandat direkt från väljarna. Det är möjligt att 

domstolar med enbart juristdomare har större förtroende.100 

 

                                                        
97 Danmarks Domstole: ”Domsmænd og nævninge ved Danmarks domstole”, besökt 2020-05-06. 
98 SOU 1961:6 s. 52. 
99 Ibid. 
100 Diesen (1996) s. 245. 
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Lekmän har sagts tillföra en moralisk definition och förhindrar att rättstillämpningen blir för 

rigid och därigenom oskälig. En viktig invändning är dock att förutsebarheten i domstolarna 

minskar, samt att subjektivitet och tillfälliga åsikter kan komma att spela stor roll i 

rättssystemet. En invändning mot det är att rättskipning ofta är skönsmässig i viss grad och 

inte en absolut logiskt kontrollerbar lagtillämpning. Domarens grundvärderingar gällande 

bland annat moral och ideologi kommer att inverka på många bedömningar, likväl kommer 

saker som domarens humör.101  

 

Det mest framträdande, mer juridiska, skälet att behålla lekmannamedverkan är att rättens 

avgöranden ska stämma överens med den allmänna rättsuppfattningen.102 Bedömningen måste 

dock ändå ske inom ramarna för lagen, lekmännen har inte möjlighet att ’korrigera’ lagtexten 

utifrån hur de anser rimligt. Angående allmän rättsuppfattning kan frågan också ställas om det 

överhuvudtaget är något som existerar. Om svaret på frågan är ja kan man därefter fråga sig 

om nämndemän är bättre representanter för denna än juristdomarna.103 

 

En BRÅ-undersökning från 1996 går igenom allmänhetens och nämndemännens värderingar, 

som i många fall knappast kan anses stämma överens. Slutsatsen författarna drar är att 

nämndemännen inte representerar ”mannen på gatan”, utan en något mer skolad 

rättsuppfattning som har en stark tendens att hamna någonstans mellan allmänhetens och 

domarens. Detta är problematiskt, eftersom nämndemännen visar sig inte ha samma 

rättsmedvetande som juristdomare men heller inte bibehåller den juridiskt obildade 

lekmannaståndpunkten hos allmänheten.104 Samma undersökning visar även i flertalet fall att 

”allmänheten” inte är i närheten av enig, utan i förevarande fall delar upp sig 50/50 vid 

ståndpunktstagande, vilket ytterligare försvårar stödet för ett allmänt rättsmedvetande.105  

 

Folkrepresentation påstås förhindra att domstolen ses som ett förtryckarinstrument och risk 

för politisk snedvridning, i och med att domare typiskt sett tillhör över- eller medelklass och 

därmed generellt företräder en mer konservativ politisk uppfattning än genomsnittet.106 

Lekmannamedverkan kan uppväga detta. Dock återigen – politiskt aktiva är generellt mer 

                                                        
101 Diesen (1996) s. 25. 
102 Anges bl.a i. prop. 1982/83:126 s. 18 som det främsta skälet till lekmannamedverkan. 
103 Diesen (1996) s. 247. 
104 BRÅ-rapport 1996:1 s. 82 ff. 
105 Ibid. s. 60. 
106 Diesen (1996) s. 28. 
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sannolika att tillhöra över- eller medelklass. Även om lekmännen kommer från olika politiska 

bakgrunder förekommer sällan en nämndeman från en särskilt utsatt situation, som fattigdom 

eller med kriminell bakgrund. Dock uppkommer frågan om det ens är ett problem, om 

lekmännen ändå är proportionerligt fördelade mellan partierna utifrån hur samhället röstar och 

därigenom blir mer direkta representanter. 

 

Bevisrätten har utvecklats och är nu betydligt mer teknisk än tidigare. Här finns stor skillnad i 

kompetens mellan jurister och lekmän, där specialistkunskap genom erfarenhet och inte minst 

utbildning, som oftare påträffas hos jurister, kan anses nödvändigt för att alls förstå 

bevisvärderingen.107 Ännu en fråga är om det verkligen är möjligt för lekmän att skilja på 

utredning, som kräver hög kompetens, och beslut, som lekmän torde kunna göra. Utför inte 

lekmännen i realiteten samma juridiska uppgift som domaren men utan formell kompetens? 

De sitter med i hela domstolsprocessen och det kan vara svårt att ignorera egna slutsatser som 

undermedvetet dras i förhållande till utredningen.108 

 

Juristen har också under hela sin utbildning och karriär fått opartiskhet och ojävighet inpräntat 

som centrala utgångspunkter i sitt arbete. Detsamma kan inte sägas om lekmän som innehar 

politiska ämbeten. Det sägs att nämndemannauppdraget inte är politiskt, men för de som utses 

genom sitt parti kan ifrågasättas hur de egentligen själva ser på uppdraget och om inte risken 

för subjektivism ökar med lekmannadomare.109 

 

Trots nackdelar har undersökningar visat att konsensus är standard och att det är ovanligt med 

fall där juristdomare och nämndemän kommer till helt olika slutsatser. Detta kan bero på att 

vissa nämndemän, åtminstone i Sverige, känner sig beroende och påverkas av de juridiska 

domarna för att forma sina åsikter. I en undersökning gjord av Hans Klette år 1993 uppgav 

56% av de tillfrågade nämndemännen att de inte kände att de fått tillräcklig information och 

utbildning inför uppdraget som nämndeman110.  

 

 

 

                                                        
107 Diesen (1996). s. 33 f. 
108 Ibid. s. 39. 
109 Ibid s. 43 f. 
110 Ibid. s. 202. 
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6. Analys och slutsatser 
 

Gemene man är ofta inte så insatt i debatten som lagvetare framför det som. Många vet inte 

att vi i Sverige har lekmannarepresentation, vad en nämndeman är och än desto mindre att de 

utses genom politiska partier. Argument om att lekmannamedverkan stärker förtroende och är 

en sorts bekräftelse från allmänheten till domstolarna anser jag kan ifrågasättas. Det kan räcka 

med att berätta för någon att systemet präglas av politiskt inflytande för att de direkt ska tycka 

att det framstår som orätt. Att lekmän hävdas vara ett tecken för ömsesidigt förtroende kan 

knappast anses vara sanning om den enskilde inte ens vet att den har möjlighet, och det kan 

diskuteras om alla har det, att bli vald till nämndeman. 

 

Det saknas omfattande undersökning om allmänhetens förtroende till lekmännen. Även vid en 

potentiell sådan skulle det vara svårt att svara utan kunskap om vilka lekmännen faktiskt är 

och hur de utses. 

 

Om lekmannamedverkans existens inte kan anses vara allmän kunskap nullifieras många 

andra argument, främst de om insyn och inflytande, förtroendeskapande och allmän 

rättsuppfattning. Om inte allmänheten vet om att de har inflytande eller vilka som sitter i 

rätten kan de heller inte vara förtroendeingivande. 

 

 De två mest kontroversiella systemen är nämndemän och nævninger – vilka egentligen kan 

sägas vara en typ av motsatser. Varför Danmark anser sitt jurysystem vara problematiskt men 

inte nämndemannasystemet och Sverige tvärtom är en intressant fråga. Argumenten som förts 

om varför dessa är problematiska i respektive system skiljer sig åt en hel del, men kan 

generellt betraktas komma ur problem med rättssäkerheten och svårigheter att uppfylla sin 

ämnade funktion. 

 

Den svenska juryns debatt är i princip icke-existerande. I Danmark betraktas domsmænd som 

det mer positiva alternativet till nævninger, problemet är bara om de tillåts ersätta dem. 

 

Att de danska domsmænd generellt ses som något positivt är lite av ett enigma. Man kan tro 

att de problem nævninger vållar med bristen på rättssäkerhet och okunnighet bör vara 

applicerbara även på domsmænd, men så tycks inte vara fallet. Flera förslag har framförts om 



 29 

att byta ut nævninger mot domsmænd. Kanske beror detta på att nævninger generellt ses som 

mindre meriterade än domsmænd, vilket är en rimlig slutsats att dra med hänsyn till bristen på 

utbildning och erfarenhet. Samma problem yttrar sig förstås hos domsmænd i jämförelse med 

ordinarie domare, men på grund av Danmarks konstitutionella stöd för lekdomare är 

diskussionen om att helt avskaffa dem inte särskilt relevant. 

 

Bör då inte den svenska juryn vara utsatt för lika mycket kritik? Den svenska juryns generella 

acceptans kan bero på att den är begränsad till just tryck- och yttrandefrihetsmål och att dessa 

är, som tidigare nämnts, mer moraliska än materiella förbrytelser där lagens mening inte är 

lika entydig som vid ett genomsnittligt brottmål. Alla kan ha en åsikt om huruvida ett 

uttalande bör vara tillåtet eller ej, medan detsamma kanske inte kan sägas gällande att bedöma 

skuldfrågan vid ett rån utifrån bevisning. Kanske beror bristen på uppmärksamhet också på att 

dessa brott utgör en liten del av rättssystemet och som inte alltid uppmärksammas i samma 

mån som de med nämndemäns inblandning. Det bör också noteras att grundlagsstadgandet av 

juryn gör den svår att förändra, också i Sverige. 

 

Angående den allmänna rättsuppfattningen som generellt betraktas vara det främsta 

argumentet till lekmannadomare är det tveksamt utifrån det faktum att åtminstone 

nämndemännen inte verkar reflektera allmänhetens – väldigt utspridda – synpunkter särskilt 

väl. Kraven som i Sverige ställs på nämndemän, som att de ska vara socialt engagerade, bör 

också vara något som krockar med tanken om att det ska finnas en allmän rättsuppfattning 

som representerar samtliga i befolkningen. Om rättsuppfattning är något inneboende som 

existerar bland människor utan juridisk utbildning, bör det inte vara obehövligt att ställa krav 

och peka ut vissa människor som olämpliga nämndemän? 

 

7. Slutsatser 
 

Varför lekmannadeltagandet i de svenska och danska domstolarna ser olika ut beror till stor 

del på historiska skillnader och annorlunda debatter. I Danmark har det uppstått oklarheter 

kring lekmannadomares konstitutionella betydelse som Sverige inte drabbats av. 

Rättssäkerheten hos nævninger har ansetts lägre än hos domsmænd och nævninger har således 

blivit ett objekt för kontrovers. I Sverige har debatten istället förts om nämndemännens starka 
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politiska koppling och om detta påverkar rättssäkerheten i betydande omfattning. Åsikterna 

om detta är delade och argument har förts både för att behålla och avskaffa 

nämndemannasystemet. Om lekmannadomare lyckas uppnå sin ämnade funktion finns också 

delade meningar. Undersökningar visar att det allmänna rättsmedvetandet lekmännen avser 

representera inte är något konkret som enkelt går att mäta. Säkert är att lekmännen i någon 

grad har en kompetens som skiljer sig från juristdomare, men om det är önskvärt i 

rättssystemen är öppet för diskussion. Förtroendet för systemen i de båda länderna har visats 

vara svår att mäta hos allmänheten, medan de i vissa fall har ansetts ha negativt inflytande 

från juristernas sida. 

 

Det förekommer idag inga konkreta förslag eller diskussioner om att avskaffa någon typ av 

lekmän i domstol i något av länderna. Historien visar dock att det inte lär vara ett avslutat 

kapitel i rättshistorien. 
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