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Summary 

Jurymen are legally uneducated lay judges who participate in legal disputes 

in both the general courts and the administrative courts, together with one or 

several legally educated judges. The existence of lay judges in the Swedish 

courts have a long and shifting tradition. At first, they were used as evidence 

during the Middle Ages. Today, the jurymen are permanent members of the 

court as a judge. The historical evolution and tradition are two of the key 

factors to understand the regulation of Swedish jurymen today.  

 

An important democratic legal principle is that every individual is entitled to 

a fair trial in front of an independent and impartial court. It can be questioned 

whether jurymen, who are elected through a political procedure, can remain 

as independent and impartial as the legally qualified judges or if they 

contribute to jeopardize the impartiality of the administration of justice, due 

to their lack of legal education and furthermore because of their political 

appointment.  

 

Whether lay judges contribute with a higher degree of legal certainty and 

public insight is frequently debated. During the 21st Century, suggestions 

have been made in several Swedish legal preparatory works, that the use of 

jurymen should be decreased and partly abolished but none of the suggested 

changes has yet to be legislated. The Finnish jurymen system has in modern 

time been reworked in a faster pace than the Swedish, with stricter rules 

regarding the jurymen’s suitability and with several reductions of the use of 

jurymen in the courtroom. This essay will therefore research the Swedish 

jurymen system with a comprehensive analysis of its pros and cons given its 

historical origin, the law of today and by doing a comparative study of the 

Finnish jurymen system. 
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Sammanfattning 

Nämndemän är juridiskt oskolade lekmannadomare som förekommer i både 

allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, tillsammans med en eller 

flera lagfarna juristdomare. Förekomsten av lekmannadomare i de svenska 

domstolarna har en lång och föränderlig historia bakom sig. Till en början 

fungerade nämndemännen huvudsakligen som bevismedel. Idag utgör de en 

bestående del av rättsväsendet och dess rättsskipning som en fullvärdig 

domare. Den historiska utvecklingen och traditionen är två av de centrala 

faktorerna för att förstå det svenska nämndemannasystemet idag. 

 

En viktig demokratisk rättsprincip är att varje individ ska ha rätt till en rättvis 

rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol. Det kan ifrågasättas 

huruvida nämndemännen, som utses genom ett politiskt valförfarande, kan 

förhålla sig oavhängiga och opartiska i samma utsträckning som de lagfarna 

domarna eller om de bidrar till att äventyra opartiskheten i rättsskipningen, 

på grund av deras avsaknad av juridisk utbildning samt deras politiska 

tillsättning.  

 

Huruvida lekmannadomare faktiskt bidrar med högre rättssäkerhet och 

offentlig insyn är ständigt omdiskuterat. I Sverige har flera 

lagstiftningsförarbeten på 2000-talet föreslagit att antalet nämndemän i rätten 

borde reduceras och delvis avskaffas utan att någon förändring hittills skett. 

Det finska nämndemannasystemet har i modern tid förändrats i en snabbare 

takt än det svenska, med strängare regler på nämndemännens lämplighet och 

med flera minskningar av förekomsten av nämndemän i rättssalen. Uppsatsen 

undersöker därför det svenska nämndemannasystemet genom en 

övergripande analys av dess för- och nackdelar mot bakgrund av dess 

historiska ursprung, gällande rätt samt genom en göra en komparativ studie 

av det finska nämndemannasystemet.  
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Per Nilsén för trevlig och 

givande handledning trots att det skett per telefon på grund av rådande 

omständigheter med pandemin. Tack för dina goda råd och synpunkter som 

du gett under uppsatsens gång. 

 

Lund, den 5 januari 2021. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Nämndemannauppdragets relevans i svensk rätt är väl omdiskuterat. 

Rekryteringsprocessen, vilken främst sker genom politiska partier, är ett 

förfarande som kritiserats. Uppmärksammade fall av nämndemannajäv och 

andra ifrågasatta ageranden bidrar även till att diskussionen med jämna 

mellanrum åter får ett större utrymme i den juridiska debatten. Det lyfts även 

fram en tvåsidig problematik ur rättssäkerhetsperspektiv. Man kan dels hävda 

att nämndemännen i sin roll som meddomare saknar adekvat juridisk 

utbildning vilket kan ge rättsliga konsekvenser i form av godtyckliga, 

politiserade, icke-juridiska bedömningar. Dels kan nämndemännens närvaro 

i domstolarna anses utgöra en garant för offentlighet, insyn och rättssäkerhet 

i juristdomarnas handläggning av mål. Det är mot bakgrund av detta som idén 

om uppsatsen växte fram och allteftersom, själva uppsatsen i sig.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Essän syftar till att beskriva och analysera det svenska 

nämndemannasystemet genom att belysa dess historiska framväxt, syfte, dess 

reglering i lag samt genom en komparativ studie av det finska 

nämndemannasystemet. Det ska utifrån de ovan redovisade grunderna 

översiktligt dras slutsatser om vilka för- och nackdelar som nämndemännens 

förekomst i domstol för med sig.  
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Därmed har följande frågeställningar formulerats för uppsatsen: 

• Hur har det svenska nämndemannasystemet växt fram i den svenska 

rättshistorien? Vilka historiska händelser har varit centrala för 

utvecklingen och varför? 

• I vilken utsträckning används nämndemän i de svenska allmänna 

domstolarna jämfört med de finska och vilka regler styr uppdraget i 

respektive rättssystem?  

• Vilka för- och nackdelar kan lekmannadomare, i detta fall i form av 

ett nämndemannasystem, anses medföra och vilka förändringar hade 

eventuellt förbättrat systemet? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen förhåller sig juridiskt sett inom ramen för det som är relevant för 

uppsatsämnet och dess frågeställningar, m.a.o. svensk processrätt, 

huvudsakligen reglerna i rättegångsbalken (1942:740) (RB). Essän kommer 

även lyfta fram det finska rättssystemet, avgränsningen avses där vara 

likalydande. Utanför uppsatsämnets definition av lekmannadomare faller 

sakkunniga1 som uppträder i rätten och jury i tryckfrihetsmål2. De har andra 

rättsliga funktioner och det är därför inte relevant för uppsatsämnet ifråga att 

behandla deras rättsliga ställning, då de torde väl kunna utgöra egna 

respektive uppsatsämnen.  

 

Uppsatsen kommer huvudsakligen fokusera på att beskriva 

nämndemannasystemet i brottmål vid de allmänna domstolarna, dvs. i 

tingsrätt och hovrätt. De familjerättsliga och förvaltningsprocessrättsliga 

aspekterna lämnas således utanför.3 

 

 

 
1 Jfr. 1 kap. 8 § och 40 kap. RB. 
2 Se 12 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen (1949:105). 
3 Se t.ex. 14 kap. 17 § äktenskapsbalken (1987:230) och 17 § lag (1971:289) om allmänna 

förvaltningsdomstolar. 
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Ämnet avgränsas på så vis för att det blir en bättre komparativ jämförelse med 

finsk rätt då ämnet dels blir avsmalnat, dels mer relevant eftersom 

nämndemän enbart används vid de finska tingsrätterna i brottmål. 

Avgränsningen underlättar och förbättrar därmed de komparativa 

appliceringarna. Det ska även noteras att huvudfrågan som ska diskuteras 

genomgående i uppsatsen är de rättsliga konsekvenserna av nämndemän i 

domstolarna. Därmed lämnas exempelvis ekonomiska aspekter samt andra 

perspektiv om nämndemän huvudsakligen utanför uppsatsen. 

 

I den rättshistoriska skildringen av uppsatsens ämne kommer uppsatsen att 

förhålla sig tämligen kortfattad för att på ett relevant och översiktligt sätt 

beskriva det svenska nämndemannasystemets framväxt. Med tanke på ovan 

nämnt, kommer främst svensk rättshistoria (som dock naturligtvis på många 

vis kan hänföras till den europeiska rättshistorien i sin helhet) behandlas. 

Allra störst uppmärksamhet kommer ges åt 1900- och 2000-talet på grund av 

dess närhet i tiden samt för att flertalet av de reformer som tillkommit under 

den tidsperioden fortfarande utgör gällande rätt.  

 

1.4 Metod och material 

När en viss del av rättssystemet analyseras och studeras blir förhållandet 

mellan vad lagen är (de lege lata) och vad lagen borde vara (de lege ferenda) 

relevant att bedöma. Essän kommer därför åta sig att förutsättningslöst lyfta 

fram uppsatsämnet på ett nyanserat sätt, genom att belysa både för- och 

nackdelar. Det ska dock främst fokuseras på det som kan anses vara 

problematiskt för att uppsatsen ska kunna sägas diskutera ämnesfrågan de 

lege ferenda. I uppsatsens sista avsnitt ges därför diskussionsutrymme åt hur 

rättsområdet kan utvecklas och förändras mot bakgrund av vad som avhandlas 

i uppsatsen.  
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Uppsatsens ämne ska huvudsakligen lyftas ur ett rättssäkerhetsperspektiv, 

vilket motiverar en definition av begreppet rättssäkerhet. Innebörden kan 

delvis variera i olika sammanhang. I denna uppsats åsyftas en sådan definition 

som har kommit att kallas för det traditionella rättssäkerhetsbegreppet. Den 

traditionella definitionen anses utgöras av principerna om rättslig 

förutsebarhet, likhet inför lagen samt att utövandet av offentlig makt är 

underkastad lagen, den s.k. legalitetsprincipen.4  

 

Den rättsdogmatiska arbetsmetoden5 kommer vara av central betydelse för 

uppsatsens beskrivning av gällande rättsläge i Sverige och för diskussionen 

kring vilka för- och nackdelar som gällande rätt medför. Rättshistoriska 

inslag, vilka i sig föranleder en egen arbetsmetod6, förekommer för att få en 

djupare förståelse för kärnfrågan och ämnets rättsutveckling. I uppsatsen 

studeras delar av det finska rättssystemet, vilket naturligtvis motiverar 

användandet av en komparativrättslig studiemetod7 då ett rättssystem jämförs 

med ett annat.  

 

Som utgångspunkt har uppsatsen främst utgått ifrån Christian Diesens 

Lekmän som domare. Boken har fungerat väl som ett omfattande 

”uppslagsverk” för ämnet. Både Diesens verk samt Håkan Welins 

Nämndemannen – uppdrag med förtroende har bidragit till att ge viktiga 

hänvisningar till annat relevant material vilket medfört att uppsatsen kommit 

närmre ursprungskällorna, vilket alltid är att föredra i en rättsvetenskaplig 

essä.8 För att beskriva och förklara den rättshistoriska utvecklingen och 

framväxten av gällande rätt har en omfattande mängd lagstiftningsförarbeten 

i form av direktiv, utredningsbetänkanden och propositioner behandlats. 

Urvalet av rättsvetenskaplig litteratur och doktrin har utöver relevansen till 

ämnet även delvis valts ut genom prioritering av författare med erkänd status 

som rättsvetare, däribland exempelvis Ekelöf, Westberg och Diesen. 

 
4 Se härom SvJT 1990 s. 284 ff. 
5 Sandgren (2005), s. 648 ff.  
6 Musson och Stebbings (2012), s. 7 ff. 
7 Bogdan (2013), s. 8 ff.  
8 Trolle Önnerfors och Wenander (2016), s. 20 f.  
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1.5 Forskningsläge 

Forskning kring nämndemannasystemet har i modern tid flitigt främjats från 

statligt håll genom de offentliga utredningar som förekommit i samband med 

flertalet processrättsliga reformer.9 I utredningarnas betänkanden och andra 

förarbeten hittas forskning om nämndemannasystemets historiska 

rättsutveckling samt synpunkter och övervägningar angående systemets för- 

och nackdelar.  

 

Christian Diesen, professor emeritus i processrätt vid Stockholms universitet, 

har bedrivit omfattande forskning på nämndemannasystemet. I sitt verk 

”Lekmän som domare” från 1996 presenteras egna studier, undersökningar 

och reflektioner om nämndemannasystemet. Flertalet juriststudenter har 

genom åren ämnat rättsvetenskapliga uppsatser och examensarbeten åt studier 

om nämndemän.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen påbörjas i avsnitt 2 med en rättshistorisk bakgrund till det svenska 

nämndemannasystemets framväxt. Avsnittet påbörjas på medeltiden för att 

lyfta fram den långvariga traditionen av lekmannadomare i svensk rätt och 

avslutas i modern tid med behandling av de senaste relevanta 

lagstiftningsarbetena. 

 

I avsnitt 3 behandlas gällande rätt med dess grundläggande utgångspunkter 

och regleringar kring nämndemän. Regler angående tillsättning, domförhet 

och i vilka situationer jäv föreligger i en rättsprocess kommer att lyftas fram. 

 

 

 
9 Se t.ex. SOU 1974:96, SOU 2002:61 och SOU 2013:49. 
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I avsnitt 4 presenteras uppsatsens komparativa moment då en grundläggande 

redogörelse görs av Finlands nämndemannasystem. Uppsatsen gör även en 

kortare genomgång av vilka övervägningar som gjorts i deras senaste 

lagstiftningsarbeten om nämndemän.  

 

I avsnitt 5 undersöks ett flertal juridiska tidskriftsartiklar för att 

uppmärksamma vissa för- och nackdelar med nämndemän som författarna 

lyfter fram genom egna reflektioner och undersökningar. Detta görs med 

syftet att läsaren själv ska kunna bilda sig en egen uppfattning om 

uppsatsämnet.  

 

I avsnitt 6, uppsatsens sista avsnitt, ges några avslutande reflektioner och 

synpunkter. Dessa ska i sin tur besvara frågeställningarna som valts till 

uppsatsen men även kortfattat diskutera kärnfrågan i sig, dvs. förekomsten av 

lekmannadomare i domstol. 
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2 En tusenårig tradition 

 

2.1 Medeltiden (ca 800-1500)10 

Under medeltiden skapas häradsrätter och rådhusrätter successivt på 

landsbygden och i städer för att bedriva dömande verksamhet vid tvister och 

brott. En central princip för dömandet under denna tid var att man skulle 

dömas av sina likställda, vilket banade väg för förekomsten av nämndemän.11  

 

2.1.1 Häradsnämnden 

Det största ansvaret för rättsskipningen i häradsrätterna låg på 

häradshövdingen. Till hans stöd fanns en häradsnämnd bestående av tolv 

ledamöter. Nämndens uppgifter innebar främst att med sin lokala sakkunskap 

assistera häradshövdingen att ge sitt slutliga beslut och dom i en tvist samt att 

de, efter sanningsförsäkran, kunde gå i god för den tilltalade på dennes 

begäran. Om nämnden avstod från detta blev resultatet en fällande dom per 

automatik.12 Nämndemannens roll utvecklades allteftersom till att bli en fullt 

värdig del av häradsrätten. På 1350-talet tillkom Magnus Erikssons allmänna 

landslag och ersatte de tidigare regionala landskapslagarna. I landslagen 

stadgades att en permanent nämnd skulle utgöra bisittare till häradshövdingen 

för att bilda en domför domstol i de flesta målen på landsbygden.13 

 
10 Den exakta tidsdefinitionen för medeltiden är omdiskuterad. Cirka år 1500 anses dock, 

åtminstone enligt den rättshistoriska konsensusen, medeltiden vara till sitt slut. Se härom 

tidsavgränsningarna i Häthén (2014) och Modéer (2010). 
11 Welin (2020), s. 2 f. 
12 Ibid, s. 4.  
13 Ibid, s. 5 f. och Diesen (1996), s. 121. 
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2.2 Tidigmodern tid (ca 1500-1800) 

Nämndens ”gyllene århundrande” anses frekvent vara 1500-talet samt tidigt 

1600-tal.14 Det beror bland annat på att nämndsmålen, vilka innebar att tolv 

ledamöter utgjorde en typ av bevismedel och fick bedöma saken utifrån deras 

kunskap, var den främst förekommande måltypen i häradsrätterna. 

Nämndemännen var dessutom nästintill att betrakta som permanenta 

medlemmar av rätten vid denna tidpunkt.15  

 

Under 1600-talet var det vanligt att häradshövdingen inte deltog i tinget utan 

överlämnade dömandet till de tolv nämndemännen. Genom att fler av de 

utsedda häradshövdingarna under slutet på 1600-talet hade en juridisk 

utbildning, blev dock häradsnämndens inflytande allt mindre då hövdingen i 

större utsträckning började delta vid förhandlingarna.16  

 

2.2.1 1734 års lag 

Rättegångsbalken i 1734 års lag stadgade tydligt i 1 kap. 1 § att domsmakten 

utgick från både häradsnämnden, med sina tolv ledamöter, och 

häradshövdingen. Därmed utgjorde nämnden numera en del av den 

permanenta domarkåren enligt lag men deras inflytande var allt mer 

begränsat. Enbart när nämnden var enig kunde man överrösta 

häradshövdingen enligt 23 kap. 2 § i 1734 års rättegångsbalk. Införandet av 

den kollektiva rösträtten för nämnden resulterade därför i att 

lekmannadomarnas roll i rätten tappade praktisk betydelse. De professionella, 

utbildade juristerna hade numera ett grepp om rättsskipningen i 

domstolarna.17 

 

 
14 Diesen (1996), s. 112. 
15 Ibid, s. 108. 
16 SOU 2013:49, s. 102. 
17 Diesen (1996), s. 115. 
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2.3 1800-talet 

Bönderna på landsbygden fick rätt att själva utse nämndemän i häradsrätterna 

1823. Nämndemän hade tidigare ensamt utsetts av häradshövdingen. Man 

upphävde även ett tidigare gällande krav som föreskrev att enbart bönder 

kunde väljas.18 Möjligheten att väljas till nämndeman utvidgades 1872 till 

samtliga personer med rösträtt i kommunerna då ståndssamhället hade 

avskaffats.19 Trots flertalet utredningar och propositioner, blev det under 

1800-talet ingen övergripande reform gällande nämndemännens antal.20  

 

2.4 1900-talet  

2.4.1 1948 års RB 

Genom införandet av den nya rättegångsbalken 1948 reducerades antal 

nämndemän i häradsrätterna från tolv till nio samt tre vid mindre grova brott. 

Det infördes dessutom nämndemän i rådhusrätterna för första gången, till en 

början enbart vid grova brott. År 1959 förekom nämndemän i rådhusrätterna 

även vid åtal för brott av normalgraden.21  

 

2.4.2 Tingsrättsreformen och nämndemän i övre 

instans 

Tingsrättsreformen 196922 föreslog att nämndemän skulle ges en starkare och 

mer individuell ställning i sin medverkan vid brottmålsförhandlingar. 

Dispositiva tvistemål föreslogs bli hanterade enbart av lagfarna domare, 

undantaget familjerättsliga mål där nämndemän nu ingick för första gången.23 

 
18 Ibid, s. 117 och Welin (2020), s. 13. 
19 Rskr. 1872:83, s. 34 f.  
20 Diesen (1996), s. 116. 
21 Ibid, s. 118 och SOU 2013:17, s. 673. 
22 Prop. 1969:44. 
23 Ibid, s. 2. 
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Reformen trädde ikraft 1971.24 I och med domarutredningens betänkande, 

SOU 1974:96, föreslogs att nämndemän, i minoritetsförhållande till antalet 

juristdomare, även skulle förekomma vid mål i hovrätterna.25 Utredningens 

förslag antogs genom en efterföljande proposition26 som lag 1977.27 

 

2.4.3 Nämndemannareformen 

I 1983 års proposition28 om underrätternas sammansättning föreslogs för 

domförhet vid huvudförhandling i brottmål att det som huvudregel skulle vara 

tillräckligt med en lagfaren domare och tre nämndemän, istället för fem som 

tidigare. Det infördes också en individuell rösträtt för nämndemännen, vilket 

sedan tidigare hade tillämpats i hovrätterna.29 Propositionens medföljande 

lagändringar om domförhet och individuell rösträtt innebar ett återinfört 

lekmannainflytande i modern tid.30 

 

2.5 2000-talet 

2.5.1 Straffprocessutredningen 

Den s.k. straffprocessutredningen fick i uppdrag år 2010 att granska den 

svenska brottmålsprocessen och föreslå åtgärder som skulle innebära ett mer 

ändamålsenligt och effektivt brottmålsförfarande.31 Utredningens 

slutbetänkande, SOU 2013:17, föreslog bland annat förändrande 

sammansättningar av rätten vid avgöranden i tingsrätt och hovrätt.  

 

 
24 Diesen (1996), s. 118 f.  
25 SOU 1974:96, s. 11 och 20. 
26 Prop. 1975/76:153. 
27 Diesen (1996), s. 119. 
28 Prop. 1982/83:126. 
29 Ibid, s. 1.  
30 Diesen (1996), s. 120.  
31 Dir 2010:78, s. 1.  
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Man föreslog en typ av undantagsregel för tingsrättens domförhet som 

förslagsvis skulle stadga att tingsrätten får bestå av tre lagfarna domare, om 

det finns skäl för det på grund av målets omfattning eller beskaffenhet.32 I 

hovrätten föreslogs att tre lagfarna domare gör rätten domför i brottmål och 

att nämndemän inte skulle förekomma överhuvudtaget. Anledningen till 

förslagen med tre lagfarna domare, både i tingsrätt och hovrätt, är enligt 

utredningen på grund av att allt större antal mål innehåller svåra juridiska 

överväganden och komplicerade rättsfrågor.33 Några lagförslag kring rättens 

sammansättning förekom dock inte i den efterföljande propositionen och 

ingen motivering gavs heller till varför man bortsåg från att föreslå nya regler 

om rättens domförhet.34  

 

2.5.2 Nämndemannautredningen 

Regeringen gav i maj 2012 uppdrag åt en särskild utredare att göra en översyn 

av nämndemannasystemet. Rekryteringsförfarandet, lämplighetskraven, 

ersättningsvillkor, utbildning och mer ändamålsenligt användande av 

nämndemän var de huvudsakliga områdena som utredaren föreslogs överväga 

åtgärder på med syftet att skapa ett moderniserat nämndemannasystem som 

för en överskådlig framtid kunde vara förtroendeingivande för domstolarna 

ur allmänhetens synpunkt.35 Utredningens betänkande, SOU 2013:49, 

föreslog flertalet förändringar gällande förekomsten av nämndemän i allmän 

domstol. I tingsrätten föreslogs det att antalet nämndemännen reducerade från 

tre till två och att det i hovrätten inte skulle förekomma nämndemän 

överhuvudtaget.36 Precis som i straffprocessutredningen, blev det inte heller 

något skarpt lagförslag gällande de i betänkandet föreslagna förändringarna 

och ingen motivering för avsaknaden av sådana förslag kan utläsas ur 

propositionen.37 

 
32 SOU 2013:17, s. 685. 
33 Ibid, s. 690 och 703 f. 
34 Se prop. 2013/14:170. 
35 Dir. 2012:51, s. 1. 
36 SOU 2013:49, s. 391 f.  
37 Se prop. 2013/14:169. 
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3 Nämndemän i svensk rätt 

 

3.1 Rätten till en rättvis rättegång 

Art. 6 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), ger gemene man i 

konventionsstaterna, däribland Sverige38, en rätt till en rättvis rättegång.39 Ett 

av rekvisiten är, enligt art. 6.1 EKMR, att var och en vid prövningen av hans 

civila rättigheter och skyldigheter eller vid en anklagelse mot honom för brott, 

är berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid inför en 

oavhängig och opartisk domstol upprättad enligt lag. Tolkningen av art. 6.1 

EKMR har behandlats omfattande i Europadomstolens praxis, däribland hur 

lekmannadomare får användas i domstolarna på ett konventionsenligt sätt. 

Huvudsakligen kan ur domstolens praxis utläsas att lekmannadomare är 

tillåtna när deras utnämnande och uppgifter är reglerade i lag och att när de 

inte har utsetts enligt gällande föreskrifter, skall domstolen inte anses uppfylla 

rekvisitet ”upprättad enligt lag”.40 

 

3.2 Tillsättningsprocessen 

Enligt 4 kap. 5 § första stycket RB utses svenska nämndemän till de allmänna 

domstolarna genom val. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun 

som förrättar valen till tingsrätt och för hovrätten är det regionfullmäktige 

som arrangerar valprocessen, se 4 kap. 7 § RB första och andra stycket.  

 

 
38 Se lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
39 Se även 2 kap. 11 § andra stycket och 2 kap. 19 § regeringsformen (1974:152) samt art. 

47 EU-stadgan. 
40 Se Gorgiladze v. Georgia, no. 4313/04, Pandjikidze and others v. Georgia, no. 30323/02 

och Fedotova v. Russia, no. 73225/01. 
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Rent praktiskt sker rekrytering av nämndemän genom de politiska partierna 

som är företrädda i respektive fullmäktige. De nominerar i sin tur kandidater 

till nämndemannavalen. Ofta föreligger ett medlemskrav för kandidaterna 

från partiet ifråga för att kunna bli nominerad som nämndeman.41  

 

Förutsättningarna för valbarhet som nämndeman stadgas i 4 kap. 6 § RB. 

Varje svensk medborgare som fyllt arton år, inte är försatt i konkurs och inte 

har en förvaltare förordnad42 kan väljas till nämndeman. Enligt sista 

meningen i första stycket får inte lagfarna domare, domstolsanställda, 

åklagare, poliser, advokater eller någon annan vars yrke är att föra andras 

talan inför domstol vara nämndeman. I tredje stycket av valbarhetsreglerna i 

4 kap. 6 § RB föreskrivs att en nämndeman enbart får utses om den är lämplig 

för uppdraget med hänsyn till dennes omdömesförmåga, självständighet, 

laglydnad och övriga omständigheter.  

 

3.3 Nämndemän i allmän domstol 

3.3.1 Tingsrätt  

En tingsrätt ska, vid huvudförhandling i brottmål, bestå av en lagfaren domare 

och tre nämndemän enligt 1 kap. 3 b § RB. I samma paragraf tredje stycket 

föreskrivs att rätten är fortsatt domför med en lagfaren domare och två 

nämndemän, om en av nämndemännen får förhinder efter att 

huvudförhandling påbörjats. Vid mål om brott för vilket inte är föreskrivet 

hårdare straff än böter eller fängelse i högst sex månader är en tingsrätt 

domför utan nämndemän, om det inte finns anledning att döma till annan 

påföljd än böter och målet inte rör företagsbot, se 1 kap. 3b § andra stycket 

RB. Om det föreligger skäl för det, kan ytterligare en lagfaren domare och 

ytterligare en nämndeman ingå i rätten, se 1 kap. 3b § tredje stycket RB. 

 
41 Bet. 2013/14:JuU32, s. 6. 
42 Jfr. 11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381). 
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3.3.2 Hovrätt  

Enligt 2 kap. 4 § andra stycket RB är hovrätten i brottmål domför med tre 

lagfarna domare och två nämndemän. Rätten är fortsatt domför om en 

lagfaren domare eller nämndeman får förhinder sedan huvudförhandling 

påbörjats. I samma stycke stadgas även att om det inte finns anledning att 

döma till svårare straff än böter och det inte är fråga om företagsbot, är 

hovrätten domför med enbart tre lagfarna domare (jfr. 2 kap. 4 § första stycket 

RB).  

 

3.4 Omröstning 

När det vid ett måls avgörande föreligger skiljaktiga meningar i rätten ska 

omröstning ske, 29 kap. 1 § första stycket RB. Vid omröstning ska den 

mening som delas av mer än hälften av rättens ledamöter gälla. Om en mening 

fått hälften av rösterna och det utgör det lindrigaste eller minst ingripande 

alternativet för den tilltalade, ska den meningen gälla. Om ingen utav 

uppfattningarna kan anses lindrigare eller mindre ingripande än den andra 

gäller den mening som fått hälften av rösterna och där ordförandens röst 

ligger, 29 kap. 3 § första stycket RB. 

 

3.5 Jäv 

Jäv föreligger när en domare vid beslut kan anses vara partisk eller framstår 

som partisk. Reglerna om jäv syftar till att en förhindra att domare vid 

handläggning eller avgörande av ett mål påverkas till att döma till en viss 

parts fördel, av anledningar utanför det som framförts i saken. 

Jävsbestämmelserna är tillämpliga på samtliga personer som innehar en 

domarroll i domstol, inklusive nämndemän.43 I vilka situationer domarjäv 

föreligger, uppräknas punktvis i 4 kap. 13 § RB.  

 
43 Ekelöf och Edelstam (2002), s. 117.  
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3.5.1 Sakägar- och intressejäv  

Den första punkten (av tio) i 4 kap. 13 § RB tar sikte på att reglera situationer 

där domaren kan bli jävig på grund av sin relation och sitt intresse till själva 

saken ifråga, sakägarjäv. Intresset kan, men måste inte, vara ekonomiskt. Den 

andra satsen av punkten omfattar intressejävet vilket innebär att domaren är 

jävig om målets utgång kan ge synnerlig nytta eller skada.44  

 

Skillnaden mellan de två jävsformerna måste, enligt Ekelöf och Edelstam, 

antas vara att sakägarjävet innebär ett intresse i den rättsliga saken, t.ex. 

genom att domaren själv hade kunnat vara part i en likadan process med 

samma föreliggande omständigheter. När domaren istället är intresserad av 

målets utgång utan att själv ha något renodlat rättsligt intresse i saken 

tillämpas istället intressejäv. Rekvisitet lutar som ovan nämnt på hur starkt 

intresset är, utgången ska kunna innebära synnerlig nytta eller skada för att 

domaren ska kunna anses jävig.45 

 

3.5.2 Relationsmässigt jäv 

Andra, fjärde och sjätte punkten av 4 kap. 13 § RB föreskriver jävssituationer 

där domaren är jävig på grund av en personlig relation till någon av parterna. 

Om domaren är syskon med, är eller varit gift med, släkt i rakt upp- eller 

nedstigande led, i någon form i svågersläktskap med en part är hen jävig att 

handlägga målet. Enligt sista satsen av andra punkten kan domare även vara 

jävig när man är närstående på ett annat liknande sätt som ovan stadgat. 

Bestämmelsen torde vara tillämplig när det exempelvis rör sig om 

stadigvarande sambos eller kusiner såvida det finns konkreta skäl till att det 

kan föreligga jäv.46 

 

 

 
44 Ibid, s. 144. 
45 Ibid, s. 145. 
46 Ibid. 
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Jävsformerna i 4 kap. 13 § tredje och femte punkten RB tar sikte på när någon 

närstående eller i beroendeförhållande (se fjärde punkten) till domaren kan 

väntas ha synnerlig nytta eller ta skada av målets utgång. Domaren är också 

att anse som jävig när intresset av målets utgång är förskjutet till någon i 

relation till domaren. Sjätte punkten av jävsparagrafen utgör det s.k. 

motpartsjävet som innebär att jäv föreligger när det i en annan rättegång 

föreligger ett kontradiktoriskt förhållande mellan domaren ifråga och en av 

parterna.47 

 

3.5.3 Tvåinstansjäv 

I 4 kap. 13 § 7-9 pt. RB berörs de fall av jäv där en domare tidigare tagit 

befattning med saken ifråga i annan rätt som domare eller befattningshavare, 

vid huvudförhandling i brottmål om hen före huvudförhandlingen prövat 

frågan om den tilltalade begått gärningen eller tidigare fört dennes talan som 

ombud eller på annat sätt biträtt parten.  

 

3.5.4 Generalklausulen 

Den sista punkten av jävsparagrafen i 4 kap. 13 § RB utgör en allmänt skriven 

generalklausul vars stadgande föreskriver att om det föreligger en i annat fall 

särskild omständighet, som kan rubba förtroendet till domarens opartiskhet i 

målet, är hen att se som jävig. Paragrafen har en relativt vid tillämpning vilket 

kan ses på de flertalet gränsdragningar som gjorts i HD:s praxis.48 

 

 

 
47 Ibid, s. 146. 
48 Se t.ex. NJA 1978 s. 464, NJA 2010 s. 274 och NJA 2014 s. 482. 
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3.5.5 Nämndemannajäv som rättegångsfel 

I 58 kap. 2 § första stycket andra punkten RB stadgas att resning får beviljas 

till förmån för den tilltalade för en dom i brottmål som vunnit laga kraft om 

någon lagfaren domare eller åklagaren i målet varit jävig. Om fallet vore så, 

att det istället är en nämndeman som är jävig, utgör det alltså inte ett skäl för 

resning enligt punkten49. I praxis har som alternativ resningsgrund istället 

yrkats på tillämpning av 58 kap. 2 § första stycket fjärde punkten RB som en 

grund för klander vid nämndemannajäv, med föga framgång.50 

 

I 1987 års proposition gällande ändring av resningsbestämmelserna i brottmål 

vid jäv51 framförde departementschefen att vid fall av nämndemannajäv bör 

istället reglerna om domvillobesvär52 tillämpas som ett fullgott alternativ. Han 

ansåg även att om nämndemannajäv skulle komma att omfattas av 58 kap. 2 

§ andra punkten RB, behövde resningsinstitutets tillämpningsområde 

utvidgas och analyseras mer omfattande än lämpligt för propositionen ifråga 

och berörde därmed inte frågan längre än så.53  

 
49 Prop. 1987/88:23, s. 14. 
50 Se bl.a. NJA 2014 s. 482 och SvJT 2014 s. 446 ff.  
51 Prop. 1987/88:23. 
52 Se 59 kap. 1 § RB. 
53 Prop. 1987/88:23, s. 14, s. 14 f.  
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4 En komparativ utblick – 

Finland 

4.1 Bakgrund och historia 

Rättsutvecklingen i Finland följer huvudsakligen den svenska54 när det gäller 

lekmannadomare. 1734 års lags rättegångsbalk var gällande ända fram till 

1993. Man påbörjade dock reformarbetet med nämndemannasystemet redan 

1969, då man sänkte domförhetskravet till ett minimum om fem, dock oftast 

sju, nämndemän.55 Finland och Sverige är de enda två länderna i Europa där 

det förekommer lekmannainflytande i dömandet utan att det sker i form av en 

jury.56 Efter underrättsreformen 199357 blev rösträtten för de finska 

nämndemännen individuell, vilken tidigare enbart varit kollektiv. Efter en 

lagändring 2009 deltar nu nämndemän enbart i tingsrätterna vid brottmål.58  

 

Den finska regeringen konstaterade i en proposition 2014 att tillgodoseendet 

av rättssäkerhet inte står och faller på grund av att nämndemännens antal 

reduceras i tingsrätterna och att en sådan reducering därmed var godtagbar.59 

Man fastslog även att nämndemän inte ska ses som någon motpol till lagfarna 

domare utan att de sammantaget utgör en enhet som tillsammans ska bedöma 

och avgöra målen i enlighet med gällande rätt. I och med propositionen 

ändrades därmed antal nämndemän i de finska tingsrätterna från tre till två.60 

 

 
54 Se avsnitt 2. 
55 Diesen (1996), s. 97. 
56 SOU 2013:49, s. 102.  
57 RP 79/1993 rd. 
58 RP 85/2008 rd. 
59 RP 4/2014 rd, s. 3 ff. 
60 Ibid, s. 9 ff. 
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4.2 Valbarhet 

För att vara behörig och valbar för nämndemannauppdraget i Finland måste 

personen vara finsk medborgare, inte försatt i konkurs, inte ha någon 

begränsning i sin rättskapacitet samt i övrigt vara lämplig för uppdraget, 2 § 

första stycket lag (675/2016) om nämndemän vid tingsrätterna (LONT). 

Dessutom måste medborgaren vara minst 25 år och som äldst 65 år, annars 

kan den inte väljas enligt 2 § andra stycket LONT. Lagen har företräde om 

det sedan tidigare i någon annan författning skulle föreskrivas andra 

motstridiga regler, se 16 § tredje stycket LONT.  

 

Nämndemännen väljs genom val i kommunfullmäktige, 7 § tingsrättslag 

(581/1993) (TRL). De nomineras av de politiska partierna men får inte 

företräda under någon form av partibeteckning i rätten. Det utses även 

flertalet personer som inte har någon partitillhörighet överhuvudtaget.61 Det 

politiska förfarandet med fullmäktigeval har, precis som det svenska, mottagit 

kritik. I en statlig utredning från 2003 ansågs förfarandet vara problematiskt 

och att en förändring av valsystemet skulle bidra till ökat förtroende för 

nämndemannasystemet. Något konkret lagförslag har det dock inte blivit 

sedan utredningen.62 

 

4.3 Domförhet 

Tingsrätten är som huvudregel domför i brottmål med en lagfaren domare och 

två nämndemän, 2 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken (4/1734) (FRB). 

En andra lagfaren domare eller en tredje nämndeman kan tillsättas, 2 kap. 11 

§ FRB. Tingsrätten är även domför när bara en nämndeman närvarar, om den 

andre fått förhinder efter påbörjad huvudförhandling, 2 kap. 12 § FRB. 

Domförhet föreligger även med en ensam lagfaren domare om det för det 

åtalade brottet inte är föreskrivet mer än två års fängelse, 2 kap. 6 § FRB.  

 
61 SOU 2013:49, s. 225.  
62 Ibid, s. 226. 
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4.4 Domarjäv 

I 13 kap. FRB regleras domarjäv. Reglerna i kapitlet är tillämpliga på samtliga 

som deltar i avgörandet av ett mål, däribland nämndemän, 13 kap. 2 § första 

stycket FRB och 10 § TRL. De konkreta situationer som en nämndeman är 

att anse som jävig föreskrivs i 13 kap. 4-7 § § FRB och är relativt likalydande 

de svenska jävsreglerna, se 4 kap. 13 § RB. 

 

Ett stadgande i 5 § LONT, som saknar motstycke i svensk rätt, är att en 

nämndeman ska innan påbörjandet av sin tjänstgöring lämna en redogörelse 

till tingsrätten angående sina bindningar. Redogörelsen ska då bland annat 

innehålla information om nämndemannens näringsverksamhet och ägande i 

företag samt annan förmögenhet samt bisysslor och andra bindningar som kan 

vara av betydelse vid bedömningen av nämndemannens förutsättningar att 

sköta de uppgifter som hör till uppdraget, se 5 § LONT, 11 kap. 12 § 

domstolslagen (673/2016) och 8 a § statstjänstemannalagen (750/1994). 
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5 Nämndemannasystemets 

konsekvenser 

 

5.1 Demokratiska fördelar, teknokratiska 

nackdelar 

Christian Diesen ger i hans artikel ”För och emot nämndemän” i Juridisk 

Tidskrift63 en övergripande beskrivning av för- och nackdelarna med 

nämndemän. För att helt och hållet avskaffa lekmannadomare krävs, enligt 

honom, att man måste kunna presentera belägg för att rättssystem med lekmän 

involverade är till avsevärd nackdel för rättssäkerheten och dömandets 

kvalitet. Dessutom måste argument framföras till att lekmän inte behövs som 

kontrollerande funktion i rättssalen. 

 

I studier av USA:s jurysystem, som redovisas i artikeln, konstateras lekmän i 

större omfattning påverkas av det s.k. ”bleeding heart syndrome” som innebär 

att man helst undviker att döma ut längre fängelsestraff och man lägger en 

större tilltro till oskuldsförklaringar från den tilltalade. I norska studier om 

deras jurysystem anses lekmän i större utsträckning gå på sin ”magkänsla” 

och besluta sig om skuldfrågan i ett tidigare skede av rättsprocessen än vad 

juristdomare gör. I Diesens studie av 15 000 svenska brottmål 1995 förekom 

nämndemannadomar64 i knappt 1 % av målen. Snarlika siffror har uppvisats 

i senare utförda undersökningar.  I en annan studie han utförde 1995, svarade 

30 % av de tillfrågade nämndemännen att de i sitt dömande påverkades av sitt 

partis ideologi. I en annan hänvisad studie från 2010 visades att 61 % av 

nämndemän tillämpade sitt partis politiska riktlinjer i sitt dömande.  

 
63 JT Nr. 3 2011/12 s. 531 ff. 
64 Nämndemannadom föreligger när nämndemän i tingsrätten gemensamt röstar emot den 

lagfarne domaren, tre röster mot en. Se 16 kap. 3 § och 29 kap. 3 § RB. 
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Sammanfattningsvis konstateras att nämndemannasystemet huvudsakligen 

ger fördelar av demokratiska slag men teknokratiska nackdelar. Som fördelar 

nämns främst demokratisk kontroll som hindrar godtyckliga ageranden från 

staten och domstolarna samt att det allmänna rättsmedvetandet kommer till 

tals i rättsskipningen, vilka även lyfts fram flertalet gånger i lagmotiven. 

Diesen menar dock att ett sådant allmänt medvetande inte existerar, då det 

inte bevisats och kan inte anses genomsyra varje medborgare helt och hållet 

på ett samstämmigt vis då det finns för många demografiska variationer som 

måste räknas in för att kunna avgöra huruvida ett sådant allmänt 

rättsmedvetande finns.  

 

Diesen ser i huvudsak två uppenbara brister med det svenska 

nämndemannasystemet. För det första görs det gällande att nämndemän 

tillsätts genom ett politiskt förfarande till ett icke-politiskt uppdrag. Detta 

anses ge samhället och nämndemännen en uppfattning om att det ska föras en 

politisk argumentation, istället för en juridisk sådan vid avgörande av mål. 

För det andra kan nämndemännen efter viss tid på sin post inte anses vara just 

lekmän längre, då de får en juridisk kunskap som överstiger den 

genomsnittlige medborgarens kunskap.  

 

5.2 Viktigt insynsverktyg? 

Nämndemännen anses enligt Söderholm, Regnér och Gödri-Mártis, spela en 

central roll som offentlig insyn i rättsskipningen. I deras artikel 

”Nämndemannauppdraget” publicerad i Svensk Juristtidning65 belyser de 

särskilt att nämndemännen spelar en stor roll i att övervaka de svenska 

domstolars och dess domares oberoende och självständighet, därutöver även 

att den offentliga dömande makten underkastar sig legalitetsprincipen.  

 

 
65 SvJT 2013 s. 720 ff. 
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Författarna lyfter fram en idé om s.k. medborgarvittnen, vilka enbart bevittnar 

rättegången från åhörarstolen istället för att medverka som meddomare. 

Motargumentet som lyfts mot sådana vittnen är att en väl fungerande 

insynsapparat måste kombineras med ett reellt ansvar och inflytande för 

målets avgörande då det ökar kvalitén och engagemanget för uppdraget. 

 

I artikeln lyfts förtroende som ett nyckelord för ett bättre 

nämndemannasystem och förtroendet för uppdraget måste höjas anser dem. 

Huvudsakligen är det två faktorer som rubbar detta. För det första måste de 

nämndemän som väljs vara lämpliga och på egen hand inge ett förtroende 

gentemot allmänheten. För det andra anses uppdragets valsystem riskera att 

göra nämndemannauppdraget till något politiskt vilket i sin tur också bidrar 

till skada av förtroendet för svensk rättsskipning. Att domstolarna får 

allmänhetens förtroende är viktigt för ett effektivt och respekterat 

rättsväsende. Ett sådant förtroende grundar sig bland annat enligt författaren 

på att domstolarnas verksamhet förhåller sig så öppen för allmänheten som 

möjligt, varav en del av den öppenheten består av nämndemannamedverkan.  

 

Abrahamsson delar inte den uppfattningen i artikeln ”Brottmålsprocessen i 

förändring – några kritiska synpunkter” i Svensk Juristtidning.66 Hon hävdar 

dels att nämndemännens tystnadsplikt om vad som sker bakom stängda 

förhandlingar i rättssalen inte alls leder till en ökad insyn i rättsväsendet, dels 

att de offentliga förhandlingarna är öppna för gemene man att åskåda och inte 

enbart för nämndemän. Abrahamsson lyfter fram resonemang som fördes i 

straffprocessutredningen67 där förslag fanns på att avskaffa lekmannadomare 

i hovrätterna samt skära ned på nämndemannanärvaron i flertalet mål i 

tingsrätterna som ett steg i rätt riktning men ansåg att förslagen ändå enbart 

kan räknas som halvmesyrer.  

 

 
66 SvJT 2013 s. 1039 ff. 
67 Se avsnitt 2.5.1. 
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5.3 Kan nämndemän förhålla sig lika 

opartiska som juristdomare? 

I Petterssons, Dahlmans och Sarwars artikel ” Är det sant att lekmannadomare 

påverkas av juridiskt irrelevanta omständigheter, men inte juristdomare?” 

publicerad i Juridisk Tidskrift68 behandlas en frågeställning baserad på 

huruvida lekmannadomare i större utsträckning påverkas av irrelevanta 

omständigheter i ett mål än juristdomare. Ett begrepp som används som 

förklarar varför människor i sitt beslutsfattande kan påverkas av irrelevant 

information är s.k. kognitiv bias.  

 

Författarna gjorde en undersökning bland deltagande juristdomare och 

lekmannadomare med två versioner av ett scenario69, varav de som fick första 

scenariot utgjorde kontrollgrupp för experimentet och de som fick den andra 

blev testgruppen. I det andra scenariot fanns ytterligare ett stycke information 

som inte fanns i det första, vars tillagda information var åsyftad att vara 

juridiskt irrelevant för scenariot ifråga.  

 

Hypotesen var alltså att testgruppen skulle ge en lägre ersättning på grund av 

den oviktiga tilläggsinformationen än i kontrollgruppen. Hypotesen visade 

sig stämma, då lekmannadomarna i kontrollgruppen dömde ut 53% mer i 

ersättning än lekmannadomarna i testgruppen. Hos juristdomarna sänktes 

ersättningsbeloppet med 35 % i testgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Slutsatsen av resultatet blev därav att både lagfarna domare och nämndemän 

kan påverkas av kognitiv bias men att lekmannadomare påverkas i en större 

utsträckning. Därmed skulle förekomsten av kognitiv bias delvis försvinna i 

svensk rättsskipning genom avskaffandet av nämndemän men den skulle inte 

försvinna i sin helhet. 

 

 
68 JT Nr. 2 2017/18 s. 363 ff. 
69 Scenariot finns i sin helhet på s. 373 f. 
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5.4 Jävsproblematiken 

Peter Westberg riktar i artikeln ”Domare i egen sak – om jäv mot domare och 

nämndeman i svenska brottmål” i Svensk Juristtidning70 kritik mot 

jävsregleringen i svensk rätt. Två viktiga principer ska råda i dömandet enligt 

Westberg. För det första ska ingen kunna döma i egen sak, dvs. där att man 

som domare har en koppling till antingen saken eller någon av parterna och 

för det andra ska det inte spela någon roll om jäv upptäcks innan, under eller 

efter rättegången. Resultatet ska alltid bli detsamma, nämligen att rättegången 

tas om i sin helhet med ojäviga domare.  

 

Westberg hävdar att svensk rätt inte följer dessa tämligen självklara principer. 

Han anser att tanken om att domare inte ska döma i egen sak inte tas på 

tillräckligt stort allvar, eftersom det finns regleringar som hindrar möjligheten 

att ta hänsyn till jävsförhållanden i underrätterna samt att i efterhand upphäva 

lagakraftvunnen dom efter att jäv upptäckts. Det finns olika stora möjligheter 

till framgång för en talan om jäv beroende på under vilket stadie av 

rättsprocessen som talan förs. Reglerna ser olika ut gällande jäv beroende på 

om det upptäckts före, under eller efter rättsprocessen vilket Westberg, som 

nämnt, anser bryta mot principerna som redovisats ovan. Dessa bestämmelser 

gör att svensk lagstiftning hellre prioriterar och skyddar processekonomin 

istället för att upprätthålla domstolarnas legitimitet.  

 

 
70 JT Nr. 4 2013/14, s. 811 ff. 
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6 Avslutande kommentarer och 

slutsatser 

I inledningen av uppsatsen framgick det att tre frågeställningar skulle bli 

besvarade genom skrivandet av uppsatsen.71 Följande avsnitt är tänkt att göra 

just detta genom att lyfta fram analyser, reflektioner och slutsatser som har 

dragits genom de studier som gjorts för att skriva uppsatsen.  

 

6.1 Rättsutvecklingen 

Uppsatsens första frågeställning var ”Hur har det svenska 

nämndemannasystemet växt fram i den svenska rättshistorien? Vilka 

historiska händelser har varit centrala för utvecklingen och varför?”. 

Frågeställningen besvaras till största del i avsnitt 2 genom den rättshistoriska 

framställning som presenteras där. Sammanfattningsvis har lekmannadomare 

förekommit i svensk rätt sedan tidig medeltid, i samband med att 

häradsrätterna, och därmed häradsnämnden, skapas. Ursprungligen bestod 

häradsnämnden av tolv ledamöter, men började att reduceras i och med 

introduktionen av den idag gällande rättegångsbalken 1948. Nämndens 

kollektiva rösträtt och tidigare roll som bevismedel gjorde att deras inflytande 

var begränsat fram till nämndemannareformen 1983 då en individuell rösträtt 

för nämndemän infördes. Nämndemännen idag är, till skillnad från tidigare i 

historien, att se som fullvärdiga meddomare. 

 

 

 
71 Se avsnitt 1.2. 
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6.2 Likheter och skillnader i finsk rätt? 

Den andra frågeställningen för uppsatsen var ”I vilken utsträckning används 

nämndemän i de svenska allmänna domstolarna jämfört med de finska och 

vilka regler styr uppdraget i respektive rättssystem?”. Idag förekommer som 

huvudregel två till tre nämndemän i tings- och hovrätt i brottmål samt i 

särskilt angivna familjerättsliga mål. Vissa särskilda krav föreskrivs gällande 

exempelvis konkursfrihet, ålder, medborgarskap och lämplighet i övrigt.  

 

I Finland förekommer nämndemän enbart i tingsrätter när det gäller brottmål 

och det är som huvudregel två nämndemän som tillsammans med en lagfaren 

domare gör rätten domför. Precis som i svensk rätt finns även vissa särskilda 

regler för valbarhet, vilka huvudsakligen följer de svenska men med något 

snävare och utförligare reglering, t.ex. är minimumåldern för att vara valbar 

till nämndeman högre i Finland. Dessutom måste en finsk nämndeman innan 

påbörjad tjänstgöring lämna en redogörelse över sina bindningar till olika 

typer av uppdrag och engagemang för att undvika jävssituationer i ett tidigt 

stadium.  

 

6.3 För- och nackdelar med nämndemän 

Uppsatsens tredje och sista frågeställning var ”Vilka för- och nackdelar kan 

lekmannadomare, i detta fall i form av ett nämndemannasystem, anses 

medföra och vilka förändringar hade eventuellt förbättrat systemet?”. 

Inledningsvis kan konstateras att alla rättssystems ursprung mer eller mindre 

utgått från juridiskt oskolade lekmän, eftersom rättsskipning i dess mest 

grundläggande form har funnits en väsentligt längre tid än vad den juridiska 

utbildningsdisciplinen har. Det svenska nämndemannasystemet har mer än 

tusenåriga anor och har haft stor betydelse för den svenska rättsutvecklingen.  
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Frågan är om den betydelsen numera förtvinat till historien eller om systemet 

fortsatt ska anses vara den optimala lösningen för att säkra offentlighet, insyn 

och legitimitet i de svenska domstolarna? Som redovisats i uppsatsen, kan 

nämndemannasystemet anses ge demokratiska fördelar vilka i sin tur leder till 

teknokratiska nackdelar. Ett behov av insyn i våra domstolars dömande finns 

men det finns ett behov av förändringar som kan bidra till en högre 

rättssäkerhet i de svenska underrätternas dömande, utan att göra avkall på 

offentlighetsbehovet. 

 

Studier72 har visat att drygt 1 % av de svenska tingsrätternas avgöranden i 

brottmål är nämndemannadomar vilket i praktiken innebär att det är lekmän 

allena som årligen avgör 1 % av brottmålen. Visserligen kan domen 

överklagas men frågan är om en rättvis rättegång har skett i tingsrätten på så 

sätt som föreskrivs i art. 6 EKMR då målets avgörs genom en 

nämndemannadom? Frågan har till min vetskap inte ställts på sin spets. Mot 

bakgrund av detta kan även ifrågasättas varför en reducering av nämndemän, 

så som skett i Finland och som föreslogs i två utredningsbetänkanden 201373, 

inte har ansetts vara en av de lösningarna till att minska antalet domar som 

fullkomligen avgörs av lekmän. 

 

Ett perfekt system strävar naturligtvis efter att uppnå exakt balans mellan de 

den demokratiska aspekten och den teknokratiska dito. En sådan balans, och 

därmed en perfekt lekmannamodell, förefaller vara omöjlig att uppnå då en 

del argumenterar att lagfarna domare och lekmannadomare utgör motpoler 

samt att nämndemannasystemet i sig är en dikotomi. Eftersom juridiken ska 

och måste förbli begriplig för allmänheten förskjuts den vetenskapliga 

aspekten åt sidan, mer eller mindre. Den juridiska vetenskapen gör att Sverige 

som rättsstat utvecklas och det är därför synnerligen viktigt att den 

vetenskapen får tillräckligt med utrymme och inte urvattnas mer än 

nödvändigt. 

 

 
72 Se avsnitt 5.1. 
73 Se avsnitt 2.5.1 och 2.5.2.  
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En central grundbult i vilken demokratisk rättsstat som helst är att 

domstolsorganens verksamhet är politiskt oberoende. Ett politiskt 

valförfarande till en roll som meddomare, vilken måste vara opartisk och 

oberoende, är därmed problematiskt, oavsett huruvida det kan anses påverka 

nämndemännens bedömning eller ej. Det är problematiskt att det utses 

politiskt aktiva till ett icke-politiskt uppdrag. En viss partitillhörighet, särskilt 

i form av ett aktivt medlemskap, måste anses medföra att individen ifråga 

tagit en viss ställning i flertalet frågor, däribland sin syn på brott och straff.  

 

Det förefaller därför fördelaktigt, för att gynna systemets rättssäkerhet och 

dess samhällsförtroende, att ersätta det befintliga valförfarandet med ett 

system som markerar att uppdraget är att se som ett professionellt yrke och 

inte som ett politiskt förtroendeuppdrag. Fokus bör läggas på individers 

kompetens och ansökan, som i vilken anställningsprocess som helst, istället 

för deras medlemskap (eller icke-medlemskap) i ett parti. Samma problem 

föreligger för det finska systemet. I studierna av finsk rätt som gjorts för 

denna uppsats känner jag mig dock trygg i att konstatera att det finska 

systemet, trots att även deras utseende av nämndemän är politiskt präglat, 

ställer något högre krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.  

 

Ett liknande resonemang som fördes ovan kring partitillhörigheters 

medföljande åsikter och uppfattningar kan appliceras på vissa särskilda 

uppdrag och engagemang som kan anses ha en särskild nära koppling till 

juridiken. I HD:s dom i NJA 2014 s. 482 ogillades exempelvis en talan om 

att jäv förelåg för en nämndeman med uppdrag som ledamot i en polisnämnd. 

En polisnämnd, och polisyrket i allmänhet, kan anses föranleda en viss syn 

på brott och straff. Ett engagemang i exempelvis en brottsofferjour kan även 

det medföra en särskild partisk inställning i ett brottmål.  

 

 

 

 



 34 

Det finska regelverket har lagstiftning som i ett tidigare skede förebygger och 

förhindrar nämndemannajäv än i svensk rätt. Redan innan uppdraget påbörjas 

lämnas en redogörelse över nämndemännens bindningar som kan vara av 

relevans för deras uppdrag.74 En sådan redogörelse torde leda till att färre 

processer tvingas tas om eller överklagas på grund av jäv då eventuella 

jävsförhållanden upptäcks i ett tidigare skede.  

 

Sverige och Finland är konstant högt rankade när det gäller legalitet och 

rättssäkerhet i våra domstolar.75 Frågan är hur stor andel, om någon 

överhuvudtaget, av den värderingen som kan tillskrivas det 

lekmannainflytande som finns i våra rättssystem? Är den gemensamma 

nämnaren att vi har ett relativt stort lekmannainflytande i domstolarna? 

Dessvärre är det en relativt omöjlig frågeställning att besvara då ett 

kategoriserande av faktorer som gynnar rättssäkerhet i övrigt riskerar bli allt 

för omfattande för att kunna dra konkreta slutsatser utifrån. En sådan 

uträkning är nog dessutom i princip omöjlig att genomföra. Svaret hade 

däremot troligtvis bidragit till en slutgiltig punkt i debatten om huruvida 

nämndemannasystemet, och lekmannadomare i sig, bör existera eller ej. 

 

 
74 Se avsnitt 4.4.  
75 Se t.ex. World Justice Projects undersökning ”WJP Rule of Law Index 2020”, 

<https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020>, 

besökt 2020-12-16.  
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