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LEDARE

Mandat för fortsatt utveckling

”Vi uppfattas av 

andra som en mogen 

och professionell  

aktör i rättskedjan.”

Stefan Blomquist
FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND

NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND, NRF  
företräder samtliga landets 10 000 
nämndemän. Vi gör det i många oli-
ka sammanhang, bland annat i möten 
med Domstolsverket, Regeringen och 
Riksdagen. Jag önskar att du som ännu 
inte är med i NRF, väljer att ansluta dig 
till din lokala nämndemannaförening. 
Medlemsnyttan ligger inte minst i att 
det stärker möjligheterna 
att utveckla och förbättra 
våra arbetsvillkor.

DEN 21–22 MAJ 2022 har 
NRF förbundsstämma i 
Uppsala. Min förhopp-
ning är att stämman ger 
mig och förbundsstyrel-
sen det tydliga mandatet att fortsätta 
utveckla vår organisation, som en sam-
manhållande kraft för hela nämndeman-
nasystemet. Jag kan glädjande konstate-
ra att NRF, under det gångna året, blivit 
allt mer sedda, accepterade och tillfråga-
de. Vi uppfattas av andra som en mogen 
och professionell aktör i rättskedjan. Det 
ska vi vara stolta över!

VERKSAMHETSUTVECKLING kräver att för-
bundsstyrelsen ges verktyg och resurser 
för att driva våra fokusfrågor. Medlems-
avgiften har inte höjts sedan 2007. För-
bundsstyrelsen vill därför inför stämman 
aktualisera behovet av resursförstärk-
ningar i hela organisationen. Den beräk-
nade medlemsutvecklingen, och därmed 
medlemsintäkterna, har inte motsvarat 
våra förhoppningar. Domstolsverkets 
anslag förväntas inte heller resultera i ett 
väsentligt ökat resurstillskott. 

NÄRMAST FRAMÖVER kommer förbunds- 
styrelsen att arbeta med planering och 
genomförande av förbundsstämman, 
med tillhörande kompetensutvecklings-
dag. Vi fortsätter också att med kraft  
driva våra fem fokusfrågor. Jag hoppas 
på ett snart genombrott i arvodes- och 
ersättningsfrågan.

ÅTERTAGNING av mål- 
skulden i domstolarna 
fortsätter. Den digitala 
utvecklingen gör att rätte-
gångsprocesserna i ännu 
högre grad kommer att 
digitaliseras och effektivi-
seras. Snabbspåret kom-
mer att implementeras  

i hela landet och fler mål kommer att  
avgöras på handlingarna.

JAG SER SANNERLIGEN fram emot att lokal-
föreningarna rivstartar med aktiviteter, 
efter uppehållet till följd av corona. Som 
förbundsordförande har jag genomfört 
ett antal mycket givande besök i bland 
annat Stockholm, Visby, Göteborg, 
Uddevalla och Malmö.

JAG VILL FRAMFÖRA mitt varma tack till 
alla er nämndemän som dagligen lojalt 
och uthålligt kämpar på i landets domsto-
lar. Ni förtjänar sannerligen en riktigt  
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
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Varför är du nämndeman?
En kollega frågade mig för 
snart tre år sedan. Jag visste 
inte vad det innebar, men jag 
gillar utmaningar så jag läste 
på lite och tackade ja.

Vad har de här tre åren  
betytt för dig?
Jättemycket! Jag har fått en 
större förståelse för vårt rätts-
system. Det är inga enkla be-
slut vi fattar och vi har ett stort 
ansvar.

Största utmaningen?
När barn är inblandade. Jag är 
en känslomänniska, och som 
nämndeman gäller det att vara 
känslokall. Det har varit svårt 
men det går. Jag försöker släp-
pa det som har hänt i rätten 
när jag går därifrån.

Du är ganska ung som  
nämndeman, hur känns det?
Jag har bara träffat på en som 
är i min ålder. En del nämnde-
män vill nog inte släppa sina 
uppdrag, och då släpper man 
inte heller in några nya. Det har 
jag märkt i facket, och det är 

kanske likadant bland nämn-
demännen. Det är lite synd, 
för vi behöver få in fler yngre. 
Största hindret är nog att så få 
unga får frågan.

Är du aktiv under  
överläggningarna?
De första gångerna avvakta-
de jag lite, men nu säger jag 
vad jag tycker. Juristdomarna 
bjuder in till diskussion, sedan 
kan vi ha olika uppfattningar, 
men så ska det väl vara. Mitt 
motto är alla människors lika 
värde, jag har med mig den in-
ställningen som nämndeman. 
Det är lagen som gäller, och 
alla ska behandlas lika inför 
lagen.

Vill du fortsätta som  
nämndeman?
Ja verkligen, det är jätte- 
intressant. 

Är du med i Nämnde- 
männens Riksförbund?
Nej, jag ska bli medlem i dag. 
Jag tog tidningen i nämnde-
mannarummet alldeles nyss. 
Klart att jag ska gå med.

FÖR FÅ UNGA FÅR FRÅGAN
FO

TO
: PRIVAT
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Alexandra Mentzas, 27
Nämndeman i Västerås tingsrätt

BOR: Lägenhet i Västerås. FAMILJ: 
Singel. GÖR: Fackligt förtroendevald 
på heltid i Kommunal. FRITID: Um-
gås med vänner och promenera med 
hunden.
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TIGA ÄR GULD

Vad får en nämndeman säga och inte säga – och när  
får det sägas? Att navigera mellan sekretessbelagt och  
offentligt är inte alltid enkelt. Tystnadsplikten finns där 
som ett rättesnöre. Men gråzoner och avvägningar 
kräver ett gott omdöme.
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N ämndemän har tystnadsplikt, men 
vad innebär egentligen det? Innan vi 
försöker ge besked kan det vara värt 
att börja i en annan ände, nämligen 

vad vi medborgare har rätt att få veta.
– Vi har en mycket stark offentlighetsprin-

cip i Sverige. Vem som helst kan gå och lyssna 
på en domstolsförhandling eller begära ut 
alla handlingar i efterhand. Det säger Emma 
Regnér, administrativ direktör vid Hovrätten 
över Skåne Blekinge. Hon är tjänstledig från 
Malmö tingsrätt där hon som rådman ofta 
hanterat frågor om tystnadsplikt.

Offentlighetsprincipen är inte unik för Sve-
rige, liknande regler finns i många andra län-
der. Här är dock rätten att ta del av offentliga 
handlingar inskriven i grundlagen, vilket är 
unikt. Vem som helst kan alltså gå till staten, 
regionen, kommunen eller till en myndighet, 
även domstolarna, och begära att få ta del av 
handlingarna i ett ärende.

VAR FÖRSIKTIG
Även om domstolsförhandlingar är öppna  
för allmänheten, manar Emma Regnér till 
försiktighet.

– Vi domare bör inte uttala oss om målet 
innan domen blivit offentlig. Det händer att 
journalister frågar under pågående rättegång, 
och jag kan självklart inte hindra nämnde-
män att prata med medierna, men jag rekom-
menderar att de hänvisar till juristdomaren.

Om en nämndeman kommenterar enskild-
heter i ett mål innan det är avslutat kan det 
uppstå problem. Det gäller vid alla förhand-
lingar, men är särskilt värt att tänka på under 
långa mål som pågår i flera dagar eller veckor.

– Det kan räcka med att någon hör hur två 
nämndemän sitter på bussen och pratar om 
ett mål som pågår, kanske kommenterar ett 
vittne de hört under dagen. Det kan tolkas 
som att de tagit ställning innan målet är av-
gjort.

Det här är mer en fråga om jäv än om tyst-
nadsplikt, men resultatet kan i värsta fall bli 
att hela förhandlingen måste tas om.

– Det är en katastrof för alla inblandade, 
säger Emma Regnér, som också anser att det 
är olämpligt att nämndemännen pratar med 
varandra om vad som sagts i rättssalen, till 
exempel under pauserna.

– Vi bör bara prata om målet när alla do-
mare är närvarande, alltså under överlägg-
ningen.

STÄNGDA DÖRRAR
Medborgarnas möjlighet till insyn i dom-
stolen är alltså stark i Sverige, men den kan 
begränsas. Här kommer tystnadsplikten in 

Världens äldsta 
tryckfrihetslag
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN finns inskriven  
i grundlagen. I Tryckfrihetsförordningen  
1 § står det att: ”Till främjande av ett fritt 
meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning 
och ett fritt konstnärligt skapande ska var 
och en ha rätt att ta del av allmänna hand-
lingar.” Tryckfrihetsförordningen tillkom 
1766, och är världens äldsta lag som berör 
tryckfrihet och yttrandefrihet.

BILD: ISTO
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i bilden. Den förekommer inte bara inom 
rättsväsendet utan på flera håll, till exempel 
inom hälso- och sjukvården.

– Nämndemännen har en viktig demokra-
tisk funktion, och med den följer ansvar. Att 
respektera tystnadsplikten och reglerna om 
sekretess är en del av uppdraget, säger Emma 
Regnér.

Rätten kan besluta om stängda dörrar, eller 
lyckta dörrar som det också kallas. Det inne-
bär att endast de närmast inblandade får när-
vara vid förhandlingen. Allt som sägs bakom 
stängda dörrar omfattas av sekretess. Här har 
varken medierna eller allmänheten insyn. 

Stängda dörrar är ett avsteg från offentlig-
hetsprincipen som enbart tillämpas när det 

finns särskilda skäl för det. Ofta rör det sig 
om sexualbrott eller fall där minderåriga är 
inblandade.

ÖVERLÄGGNINGEN
Om offentlighet är huvudregel vid domstols-
förhandlingen, gäller motsatsen vid överlägg-
ningen, när nämndemän och juristdomare 
ska fatta beslut i skuldfrågan och om eventu-
ell påföljd.

– Då råder absolut tystnadsplikt. Det hän-
der ju att vi i våra samtal väger fram och till-
baka innan vi kommer fram till ett beslut, och 
det får vi inte prata om efteråt, säger Emma 
Regnér.

Rättens resonemang ska i stället framgå 
av de skriftliga domskälen. Däremot kan en 
nämndeman alltid anmäla sig skiljaktig till 
den utgång som majoriteten kommer fram 
till, något som också kan antecknas i domen.

Tystnadsplikten för det som sägs vid över-
läggningen upphör inte när domen har of-
fentliggjorts. Den tar aldrig slut. Som nämn-
deman kan du alltså aldrig någonsin berätta 
om era resonemang, till exempel hur ni vär-
derade olika bevis och vittnen.

– Här gäller det att vara försiktig, det är lätt 
hänt att prata lite för mycket, särskilt hemma 
vid middagsbordet eller bland vänner. Men 
det finns alltid en risk att någon för det vida-
re.

MEDIER PÅ HUGGET
När den skriftliga domen har meddelats är 
medierna ofta på hugget efter kommenta-
rer. I allmänhet vänder de sig till advokat och 
åklagare, som har full rätt att vädra sina upp-
fattningar. Det händer också att nämndemän 
blir kontaktade av journalister. Emma Reg-
nér anser att de med gott samvete kan hänvi-
sa till juristdomarna.

– Även vi ska egentligen hålla oss strikt till 
det som står i den skriftliga domen och inte 
lägga till något. Men ibland är det en svår 
gränsdragning, för det förväntas att vi ska 

Citat ur domareden
VARJE NÄMNDEMÄN SVÄR DOMAREDEN, och 
här finns ett avsnitt som särskilt berör tyst-
nadsplikt, på ett ålderdomligt språk:
”Jag skall varken förr, än domen avsäges, 
eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, 
eller andra de rådslag rätten inom stängda 
dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som 
en ärlig och uppriktig domare troget hålla.”



förklara domen, vilket kan vara svårt utan att 
avslöja hur vi resonerat under överläggning-
en.

Det bästa man kan göra, menar Emma 
Regnér, är att lägga kraft på att skriva en dom 
som pedagogiskt förklarar grunderna för be-
slutet.

– Mediernas intresse för rättsfrågor har 
ökat på senare år, och det är bra. Vi ska inte 
gömma oss i domstolarna utan vara med i 
samhällsdebatten. Men vi domare ska vara 
tydliga med vår roll. Vi har inte ett brottsbe-
kämpande uppdrag, utan vår uppgift är att 
avgöra om bevisningen räcker för en fällande 
dom.

Just i detta avseende menar Emma Reg-
nér att nämndemännen har en viktig roll att 
spela.

– De måste respektera tystnadsplikten, 
men får gärna prata om sin roll och sitt upp-
drag. Ett skäl till att vi har nämndemän är ju 
att domstolarna inte ska bli en sluten värld av 
akademiker.

Emma Regnér tror att nämndemännen bi-

drar till ökad insyn och till att stärka allmän-
hetens förtroende för rättsväsendet.

– De får gärna berätta om hur vårt rättssys-
tem fungerar. Och tycker de att något är åt 
skogen i domstolen får de gärna slå larm om 
det också.Q

TEXT: Thomas Östlund
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Anklagelser ovanliga 
– men förekommer
ANKLAGELSER MOT ATT nämndemän bryter 
mot tystnadsplikten är ovanliga. Våren 2021 
uppmärksammades dock ett fall där en 
nämndeman vid Jönköpings tingsrätt miss-
tänktes för att ha läckt uppgifter på sociala 
medier om hur han och andra domare resone-
rat under överläggningen i ett våldtäktsmål. 
En förundersökning inleddes men lades sena-
re ned på grund av bristande bevis. 

Sekretesslagen och 
rättegångsbalken
ATT BRYTA MOT TYSTNADSPLIKTEN är straff-
bart. Enligt brottsbalken 20 kap. 3 § kan det 
leda till böter eller fängelse i högst ett år. 
Lagar som reglerar tystnadsplikt i domstolar 
finns i rättegångsbalken och sekretesslagen.

Namnpublicering  
i medier
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN INNEBÄR att det i 
allmänhet är fritt fram att få uppgifter om vem 
anklagas för brott. En fråga som diskuteras 
mycket är mediernas namnpublicering av 
brottsmisstänkta. Egentligen har detta inte 
om tystnadsplikt att göra, utan handlar om 
pressetiska regler. Många medier avstår från 
att publicera personnamn innan dom fallit. 
Men det finns undantag, och då hänvisas ofta 
till det stora allmänintresset.

Nämndemän får gärna berätta om sitt uppdrag, 
men de måste respektera tystnadsplikten, menar 
Emma Regnér.
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Ett palats för  
Högsta domstolen
HÖGSTA DOMSTOLEN inrättades 
av kung Gustav III år 1789. Före 
1949 genomfördes inga muntli-
ga rättegångar i Högsta domsto-
len, allt skedde skriftligt. I sam-
band med förändringen flyttade 
domstolen från Stockholms 
slott till Bondeska palatset i 
Gamla stan, intill Riddarhuset. 
Bondeska palatset i barockstil 
byggdes på 1600-talet av riks-
skattmästare Gustaf Bonde. År 
1730 köptes palatset av Stock-
holms stad och i nära 200 år 
fungerade det som rådhus – och 
nu huserar alltså Högsta dom-
stolen här. En digital visning av 
byggnaden finns på Youtube.

 HISTORISKA 
RUTAN

REGERINGEN HAR UTSETT råd-
man Maria Hölcke till  
utredare med uppdrag 
att föreslå åtgärder för att 
motverka att flickor och 
kvinnor utsätts för kontrol-
ler av sin sexualitet.

Inom hälso- och sjuk-
vården och även på andra 
håll förekommer att flickor 
eller kvinnor utsätts för så 
kallade oskuldskontroller 
och att oskuldsintyg ut-
färdas.

Utredaren ska se över hur 

dessa kontroller av flickors 
och kvinnors sexualitet kan 
förhindras, bland annat ge-
nom att föreslå förändring-
ar i lagstiftningen.

I uppdraget ingår också 
att se över om underlå-
tenhet att anmäla eller på 
annat sätt avslöja äkten-
skapstvång och barnäkten-
skapsbrott ska kriminali-
seras.

Uppdraget ska redovi-
sas senast den 1 december 
2022.

Poliser spanar efter nytt jobb
VAR TREDJE POLIS, 36 procent, gör något aktivt för att plane-
ra för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. 54 procent av 
poliserna anser att högre lön är den viktigaste faktorn för att 
de ska stanna kvar i yrket. Det visar nya siffror som Polisför-
bundet har låtit Novus ta fram.

– Det här är allvarligt. Vi har inte råd att förlora fler poliser, 
men nu riskerar vi att tappa oumbärlig erfarenhet och kompe-
tens, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Ny utredning  
om hedersförtryck

NYTT OCH NOTERAT
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Vem fan är du  
– Peter Althin?
PETER ALTHIN ÄR EN av Sveriges mest om-
skrivna och anlitade brottmålsadvokater. 
I den nya boken Vem fan är du? berättar 
han för Jack Ågren om uppväxten och 
ungdomsåren i Lund och sin medverkan 
i några av vår tids mest uppmärksamma-
de rättegångar. Boken skildrar även hans 
kamp för rättvisa, i domstolarna och i den 
kriminalpolitiska debatten. Peter Althin 
berättar om sin rädsla för att misslyckas 
och om varför han gick in i politiken – och 
sedan lämnade den.

Ny bok

Ny rapport  
om våld i ungas 
parrelationer
VÅLD I UNGAS parrelationer är 
ett samhällsproblem som inte 
uppmärksammas tillräckligt. 
Det hävdas i en ny rapport från 
Brottsförebyggande rådet, 
Brå. Rapporten innehåller en 
kunskapssammanställning av 
svensk och internationell forsk-
ning om våld i ungas parrelatio-
ner – dess omfattning, karaktär, 
riskfaktorer och förklarings- 
modeller samt hur detta våld 
kan förebyggas.

”Vilken dag är det?” frågade Puh.
”Det är idag” svarade Nasse.
”Min favoritdag!” sa Puh”.  A.A. MILNE

Språkförbistring i grannland
FINLAND ÄR SOM BEKANT TVÅSPRÅKIGT, och alla har rätt att 
använda svenska i domstolarna. I ett ärende till Finlands 
justitiekansler har en person klagat på att nämndemän upp-
manats svära domareden på finska, med motiveringen att 
man då ”kommer snabbare vidare i processen”. Tingsrätten 
har medgett att de ”inte i alla avseenden har lyckats följa 
språklagstiftningens krav”. Justitiekanslern nöjer sig med 
detta och uppmanar tingsrätten att följa den finska språk-
lagstiftningen i fortsättningen.

 

 

 

Rapport 2021:15 
 

Våld i ungas parrelationer 
 

 

LÄSVÄRT OM  
UNGDOMSÖVERVAKNING
VI HAR TIDIGARE TIPSAT om Kriminalvårdens webbplats, 
med massor av intressant innehåll. Nu kan du bland annat 
läsa om den nya påföljden ungdomsövervakning, som inrät-
tades 1 januari i år. Det är ett slags mellanting av ungdoms-
vård och sluten ungdomsvård. Det är frivården som ansvarar 
för ungdomsövervakning. Fram till och med oktober hade  
52 personer dömts till påföljden. Läs artiklar om ungdoms- 
övervakning på www.kriminalvarden.se

CITATET:

• Rapporten Våld i ungas  
parrelationer finns att läsa  
och ladda ner på  www.bra.se
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Straffvärdet
i centrum för Axel Holmgrens forskning
Det finns andra jurister än de nämndemännen möter i domstolen.  
AXEL HOLMGREN forskar i straffrätt och disputerade i september med  
avhandlingen Straffvärde – som rättslig konstruktion. Men från början  
var det inte alls tänkt att han skulle bli jurist. Det ligger en påbörjad  
roman långt ner i byrålådan.
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I ett litet kontorsrum i en lång 
korridor i ett av de blå höghu-
sen på Stockholms universitet 
sitter Axel Holmgren. På golvet 
står en kartong böcker, och där 
ligger hans doktorsavhandling. 
398 inbundna sidor med vackert 
omslag som föreställer rättvisans 
gudinna Justitia, målad av den 
tyske 1800-talskonstnären Carl 
Spitzweg.

Boken heter Straffvärde – som 
rättslig konstruktion, och är resul-
tatet av fem års läsande, tänk-
ande och skrivande.

– Det är en lättnad att vara 
färdig med något som jag sysslat 
med i så många år.

Axel Holmgren är inbiten 
stockholmare, uppvuxen på  
Södermalm där han fortfarande 
bor med sambo och två barn.  
Att bli jurist var knappast en 
barndomsdröm.

– Jag ville jobba med något 
kreativt, kanske bli författare.  
Ett romanprojekt är påbörjat, 
men ligger långt ner i byrålådan.

Han skruvar lite på sig vid frå-
gan om vad han gör efter jobbet.

– Om jag skulle hitta på några 
fritidsintressen så skulle det inte 
vara sant. Det är familjen, lite 
musik och en bok ibland. Usch, 
det låter dystert, men jobbar 
man och har småbarn… ja, det 
blir inte så mycket mer.

OVISS FRAMTID
Efter juristprogrammet gjorde 
Axel Holmgren tingstjänstgöring 
vid Södertörns tingsrätt. Där-
efter följde ett år på domarpro-
grammet.

– När jag fick doktorandtjäns-
ten minns jag att jag tänkte att 

”jag testar ett år”, och som du ser 
sitter jag fortfarande kvar här.

Nu har han en tidsbegränsad 
tjänst med undervisning på ju-
ristprogrammet. Framtiden är 
oviss och han spanar runt, både 
efter tjänster och nya forsknings-
områden.

– Någon garanti för jobb har 
inte en doktor i straffrätt, säger 
han utan att verka alltför orolig.

Dessutom gillar han att un-
dervisa.

– Jag brukar säga till mina stu-
denter att för att bli en bra jurist 
ska du inte bara tillämpa gällan-
de rätt utan även förhålla dig kri-
tiskt till den. Och jag tycker att 
studenterna är mer öppna nu än 
när jag pluggade.

KONKRET OCH PÅTAGLIGT
Begreppet straffvärde står i cen-
trum för Axel Holmgrens av-
handling.

– Det är konkret och påtagligt. 
Straffvärdet ligger till grund för 
lagstiftningens straffskalor, som 
i sin tur avgör påföljden, och det 
är vad domstolarna sysslar med 
dagligen. Samtidigt är det ett be-
grepp som öppnar för teoretiska 
och nästan filosofiska perspektiv, 
säger han.

Straffvärdet avspeglar ett 
brotts svårhet. Märk väl att svår-
het inte är detsamma som svå-
righet, alltså hur svårt det är att 
begå brottet. Ett brotts svårhet 
betyder enkelt uttryckt hur man  
i en viss tid och i ett visst samhäl-
le bedömer hur allvarlig ett brott 
är, och sådana uppfattningar 
kan skifta. Ta synen på barnaga. 
I Sverige anses det klandervärt 
och brottsligt, i många andra  

PORTRÄTT
Axel 
Holmgren, 42
FAMILJ: Sambo. Son 
och dotter, två och fem 
år gamla.
BOR: Lägenhet på Sö-
dermalm i Stockholm.
GÖR: Adjunkt vid  
Juridiska institutionen, 
Stockholms universi-
tet. Doktor i straffrätt.
LYSSNAR PÅ: Vad 
svårt… Franz Schubert, 
låter det snobbigt?  
Det är i alla fall en  
favorit.
LÄSER: Allt av Thomas 
Bernhard.
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länder som en uppfostringsmetod föräldrar 
har sin fulla rätt att använda.

– Vissa menar att straffvärdet för narko-
tikabrott är för högt jämfört med straffvär-
det för sexualbrott. Det är en öppen fråga, 
människor tycker olika.

Axel Holmgren har borrat djupt i detta be-
grepp och i frågan om vad som avgör straff-
värdet. Här skiljer han mellan bakåtblickande 
och framåtblickande perspektiv.

– Straffar vi någon för att den som begått 
brottet förtjänar ett straff är det bakåtblickan-
de. Vi ser det som som en konse-
kvens av ett klandervärt beteende. 
Har vi en framåtblickande per-
spektiv på straffvärdet är det vikti-
ga att uppnå vissa mål i framtiden, 
till exempel att förhindra perso-
nen att begå ytterligare brott eller 
att avskräcka andra från att göra 
samma sak. Det här går tillbaka på 
en lång moralfilosofisk diskussion, 
säger han och hejdar sig.

– Blir inte det här alldeles för 
komplicerat?

Den som vill fördjupa sig kan med fördel 
fortsätta i avhandlingen.

ÅSIKTER OCH FAKTA
Axel Holmgren följer så klart den kriminal-
politiska debatten. En fråga som diskuterats 
livligt på senare tid är den så kallade ung-
domsrabatten, att personer under 21 år får 
en lindrigare påföljd. Som forskare vill han 
inte ta ställning, men menar däremot att det 
är viktigt att skilja mellan normativa åsikter 
och empiriska fakta.

– Åsikten att det känns rätt och riktigt att 
den som är 18 år och begår ett brott ska be-
handlas som vuxen och ha lika långt straff 
kan vara fullt rimlig. En annan sak är om ett 
slopande av ungdomsrabatten är effektivt för 
att förebygga brott, om det leder till minskad 
brottslighet. Det är en fråga av helt annan 
karaktär, empirisk snarare än normativ. Ofta 
blandas åsikter och fakta samman i det of-

fentliga samtalet, och det finns sällan tid för 
fördjupning, vilket inte alltid är så bra.

RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING
Rättsvetetenskap är ett samlingsnamn för ju-
ridisk forskning, med underområden som 
rättshistoria, civilrätt, straffrätt med mera. 
Forskningsfältet förändras hela tiden.

– I Stockholm finns Barnrättscentrum, ett 
nytt sätt att avgränsa ett rättsområde.

En forskare i rättsvetenskap befinner sig 
varken i ett laboratorium eller gör fältstudier. 

Skriftliga rättskällor är grunden, 
alltså lagar, utredningar, domar 
och även annan vetenskaplig lit-
teratur. Mycket att läsa, tänka 
och analysera alltså. Enligt Axel 
Holmgren är forskning i straff-
rätt och arbete i en domstol inte 
väsensskilt, i båda fallen spelar 
rättskällorna en central roll.

– Men medan domstolarna 
sysslar med enskilda mål, kan vi 
forskare ta ett större grepp och 
ägna oss åt att systematisera ett 

avgränsat område.

JA TILL NÄMNDEMÄN
– Ska du inte fråga om nämndemän, säger 
Axel Holmgren när vi är på väg att avsluta.

Vad har han då att säga om detta?
– Jag har hört att en del jurister är kritiska 

och frågar sig vem som skulle vilja bli opere-
rad av en lekmannakirurg.

Han tycker att jämförelsen haltar, det är 
skillnad mellan juridik och medicin. Själv är 
han positiv till lekmannainflytandet i rätts- 
väsendet, vilket till stor del grundar sig i egna 
erfarenheter från domstolen.

– Nu tvingas juristdomaren på ett tydligt 
och trovärdigt sätt förklara sig också vid över-
läggningen, och det är bra. Sedan kan nämn-
demannasystemet behöva reformeras, men 
grundprincipen om ett lekmannainflytande  
i domstorna tror jag på.Q

TEXT & BILD: Thomas Östlund



Detta är fjärde 
gången som 
Domstolsver-
ket låtit un-
dersöka hur 

journalisterna upplever 
kontakterna med dom-
stolar, myndigheter och 
nämnder inom Sveriges 
Domstolar.

– Det är via media 
som allmänheten ska-
par sin bild av oss. Vi kan 
se att vårt strategiska 
mediearbete har gett 
resultat och att journa-
listernas förtroende är 
stort, vilket är väldigt 
glädjande, säger Dom-
stolsverkets general- 
direktör Thomas Rolén.

150 journalister, som 
under det senaste året 
haft frekvent kontakt 
med en eller flera dom-
stolar, har intervjuats. 
Undersökningen ge-
nomfördes under våren 
2021. Medverkande 

journalister kommer 
från hela landet och re-
presenterar storstads-
press, landsortspress, 
fackmedia, radio/tv och 
nyhetsbyråer.

BRA BEMÖTANDE 
Årets resultat visar att 
journalisternas förtro-
ende för domstolarna 
är högt och att den 
information som ges via 
bland annat pressmed-
delanden uppskattas. 
Journalisterna vill se 
fler pressmeddelanden 

om domar i uppmärk-
sammade mål, men 
också mer praktisk 
information, exem-
pelvis inför huvudför-
handling. Domstolarna 
får också beröm för 
bra bemötande och 
service, samtidigt 
som flera journalister 
uttrycker frustration 
över att service och 
rutiner skiljer sig åt 
mellan domstolarna. 
De upplever också att 
det blivit svårare att få 
domstolsföreträdare att 
ställa upp på intervju-
er; en försämring från 
2015.

Allmänheten får till 
största delen sin bild 
av verksamheten inom 
Sveriges Domstolar 
via nyhetsrapporte-
ringen. De journalister 
som bevakar domsto-
larna är därför en viktig 
målgrupp. Den första 
undersökningen ge-
nomfördes 2012 och 
syftet är att följa ut-
vecklingen över tid, föl-
ja upp effekten av olika 
insatser och åtgärder, 
men också att få syn på 
nya förbättringsområ-
den. Journalistunder-
sökningen är ett sätt att 
mäta hur domstolarnas 
mediekommunika-
tion fungerar. Frågorna 

handlar om domsto-
larnas bemötande och 
service gentemot jour-
nalisterna. Frågor ställs 
också kring förtroende 
och kontaktvägar.Q 

Eva Hulting 
Kommunikatör 
Domstolsverket

Källa: Sveriges Domstolars 
medierelationer, 2021,  
Demoskop

Resultatet från årets journalistundersökning visar bland annat att  
journalisterna har ett högt förtroende för Sveriges Domstolar. Intresset 
för domstolarna är stort och journalisterna vill se fler pressmeddelanden; 
både om domar och beslut i uppmärksammade mål, men också mer av 
praktisk information.

Fortsatt högt förtroende
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Thomas Rolén.

FOTO: CARL JOHAN ERIKSON

VI INFORMERAR: Domstolsverket

OM ÅRETS RESULTAT
•  Journalisterna har 

ett fortsatt högt för-
troende för Sveriges 
Domstolar; andelen 
som svarat att de 
har ett mycket högt 
förtroende har ökat 
med 18 procent  
sedan 2012.

•  Domstolarna får  
beröm för service, 
bemötande och 
möjligheten att 
rapportera från för-
handlingar.

•  Domstolarnas 
pressmeddelanden 
uppskattas och jour-
nalisterna vill se fler. 

•  Journalisterna 
upplever att det har 
blivit svårare att 
få domstolsföre-
trädare att ställa upp 
på intervjuer; en för-
sämring från 2015.

•  Flera journalister 
uttrycker en frustra-
tion över att service 
och rutiner skiljer  
sig åt mellan dom-
stolarna; exempel- 
vis varierar öppet- 
tiderna.

0 20 40 60 80 100
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Mycket stort Ganska stort Varken eller

Ganska litet Mycket litet(1)

53                                                                         43                                5

48                                                                         45                                     6    1

36                                                                      49                                       7      2   5

35                                                                                  57                                       7   11
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4,43

4.27

4,27

Medel

Fråga till journalisterna: Hur stort är ditt  
förtroende för Sveriges Domstolar 150 intervjuer



  

Föreningslivet 
är på gång igen, 
efter nära två år 
av pandemi. Det 

märks även i lokalfören-
ingarna i Nämndemän-
nens Riksförbund. En 
vanlig fråga bland för-
eningsaktiva är hur man 
ska få fler att engagera 
sig ideellt. En del suckar 
och hävdar att det var 
bättre förr. Det stämmer 
möjligtvis, men vad 
lönar det sig att klaga? 
Kanske bättre att för-
söka få fler att ta steget 
från passiv till aktiv.

En som funderat 
över hur detta kan gå 
till är Aron Schoug som 
forskar i pedagogik vid 
Stockholms universi-
tet. Hans bok Motivera 
ideella handlar just om 
detta. Boken innehåller 
fyra avsnitt som vart och 

ett, förutom intressanta 
resonemang, innehåll-
er reflektionsfrågor och 
verktyg för förändring:

LIVSPUSSLET I FOKUS 
handlar om att många 
har väldigt mycket 
att göra. Det gäller för 
föreningen att skapa 
tydliga ramar för en-
gagemanget. Göra det 
enklare för medlem-
marna att lägga livs-
pusslet – med fören-
ingsengagemanget som 
en pusselbit.

SAKFRÅGORNA I FOKUS 
tar upp utmaningen 
med att alla ska få syss-
la med sina hjärtefrågor 
– samtidigt som ni ska 
arbeta mot ett gemen-
samt mål. ”Att få egen-
sinniga eldsjälar att dra 
åt samma håll är inte 

enkelt, men inte heller 
omöjligt.”

GRUPPDYNAMIKEN I 
FOKUS handlar om hur 
ni i föreningen eller 
styrelsen ser till att er 
grupp fungerar bra. Att 
ni har trevligt, känner er 
trygga och är öppna för 
nya människor. En dåligt 
fungerande grupp kan ju 
få vem som helst att bli 
omotiverad!

BESLUTSPROCESSERNA 
I FOKUS tar upp frågan 
om hur saker och ting 
bestäms i föreningen. 
Alla kan inte få sin vilja 

igenom jämt, men de 
flesta vill nog vara del-
aktiga när beslut fattas. 
Här handlar det alltså 
om vad ni kan göra för 
att hålla demokratin  
levande i föreningen.

Boken Motivera ideel-
la innehåller även ett 
avsnitt om ledarskap i 
ideella föreningar. Ett 
gott ledarskap är en vik-
tig faktor för trivsel och 
framgång i föreningsar-
betet – och för att öka 
det ideella engage-
manget. Q

TEXT: Thomas Östlund

Sverige är ett land fyllt av förenings- 
aktiva, men ibland är det ideella engage-
manget en bristvara. Då kan boken  
Motivera ideella vara till hjälp. 

FÖRENINGSNYTT 
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Ny studieplan till  
Motivera ideella
Nu finns en ny studieplan 
från Studiefrämjandet till 
boken Motivera ideella. 
Planen är  upplagd för en 
studiecirkel med sex träffar. 
Den  finns att läsa och ladda 
ner på  www.studieframjan-
det.se

sid 1

Motivera ideella
Studieplan
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Motivera fler till ideellt  
engagemang – men hur?



  

DET FINNS SKILLNADER mellan landets domsto-
lar vad gäller arvodes- och ersättningsnivåer till 
nämndemän. Det visar en enkätstudie, där 70 
procent av landets nämndemannaföreningar 
lämnat uppgifter om ersättningar och arvoden 
vid ”sina” domstolar.

Det finns skillnader inom en rad områden, 
bland annat ersättning för inställelsetid,  

ersättning vid inställd förhandling, parkerings- 
ersättning och inläsningsarvode.

Nämndemännens Riksförbund har framfört  
till Domstolsverket  att de ska vidta åtgärder för 
att uppnå en likartad  tillämpning av regelsyste-
met för ersättningar till nämndemän mellan  
domstolarna. Resultatet av studien finns på 
www.nmrf.se

Nominering till  
förbundsstyrelsen
DEN 21–22 MAJ 2022 har Nämndemännens Riksför-
bund stämma, då bland annat förbundsstyrelse ska 
väljas. Om du känner någon som du vill föreslå till 
förbundsstyrelsen, eller om du själv vill kandidera, 
anmäl detta till din lokalförening. Föreningen nomi-
nerar sedan personer till valberedningen.

Valberedningens sammankallande är Linda von  
Beetzen.  E-post: linda@nmrf.se

GÖTEBORGSREGIONENS 
Nämndemannaförening har 
laddat rejält denna höst med 
ett gediget program med 
många spännande aktivite-
ter. Några exempel:
•  Polisen Tony Olsson be-

rättar om gängkriminali-
teten på Hisingen. 

•  Föreläsningar av Spelbe-
roendes förening och av  
Migrationsverket.

•  Föreläsning av rådman  
Maria Ceder om trafik-
brott.

Du kan följa Göteborgsregio-
nens Nämndemannafören-
ing på Facebook.

Jubileums- 
middag i Malmö
MALMÖ Nämndemannaförening har 
fyllt 50 år. För att fira detta bjöd Mal-
mö stad den 29 oktober in förening-
ens medlemmar till en jubileums-
middag i den pampiga Knutssalen 
på Malmö Rådhus. Värd var kom-
munfullmäktiges ordförande Carina 
Nilsson (S). Ansvarig för arrange-
manget var Eva-Christine Winqvist 
från Malmö Nämndemannaförening.

Malmö Nämndemannaförening 
har nu 124 medlemmar, och antalet 
har ökat på senare tid. Förklaringen 
är, enligt föreningens sekreterare 
Rolf Wernbro, ett attraktivt pro-
gramutbud och en nära kontakt med 
medlemmarna.

Vad som serverades under jubi-
leumsmiddagen? Jo, jordärtskocks-
soppa med picklad rödlök följt av 
fläskfilé provencale.
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Skillnader i arvoden och ersättningar till nämndemän 

Aktiv Göteborgsförening
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Från vänster: Stefan Blomquist, ordförande  
i Nämndemännens Riksförbund, Carina Nils-
son, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö 
och Johan Kvart, lagman vid Malmö tingsrätt. 
Tre av 68 gäster vid jubileumsmiddagen.
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MOTION 2021/22:194

Politiskt tillsatta 
nämndemän
ALIREZA AKHONDI (C)

I motionen förslås att ”man 
bör se över möjligheten att 
avskaffa systemet med po-
litiskt tillsatta nämndemän 
i våra domstolar”. Alireza 
Akhondi menar att nämnde-
mannasystemet i grunden är 
gott, men att det är ”ytterst 
viktigt att domstolarna får 
ett stärkt oberoende från  
politisk påverkan”.

MOTION 2021/22:728

Rimliga villkor för 
nämndemän
PAULA ÖHRN (S)

Paula Örn anser att förbätt-
rade villkor för nämndemän 
bör övervägas. Allmänhe-

tens förtroende för domsto-
larna är högt, och nämnde-
männen, som medborgarnas 
representanter i döman-
de verksamhet, är en viktig 
grundpelare i vårt demokra-
tiska system, menar motio-
nären. ”Förutsättningar-
na för nämndemän måste 
motsvara det ansvar och den 
arbetsinsats som uppdraget 
innebär. Det är inte minst 
viktigt för att säkerställa fort-
satt rekrytering av nämn-
demän i framtiden”, skriver 
Paula Öhrn.

MOTION 2021/22:1050

Höjda ersättningar 
för nämndemän
CLASGÖRAN CARLSSON OCH 
MONICA HAIDER (BÅDA S)

Motionärerna föreslår en 
”översyn av nämndeman-

nauppdraget vad gäller höj-
da ersättningar samt andra 
förbättringar”. De påtalar att 
arvoden och ersättningar till 
nämndemän inte hängt med 
i löneutvecklingen eller  
inflationen. I ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst in-
går ingen semesterersättning 
och inte heller kompensation 
för inbetalning till tjänste-
pensionen.

MOTION 2021/22:1512

Störande av ord-
ning i rättssalen
BORIANA ÅBERG (M)

Boriana Åberg vill införa 
fängelsestraff för störningar 
i rättssalen. I motionen an-
förs att antalet anmälda ord-
ningsstörningar var 42 pro-
cent fler 2019 jämfört med 
2017. En ”skrämmande ök-

de folkvalda tycker till
Motionerat
I början av oktober avslutades den allmänna motionstiden i riksdagen för året 2021/22.  
I år motionerades det mer än någonsin, hela 4 150 motioner lämnades in. Ett tiotal  
berör nämndemannasystemet. Här är en sammanställning av vad våra folkvalda vill.



17NÄMNDEMANNEN

ningstakt”, som Boriana 
Åberg menar utgör en fara 
för personal och vittnen i 
domstolarna. Motionären 
hänvisar även till Nämnde-
männens Riksförbund som 
påtalat vikten av att inte ut-
sättas för våld och hot under 
tjänstgöring.
 

MOTION 2021/22:2080

Förändrat nämnde-
mannasystem
JOHNNY SKALIN (SD)

I motionen föreslås att ”läg-
ga ned det politiskt tillsatta 
nämndemannasystemet till 
förmån för en allmän jury 
i kombination med jurister 
och domare”. Dagens sys-
tem med politiskt tillsat-
ta nämndemän är föråldrat, 
menar Johnny Skalin. Det 
är ”visserligen naturligt att 
politikerna stiftar lagarna”, 
men däremot inte självklart 
att de ska vara med och tolka 
innehållet i lagarna.

MOTION 2021/22:3357

Migrationsverkets 
hantering av asyl- 
sökande afghaner
MAGNUS JACOBSSON (KD)

Motionären vill utvärdera 
Migrationsverkets hantering 
av asylsökande afghaner, 
bland annat utifrån svårig-
heten att göra åldersbestäm-
ningar. Motionen berör i för-
sta hand inte nämndemän, 
men det påpekas att kon-
vertiter behandlas olika vid 
olika domstolar samt att ”de 
juridiska utslagen varierade 
utifrån nämndemännens po-
litiska hemvist”.

MOTION 2021/22:3377

En liberal  
migrationspolitik
ROBERT HANNAH MED FLERA (L)

Robert Hannah och ytter-
ligare åtta riksdagsledamö-
ter från Liberalerna lämnar i 
motionen en lång rad förslag 
på migrationspolitikens om-
råde. I motionen hänvisas 
även till förra årets rättspo-
litiska motion från Libera-
lerna där det framförs att 
nämndemannasystemet bör 
reformeras i syfte att minska 
det partipolitiska genomsla-
get. Motionen hänvisar till 
studier som visar att nämn-
demäns politiska hemvist 
kan påverka domstolsutsla-
get, vilket inte kan accepte-
ras.

MOTION 2021/22:3505

En starkare liberal 
demokrati
ANNIE LÖÖF MED FLERA (C)

I en bred motion om demo-
kratifrågor av Annie Lööf 
och ytterligare 28 centerpar-
tistiska riksdagsledamöter 
föreslås i ett avsnitt att straf-
fen för sexualbrott och kvin-
nofridskränkning ska skär-
pas samt ”att polis, åklagare, 
nämndemän och domare 
som hanterar sexualbrott 
mot vuxna och barn ska få 
mer och bättre utbildning än 
idag”.

En målstyrd och 
långsiktigt hållbar 
migrationspolitik
MARIA MALMER STENEGARD MED
FLERA (M)

Motionen från fem mo-
derata riksdagsledamöter 
innehåller en lång rad förslag 
på det migrationspolitiska 
området. Bland annat före-
slås en ny studie av kvalite-
ten i den svenska asylproces-
sen, i form av en oberoende 
utredning. Utredningen bör 
även analysera nämndeman-
nasystemet i migrationsmål 
utifrån ett rättssäkerhetsper-
spektiv. ”Det är av största 
vikt att det svenska asylsys-
temet både är, och uppfattas 
ha, en mycket hög rättssäker-
het”, skriver motionärerna.

”Förutsättning-
arna för nämnde-
män måste mot-
svara det ansvar 
och den arbets- 
insats som upp-
draget innebär.”

MOTION 2021/22:3840
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 DET HÄR ÄR
NÄMNDEMÄNNENS
RIKSFÖRBUND:

•  Är en ideell, partipolitiskt och 
religiöst neutral, förening med 
knappt 3 000 medlemmar.

•  Har en bred lokal verksamhet 
i femtiotre lokala nämndeman-
naföreningar.

•  Bidrar till ökad kompetens och 

gemenskap bland nämnde-
männen.

•  Bevakar och tillvaratar nämn-
demännens intressen genom 
kontakter med riksdag, regering, 
regioner, kommuner och statliga 
myndigheter.

•  Arbetar för att förbättra nämn-
demännens villkor, vad gäller 
arvoden, utbildning etc.

•  Är remissinstans i frågor som 
berör rättsväsendet.

•  Bildar opinion för nämndeman-
nasystemets givna plats i en  
modern demokrati.

•  Ger ut tidningen Nämndeman-
nen och driver webbplatsen 
www.nmrf.se.

NYTT OCH NOTERAT

Nämndemannen

MÖT MIA EDWALL INSULANDERNÄR BARN UTSÄTTS FÖR BROTTVEM GÖR VAD I DOMSTOLARNA?

NUMMER 1.2021 • Nämndeman i fokus • Nytt och noterat • Föreningsnytt •  

Vi informerar: Domstolsverket • En tidning från Nämndemännens Riksförbund
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Verksamhetsberättelse 2020
NÄMNDEMÄNNENS Riksförbunds verksamhetsberättelse 
för år 2020 finns nu att läsa på www.nmrf.se.

Gilla oss på 
Facebook!
Nämndemännens Riksför-
bund finns på Facebook. 
Nyheter publiceras löpan-
de, vilket gör det smidigare 
för dig att ta del av viktiga 
händelser och datum. Gil-
lar du ”Nämndemännens 
Riksförbund NRF” får du 
automatiskt våra nyhets-
uppdateringar.
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Nämndemännens Riksförbund uppmanar alla att fortsätta 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer med  
anledning av corona. www.folkhalsomyndigheten.se!

Läs och sprid
Nämndemannen
TIDNINGEN Nämndemannen 
skickas inte som tidigare hem 
till nämndemännen, på grund 
av att vi inte har tillgång till hem-
adresser.

Ta ditt exemplar – och hjälp 
att sprida tidningen till andra!

Redaktionen

Förbundsstämma  
NÄSTA FÖRBUNDSSTÄMMA i Nämndemännens 
Riksförbund hålls den 21–22 maj 2022 i  
Uppsala. Ytterligare information finns på 
www.nmrf.se

MÅNGA KOMMUNER GER BIDRAG till ideella för-
eningar, andra inte. Det kan i alla fall vara värt ett 
försök för lokala nämndemannaföreningar att 
kontakta kommunen och se om det finns stöd att 
få – i form av bidrag eller på annat sätt. Om inte, 
så är det alltid bra att kommunens beslutsfattare 
känner till att det finns en nämndemannafören-
ing på er ort, att det pågår ideellt arbete!

Kommunbidrag  
– värt ett försök

FO
TO

: ISTO
CK



19NÄMNDEMANNEN

Tack alla nördar
REDAKTÖREN

I DET HÄR NUMRET möter du forska-
ren Axel Holmgren. I fem år har 
han ägnat sig åt att vrida och vända 
på ett enda begrepp – straffvärde.

Det finns sådana som viger ett 
helt liv åt att studera cellmembran, 
ikoner eller, som Klaus Hassel-
mann, en av årets nobelpristagare 
i fysik, åt ”fysikalisk modellering 
av jordens klimat, kvantitativ ana-
lys av variationer och tillförlitlig 
förutsägelse av global uppvärm-
ning”, som prismotiveringen lyder.

NÖRDAR OCH FACKIDIOTER, kallar vi 
dem ibland lite föraktfullt. Men 
tänk om dessa kunskapens djup-
havsdykare inte fanns. Var skulle 
mänskligheten då befinna sig?

En vanlig fråga till nobelpris-
tagare är: Vad är nyttan med din 
forskning? Alla kan inte svara. Men 
även kunskap som inte omedelbart 
går att omsätta i praktisk nytta kan 
ha sitt berättigande. Många gånger 
har den visat sig långt senare.

SÅ TACK ALLA NI som ägnar era liv åt 
enträgen forskning på djupet av all 
världens förunderligheter. Vi jour-
nalister får fortsätta surfa på ytan 
och försöka förstå och berätta vad 
ni kommer fram till. Även det har 
väl sitt berättigande.

NÄMNDEMÄNNENS RIKSFÖRBUND
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KORTA FAKTA OM NÄMNDEMANNASYSTEMET

•  Det finns cirka 10 000 
nämndemän i Sverige.  
De avlägger domared och 
dömer i allmän domstol 
(tingsrätter och hovrätter) 
samt i allmän förvaltnings-
domstol (förvaltningsrät-
ter och kammarrätter).

•  En nämndemans röst 
väger lika tungt som jurist-
domarens för hur målet 
avgörs. 

• Nämndemän nomineras 
av de politiska partierna. 
Kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige utser 
nämndemännen utifrån 
partiernas styrka i kom-
muner och regioner.

•  Nämndemannauppdraget 
är opolitiskt, och nämn-
demännen representerar 
inte sina partier. Nämnde-
männen ska följa lagen när 
de dömer.

•  Nämndemännen utses 
vart fjärde år, året efter 
de allmänna valen. Det 
varierar hur ofta en nämn-
deman tjänstgör, 10–20 
gånger per år är vanligt.

•  Varje nämndeman ska  
genomgå obligatorisk  
utbildning.

•  Nämndemännens arvode 
är 500 kr/dag, för tjänstgö-
ring mer än tre timmar. De 
har även rätt till ersättning 
för inkomstförlust.

• Nämndemannasystemet 
i Sverige har anor från 
1200-talet. Ordet nämn-
deman är från medeltiden, 
då byäldste namngav de 
som skulle sitta vid tinget 
(Nämnda män = nämnde-
män). Lekmän (juridiskt 
oskolade) i domstolar 
finns i många länder,  
i skiftande former.

Thomas Östlund
CHEFREDAKTÖR

NÄMNDEMANNENS REDAKTIONSRÅD 
Roine Hangvar, roine.hangvar@nmrf.se, Stefan Blomquist, 
stefan.blomquist@nmrf.se, Eva Persson, eva.persson@
nmrf.se, Jon Essebro, jon.essebro@nmrf.se, Gitte  
Jensen, gitteskontor@gmail.com

PRENUMERATION
Prenumeration: 120 kronor per år (fyra nummer).  
Lösnummer: 40 kronor. För prenumeration: kontakta  
NRF:s kansli (se ovan).

Adress Ågatan 15C,  
749 35 Enköping
E-post kansli@nmrf.se
Kanslist Britt Winberg,  
tel: 0730 47 24 00
Webbplats www.nmrf.se
Facebook Nämndemännens 
Riksförbund NRF
Bankgiro Nämndemännens 
Riksförbund 5360-9855 

Förbundsordförande 
Stefan Blomquist,  
stefan.blomquist@nmrf.se. 
Förbundsstyrelsen presen- 
teras på www.nmrf.se.
Valberedning Linda von 
Beetzen (sammankallande)
linda@nmrf.se

TELEFONTID PÅ KANSLIET Onsdagar klockan 12–16 och 
torsdagar klockan 10–16.
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Returadress: Nämndemännens Riksförbund
Ågatan 15 C, 749 35 Enköping

Ditt medlemskap i Nämndemännens Riksförbund är en röst för nämnde-
mannasystemets givna plats i ett modernt samhälle. Som medlem  
bidrar du till arbetet med att förbättra villkoren för oss nämndemän. 

Vill du delta i vår verksamhet finns många möjligheter, i någon  
av våra lokalföreningar över hela landet.

HUR BLIR JAG MEDLEM? Enklast är att gå in på www.nmrf.se 
under fliken ”Medlem”. Där finns all information du behöver.

Kom med du också!

• REGION 1
 •  Bodens Nämndemannaförening
 •  Luleå Nämndemannaförening
 •  Skellefteå Nämndemannaförening
 •  Umeå Nämndemannaförening

• REGION 2
 •  Nämndemannaföreningen vid  
  Ångermanlands tingsrätt
 •  Jämtlands Läns Nämndemannaförening
 •  Sollefteå Nämndemannaförening
 •  Sundsvalls Nämndemannaförening

• REGION 3
 •  Dalarnas Nämndemannaförening
 •  Falu Domstolars Nämndemannaförening
 •  Gästrike Nämndemannaförening
 •  Hälsinge Nämndemannaförening

• REGION 4
 •  Enköping-Håbo Nämndemannaförening
 •  Upplands Nämndemannaförening
 •  Västmanlands Nämndemannaförening
 •  Värmlands Nämndemannaförening
 •  Örebro Läns Nämndemannaförening

• REGION 5
 •  Attunda Nämndemannaförening
 •  Nämndemannaföreningen vid  
  Förvaltningsrätten i Stockholm
 •  Gotlands Nämndemannaförening
 •  Nämndemannaföreningen vid  
  Kammarrätten i Stockholm
 •  Nämndemannaföreningen  
  vid Nacka tingsrätt
 •  Solna Nämndemannaförening
 •  Stockholms Nämndemannaförening
 •  Nämndemannaföreningen vid  
  Svea hovrätt i Stockholm
 •  Södertälje Nämndemannaförening
 •  Södertörns Nämndemannaförening

53 LOKALA NÄMNDEMANNAFÖRENINGAR

Välkommen till Nämndemännens Riksförbund!

• REGION 6
 • Eskilstuna Strängnäs  
  Nämndemannaförening
 • Linköpings Nämndemannaförening
 • Norrköpings Nämndemannaförening
 • Nyköpings Nämndemannaförening

• REGION 7
 •  Alingsås Nämndemannaförening
 • Nämndemannaföreningen  
  vid Borås tingsrätt
 • Göteborgsregionens  
  Nämndemannaförening
 • Halmstads Nämndemannaförening
 • Norra Dal Nämndemannaförening
 • Skaraborgs Nämndemannaförening
 • Uddevalla Nämndemannaförening
 • Vänersborgs Nämndemannaförening

• REGION 8
 •  Eksjö Nämndemannaförening
 •  Jönköpings Nämndemannaförening
 • Kalmar-Ölands Nämndemannaförening
 • Kronobergs Nämndemannaförening
 •  Oskarshamns Nämndemannaförening

• REGION 9
 • Blekinge Nämndemannaförening
 • Helsingborgs Nämndemannaförening
 •  Nämndemannaföreningen vid  
  Hovrätten över Skåne och Blekinge
 • Hässleholms Nämndemannaförening
 • Kristianstads Nämndemannaförening
 •  Lunds Nämndemannaförening
 •  Förvaltningsrätten i Malmö  
  Nämndemannaförening
 •  Malmö Nämndemannaförening
 •  Ystad Nämndemannaförening


