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Sammanfattning
Rolluppfattningar bland statstjänstemän har studerats under en lång tid där individens roll har
bestämts utifrån förväntningar om deras attityder. Det yttrar sig i personens omgivning men
också genom föreställningen gällande de krav på attityder som situationer ställer
nämndemännen inför. Genom debatter har det även framkommit att nämndemän ifrågasatts
gällande sin roll att agera opolitiskt och opartiskt. I denna problematik tog studien sin
utgångspunkt för att med hjälp av sju intervjuer med nämndemän vid Halmstads tingsrätt se hur
de uppfattar sig själva i sin roll som nämndemän. Det teoretiska ramverk som använts för att
kategorisera nämndemännen är Anders Mellbourns teori om rolluppfattningar bland statstjänstemän, där tre modifierade rolltyper har utvecklats för att passa studien. Syftet med studien
var att utifrån rolluppfattningar kategorisera nämndemän vid Halmstads tingsrätt, vilket gjorts
för att bidra med kunskap om hur de uppfattar sig själva i sin roll som nämndemän. Genom
intervjuerna med nämndemännen så dras slutsatsen att samtliga tre rolltyper går att finna bland
de studerade nämndemännen och utifrån studiens analys tros detta bero på dels antalet år som
nämndemännen har varit politiskt aktiva samt att åldern kan ha en påverkan gällande om
nämndemannen kan kategoriseras som den desto mer klassiska rolluppfattningen.
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1. Inledning

Den 2 februari 2018 meddelades den så kallade Solnadomen där tingsrätten friade en man som
stått åtalad för att ha misshandlat sin fru våren 2015. Rätten var i detta mål oenig då två
nämndemän som var nominerade av Centerpartiet ansåg att kvinnan inte var tillräckligt pålitlig
medan mannen ifråga ansågs vara en ”bra” person. Mannen ansågs även komma från en ”bra
familj, till skillnad från hennes” och kvinnan som blev misshandlad skulle enligt rätten ha valt
att ”kontakta makens familj istället för att ha kontaktat polisen” (Solna tingsrätt, B 3551–15).
Det här är endast en händelse av många som lett till att samhällsdebatten om nämndemännens
roll och attityder återigen har väckts till liv. Ytterligare en uppmärksammad dom där
nämndemän varit inblandade meddelades den 18 februari 2019. Detta mål berörde en kvinna
som hindrade ett plan från att lyfta från Landvetters flygplats i ett försök att förhindra en
utvisning av en man till Afghanistan. Det har sedan uppdagats att en av nämndemännen som
nominerats av Sverigedemokraterna har ansetts vara jävig, då han redan några månader innan
förhandlingen, kallade kvinnan för ”brottsling” på Facebook på grund av att hon har försökt att
hjälpa den utländska mannen (Cantwell, 2019, 11 mars). Utifrån dessa händelser så har det
därför ansetts att politiker ska hållas borta från domstolarna samt att nämndemannasystemet
måste förändras då nämndemännen inte sköter sin roll så som de egentligen borde (Ludvigsson,
2018, 6 mars; Magnusson, 2019, 13 mars).

Nämndemän ska vara opartiska och ska dessutom inte bli påverkade av sina politiska
värderingar eftersom nämndemannauppdraget är opolitiskt fastän de nomineras av sina politiska partier. Nämndemän har samma ansvar för domstolens avgörande som den juridiska
domaren och är dessutom skyldiga att följa lagen i den dömande verksamheten trots att de inte
är juridiskt utbildade (Domstolsverket, 2018). Utifrån de ovan presenterade händelserna så kan
dessa ifrågasättas i relation till opartiskhet men också rättssäkerhet då det utifrån dessa
händelser kan anses vara så att nämndemännen inte har agerat opartiskt utan har varit jävig. Det
kan även anses att rättssäkerheten blir lidande då nämndemännen inte agerar på ett korrekt sätt
i dessa mål. År 2015 genomfördes en studie på Handelshögskolan i Göteborg som visade att
det svenska nämndemannasystemet brister i opartiskhet i den bemärkelsen att nämndemännens
politiska tillhörighet påverkar domsluten (Anwar, Bayer och Hjalmarsson, 2015). Det visades
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att fällande domar med åtalade med utländskt klingande namn ökar markant när de har tilldelats
en nämndeman som nominerats av Sverigedemokraterna, medan fällande domar där offret är
en kvinna ökar när det är en nämndeman som nominerats av Vänsterpartiet (Ibid). Det har
tidigare gjorts undersökningar om hur nämndemännens politiska tillsättning har en påverkan på
domslut, men det är få som har undersökt huruvida de politiskt nominerade nämndemännen
uppfattar sig själva utifrån teorin om rolluppfattningar. Det anses att olika typer av rolluppfattningar har olika effekter och att det genom rolluppfattningar följer olika beteenden och attityder
(Mellbourn, 1979, s. 16–17). Därmed skapas en kunskapslucka inom det svenska nämndemannasystemets fält som kräver mer uppmärksamhet och fler svar och det är utifrån denna
lucka som denna studie tar sin utgångspunkt.

1.1. Syfte och frågeställningar
Det primära syftet med studien är att utifrån de rolluppfattningar som Anders Mellbourn skapat
kategorisera nämndemän vid Halmstads tingsrätt. Därigenom bidrar studien med kunskap om
hur nämndemän uppfattar sig själva i sin roll där målet är att få en desto djupare förståelse för
hur nämndemännen ser på sig själva utifrån rolluppfattningar. Studien tillför ett forskningsbidrag inom fältet nämndemannasystemet i Sverige och kommer att besvara följande
frågeställningar:

a) I vilken utsträckning ger nämndemännen uttryck för att vara den klassiska tjänstemannen? Operationellt kommer studien undersöka i vad mån
▪

Nämndemannen talar om ett intresse att tjäna det allmänna bästa och att ta
beslut samt lagtrohet.

▪

Nämndemannen talar om att vara opartiska och inte påverkas av personliga
åsikter, partier, politiker eller önskemål, samt självständighet.

b) I vilken utsträckning ger nämndemännen uttryck för att vara tjänstemannen som
politiker? Operationellt kommer studien att undersöka i vad mån
▪

Nämndemannen talar om att ha intresse samt engagemang för politiken.

▪

Nämndemannen talar utifrån delaktighet samt partiskhet.

c) I vilken utsträckning ger nämndemännen uttryck för att vara tjänstemannen som
expert? Operationellt kommer studien att undersöka i vad mån
▪

Nämndemannen talar utifrån makt och auktoritet

▪

Nämndemannen talar om lojalitet mot kollegor snarare än staten
2

1.2. Avgränsning
Studien utgår från Anders Mellbourns teori om rolluppfattningar hos statstjänstemän. Studien
avgränsas till nämndemän som är verksamma vid Halmstads tingsrätt vid denna mandatperiod
och utesluter därmed de juridiska domarna. Varför Halmstads tingsrätt och inte några andra
domstolar studeras är i grund och botten på grund av att Halmstads tingsrätt, vilket är en relativt
liten tingsrätt, hamnade i blåsväder vid ett tillfälle år 2012 där en nämndeman då var inblandad
(Strömberg, 2012, 17 maj). Därav skapades ett intresse att få en djupare förståelse för om
nämndemännen agerar som de borde och är opartiska i den bemärkelse att de stänger ute sina
politiska värderingar vid denna tingsrätt. Avgränsningen till nämndemän och tingsrätten beror
på att nämndemän är en typ av statstjänstemän, samt att valet att ha tingsrätten som instans har
sin grund i att det är den enda rättsinstansen där ett stort antal olika mål passerar igenom där
nämndemän är en del av rätten. De nämndemän som intervjuerna ska rikta sig till har rollen att
tillsammans med domaren vara den ”första” som ska fatta beslut i de mål som tas upp i rätten i
den tidigare nämnda tingsrätten som studien utgår från. Studien avgränsas även i den mening
att det inte är utifrån vilken idealtypisk roll som nämndemännen arbetar som studeras utan
istället utifrån vad nämndemännen ger för uttryck i intervjuerna.

1.3. Disposition
Inledningsvis så har studiens problematik och undersökning presenterats, samt studiens syfte
och frågeställningar. I kapitel två presenteras en bakgrund om det svenska domstolsväsendet,
vad en nämndeman är men också vad nämndemannauppdraget går ut på. I kapitel tre presenteras tidigare forskning som utförs för att vidare kopplas samman med studiens undersökning.
Vidare i kapitel fyra presenteras det teoretiska ramverk som studien utgår från, samt att kodningsschemat även presenteras. Därefter i kapitel fem som innefattar metoden så presenteras
operationaliseringen av den teori som ska tillämpas på resultat och analys mer utförligt. Resultat
samt analys presenteras i kapitel sex, vilket sedan övergår till en diskussion samt slutsats som
innefattar resultaten i kapitel sju, vilket även avslutas med vidare forskning. Till sist i slutet av
studien återfinns källförteckning samt de bilagor som innehåller samtyckesbrevet som
skickades ut till intervjudeltagarna men också intervjuguiden.
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2.Bakgrund
I detta kapitel ges en beskrivning av de grundläggande dragen i det svenska domstolsväsendet
samt även en beskrivning av vad en nämndeman är och vad nämndemannauppdraget går ut på.
Det görs för att läsaren ska få en bred förståelse gällande nämndemannarollen och för att på
så sätt förenkla läsningen men också för att läsaren ska få med sig redskap inför den kommande
analysen i studien.

2.1. Sveriges domstolsväsende
I det svenska rättsväsendet är det domstolarna som utgör själva stommen. De är självständiga
och oberoende i förhållande till andra myndigheter men också gentemot regering och riksdag.
För att upprätthålla respekten för varje enskild individ och genom att ha ett synsätt som präglas
av opartiskhet samt objektivitet så strävar domstolarna efter att uppnå mål för det svenska
rättsväsendet, vilket i det här fallet är att säkra den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet
(Sveriges domstolar, 2017).

Sverige har tre olika typer av domstolar. Den första är de allmänna domstolarna som består av
tingsrätten, hovrätten samt Högsta domstolen. Den andra typen av domstolar är de allmänna
förvaltningsdomstolarna som består av förvaltningsrätten, kammarrätten samt Högsta
förvaltningsdomstolen. Den sista typen av domstol som finns är specialdomstolarna, dessa
avgör tvister inom specialområden vilket är till exempel Försvarsunderättelsedomstolen och
Arbetsdomstolen. I Sverige finns även Hyres- och arrendenämnderna som avgör tvister som
berör exempelvis hyresgäster och hyresvärdar men också arrendatorer och jordägare. Det finns
även en rättshjälpsmyndighet som tar hand om ärenden enligt rättshjälpslagen, vilket består av
mål som inte avgörs i någon typ av domstol (Ibid).

Rättssäkerheten är det viktigaste övergripande målet för Sveriges domstolar och de arbetar
oavbrutet efter en strävan att alla ärenden och mål ska handläggas på ett så effektivt och
rättssäkert sätt som möjligt. Domstolarna har en självständig ställning vilket de får genom den
svenska grundlagen. Det betyder att varken riksdag, regering eller någon annan myndighet har
rätt att bestämma hur domstolarna ska döma de enskilda fallen. Det är dock riksdagen som styr
verksamheten i domstolarna genom lagstiftning medan det ansvaret som finns gällande
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beredningen av de frågor som berör Sveriges domstolar ligger hos Justitiedepartementet.
Samma departement har även det huvudsakliga ansvaret för Sveriges grundlagar och den övriga
lagstiftningen inom statsrätten och den allmänna förvaltningsrätten, processrätten och civilrätten men också straffrätten (Ibid).

I denna studie kommer fokus mer specifikt vara riktat mot tingsrätten eftersom det är
nämndemän verksamma vid Halmstads tingsrätt som ska studeras. Tingsrätten är den domstol
som individer kommer i kontakt med först av allt i ett brottmål. Det är tingsrätten som avgör
tvistemål mellan enskilda individer såsom till exempel familjemål. Men tingsrätten hanterar
även många andra typer av ärenden, vilket till exempel är bodelningar, konkurser och
adoptioner. I Sverige finns det totalt 48 tingsrätter som är spridda över landet (Sverige
domstolar, 2016).

2.2. Vad är en nämndeman?
En nämndeman är en person som är nominerad av de politiska partierna och som sedan väljs ut
av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige för en mandatperiod på fyra år. Det är något
som skiljer sig från exempelvis USA där de istället utgår från ett medborgarregister för att utse
en jury som ska döma i rätten (Diesen, 1996, s. 78). Nämndemännen har som uppgift att sitta
med och döma i rätten men dessa nämndemän har inte något krav på att vara juridiskt utbildade
i lagfrågor och är inte anställda av domstolen utan kommer endast när det är rättegång. I Sverige
finns det idag ca 8500 nämndemän som är tjänstgör i tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter
och kammarrätter (Domstolsverket, 2018). För att vara valbar som nämndeman så krävs det att
personen är svensk medborgare samt att personen är folkbokförd i länet, respektive kommunen.
De personer som inte kan bli valda som nämndeman är de som har yrkesroller såsom till exempel polis, domare och åklagare men också individer som har andra yrken som innebär att
personen för andras talan inför domstolen (SOU 2013:49, s. 101). En nämndeman dömer i olika
ärenden och mål men det är vanligt att det skiljer sig när det gäller såväl processen som arbetet
beroende på om det handlar om ett mål i allmän domstol, dvs. tingsrätter och hovrätter eller om
det är ett mål i allmän förvaltningsdomstol, dvs. förvaltningsrätter och kammarrätter. Skillnaden mellan en nämndeman i en allmän domstol och i en förvaltningsdomstol är att nämndemannen i en förvaltningsdomstol oftast redan i förväg får material som de måste läsa in sig på
innan det är dags för förhandling. I en allmän domstol behöver inte nämndemännen förbereda
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sig eftersom målen avgörs utifrån det som kommer fram under själva förhandlingen (Domstolsverket, 2018).

2.3. Nämndemannauppdraget
Nämndemannauppdraget går ut på att säkerställa det folkliga inflytandet i domstolarna och
nämndemännen har i denna situation samma ansvar för domstolens avgörande som den juridiskt
utbildade domaren under förhandlingen. Därmed har nämndemännen en röst i alla typer av
frågor som gäller avgörandet av målet men de har även möjligheten att reservera sig mot ett
beslut eller en dom om de inte håller med den juridiskt utbildade domaren gällande den dom
som föreslås. Nämndemännen är även likvärdiga domaren i den bemärkelsen att de är skyldiga
att följa lagen i den dömande verksamheten, dvs. domstolarna. Det som även är av väsentlig
vikt är att nämndemännen inte får påverkas av sina politiska värderingar eftersom nämndemannauppdraget är ett opolitiskt uppdrag fastän att de nomineras av de politiska partierna. Som
nämndeman finns inget tvång att ha en juridisk utbildning utan den enda utbildning som
nämndemännen genomgår innan de påbörjar sin tjänstgöring är en så kallad obligatorisk
introduktionskurs som sker på domstolen. De avlägger även en domared innan tjänstgöringen
som nämndeman påbörjas. Domareden är en försäkran på heder och samvete där nämndemannen lovar att de ska tillämpa de svenska rättsreglerna men också att de inte ska lämna ut
information eller tala om vad som skett vid en förhandling som inte är offentlig (Domstolsverket, 2018).

I ett rättssamhälle är det en förutsättning att domstolarna är oberoende och opartiska. Vid jäv,
dvs. om en person kan antas vara partisk eller under någon omständighet kan ifrågasättas
gällande förtroendet för personens opartiskhet, får nämndemannen inte vara med och döma
eller besluta i det specifika målet. Det här är något som även gäller de juridiskt utbildade
domarna. Det kan även uppkomma situationer där nämndemän genom sitt beteende kan skada
allmänhetens förtroende för rättsväsendet, där följden då blir att nämndemannen blir avstängd
(Ibid).
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3.

Tidigare forskning

Denna studie bidrar till ett forskningsfält om det svenska nämndemannasystemet. Här presenteras tidigare forskning inom detta fält, samt tidigare forskning om rolluppfattningar och vilken
roll nämndemän har i demokratin. Det görs för att ge en bredare förståelse för studiens
undersökning, men också för att visa vilken kunskapslucka som den här studien täcker. Vidare
kan en kunskapslucka finnas inom området då det inte har utförts någon tidigare forskning om
hur nämndemän uppfattar sig själva i sin roll utan fokus inom den tidigare forskningen har
varit hur nämndemän agerat utifrån sina politiska värderingar.

3.1. Nämndemannasystemet i Europa och Sverige
Syftet med detta avsnitt är att visa på att det finns en internationell bredd gällande
problematiken med det nämndemannasystem som används av Sverige, men också såväl av
Danmark och Finland där nämndemännen nomineras av politiska partier. Det har tidigare
genomförts fallstudier av olika nämndemannasystem i Europa när det gäller nämndemännens
uppfattningar om sin roll (Diesen, 1996, s. 181). Tidigare forskning har dock inte studerat hur
nämndemän ger uttryck för en viss typ av rolluppfattning, utan fokus har istället varit på att
studera nämndemännens roll utifrån hur de agerar i sitt arbete. I till exempel Danmark
genomfördes en undersökning där resultatet visade att nämndemän, som utses av de politiska
partierna, ibland har svårt att skilja på sanning och osanning och väsentligt från oväsentligt men
också gällande värderingar av enskilda bevisfakta (Ibid, s. 181). Det visades även att
nämndemän har en risk att sätta tilliten till sin egen förmåga åt sidan när det gäller att bedöma
den tilltalade utifrån de intryck nämndemän får i rättssalen. Det förekommer även att
nämndemän utnyttjar sina egna erfarenheter som kommer till uttryck på olika sätt, vilket till
exempel görs genom att nämndemän som har någon typ av specialkunskaper inom ett specifikt
område ger det allt för stor betydelse i bedömningen. Det gäller också att nämndemän gör allt
för dåligt grundade generaliseringar utifrån sina tidigare erfarenheter, till exempel utifrån
tidigare händelser hur en person har agerat mot nämndemannen själv (Ibid, s. 182). Det har
även genomförts tidigare forskning i Finland där en undersökning presenterade att
nämndemännens attityder till olika brott skiljde sig när det gällde gärningar med en typ av
7

politisk dimension. Det visades även att nämndemän var desto mer positiva till
nämndemannasystemet än vad de juridiska domarna var (Klami och Hämäläinen, 1992, s. 55).

Tidigare forskning har även genomförts i Sverige som berör nämndemän. Nämndemannasystemet i Sverige är konstruerat på så sätt att de personer som dömer i första instans i
domstolsväsendet består av en juridisk domare samt tre nämndemän. Dessa nämndemän är så
kallade lekmän, vilket betyder att dessa personer inte är juridiskt utbildade tjänstemän. Dessa
personer nomineras av de politiska partierna och sitter med i rätten som domare där de har en
rösträtt som är likvärdig med den juridiska domarens röst (Diesen, 1996, s. 132–133).

Diesen fann i en tidigare undersökning från 1993 att nämndemän fick möjligheten att ge sin
syn om hur de uppfattar sitt inflytande över dömandet. Där påvisade resultatet att självmedvetenheten och självuppfattningen var hög och undersökningen innebar en positiv motbild av
nämndemännen än den som vanligtvis presenteras, dvs. att nämndemän i regel är passiva under
själva rättegången (Diesen, 1996, s. 195–196). 1994 genomförde Anna von Porat Berghe en
studie om nämndemän där källmaterialet för denna studie har inhämtats från Christian Diesens
bok ”lekmän som domare” (Diesen, 1996). Denna undersökning genomfördes vid Göteborgs
Universitet där det studerades i vilka avseenden som den typiska nämndemännens uppfattning
skiljde sig från den juridiska domarens uppfattning. Där presenterades det att kvinnor,
ungdomar samt svenska medborgare som är åtalade för så kallade tillgreppsbrott och
bötespåföljder är underrepresenterade i nämndemännens röstningar. Å andra sidan är män i
åldrarna 21–40 år, som ursprungligen är utom-européer överrepresenterade när det gäller att
åtalade för narkotika- eller våldsbrott (Ibid, s. 204).

3.2. Rolluppfattningar
Rolluppfattningar har studerats sedan en lång tid tillbaka där fenomenet mer specifikt har
undersökts utifrån en svensk kontext där begreppet roll vid flera tillfällen har kritiserats för att
vara diffust, fruktlöst men också mångfacetterat (Ehn, 1998, s. 98). Definitionen av en roll anses
karaktäriseras av attityder och beteenden avseende skyldigheter, rättigheter samt arbetsuppgifter som vidare förenas med en viss samhällelig position. Individens roll bestäms utifrån
förväntningarna om deras attityder vilket yttrar sig i personens omgivning men också genom
föreställningen om de krav på attityder som situationen ställer (Ehn, 1998, s.98; Mellbourn,
1979, s. 16). Det har visats att tjänstemannens roll har påverkats i en negativ riktning på grund
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av just det. Utifrån tanken att sakkunniga tjänstemän är involverade i utformningen av politiska
beslut med syftet att säkerställa en grad av effektivitet så finns det en inneboende konflikt att
såväl en demokratisk som effektivitetsrelaterad legitimitet efterfrågas parallellt (Lundquist,
1998, s. 133–160). Max Weber som anses vara den första stora byråkratiteoretikern inom
samhällsvetenskapen menar att en äkta tjänsteman inte ger sig in i politiken utan ska istället
ägna sig åt en opartisk administration. Han menar att dessa personer präglas av bestämda
egenskaper och särdrag som återfinns i lagar och förordningar, fastställda ansvarsområden men
också bestämda uppgifter som gäller för varje tjänsteman (Mellbourn, 1979, s. 44–45). Den roll
som offentliga tjänstemän ska agera utifrån är som demokratins väktare genom det offentliga
etos, vilket kan sammanfattas som samhällets gemensamma bästa (Lundquist, 1998, s. 106–
107). Vid utformningen av dessa typer av roller som berör tjänstemän så har tre centrala
förbindelser identifierats. Dessa är att tjänstemän ska efterleva lagstiftning, ge plats åt lojalitet
gentemot överordnade men också värna om medborgarnas intressen, vilket ska göras parallellt.
Det Lundquist påpekar är att det är svårt för de statliga tjänstemännen att förhålla sig till det
offentliga etos utifrån de olika rolluppfattningar som myntats. Det leder till att de kan hamna i
konflikt med varandra vilket gör att tjänstemannen är tvungen att prioritera, och beroende på
hur de förhåller sig till de olika förväntningarna så påverkas tjänstemannens rolluppfattning
(Ibid). Den tidigare forskning som har genomförts om rolluppfattningar bland tjänstemän har
lett till att det här kan ses som ett resultat av ett val mellan olika förväntningar samt krav som
individen har. Det har även ansetts vara problematiskt på så sätt att rolluppfattningar ansetts
vara entydiga (Mellbourn, 1979, s. 16–17 och 77). Det finns även andra forskare som har gett
exempel på liknande aspekter av denna typ av rollfunktion, till exempel genom att benämna
fenomenet som aktörsskapande. Det här betyder med andra ord att när individen väljer att agera
utifrån en viss roll, så kan personen agera på ett rationellt vis (Ehn, 1998, s. 96–97).

3.3. Nämndemännens roll i demokratin
Enligt tidigare forskning anses det att det krävs en folkrepresentation i domstolen för att det ska
finnas en legitimitet. Genom nämndemännen så finns denna folkrepresentation, vilket gör att
domstolarna kan anses vara legitima. Skulle det inte finnas en folkrepresentation i domstolarna,
genom till exempel nämndemän så hade allmänheten inte ansett att domstolarnas dömande hade
varit rättvist då folkets röst inte hade blivit hörd (Diesen, 1996, s. 27). Med andra ord så räcker
det inte med att folkvalda är med och stiftar lagar, utan dessa ska även tillämpas under en
påverkan av folkets representanter. Insynen som folkets representation bidrar med i dom9

stolens verksamhet förhindrar att domstolen missbrukas för politiska syften samt att det
garanterar ett skydd för de medborgerliga fri- och rättigheterna. Folkets representation utgör
även ett hinder för att domstolens politiska fördelning inte blir allt för ojämn. Domare anses
komma från en medel- och överklass och kan antas vara mer politiskt konservativa, vilket gör
att de inte är representativa för folket. Domar och beslut påverkas av de dömande personernas
egna ideologiska uppfattningar, och risken med att endast ha lagfarna domare är att besluten
kan komma att präglas av konservatism. Denna risk kan anses minskas genom att ha politiskt
valda nämndemän (Ibid, s. 27).

Det har dock även ansetts att nämndemännen inte tillför något nämnvärt till domstolen och att
det ska anses vara tillräckligt att en juridisk domare ska döma, och om dessa tillämpar lagen på
rätt sätt så ska inte nämndemän behövas i domstolen. Juristdomaren behåller lättare sin objektivitet medan nämndemän lättare skulle ta intryck från omvärlden utifrån. Ekelöf menar dock
att det kan finnas ett demokratiskt värde gällande att ha en nämndemannainstitution i den bemärkelsen att den juridiska domaren skulle visa en lojalitet mot endera parten (Ekelöf, 2005, s.
119).

Diesen menar också att om allmänheten har ett inflytande när det gäller maktutövningen är de
desto mer villiga att acceptera den. Visar det sig att allmänheten saknar inflytande så finns
risken att domstolarna uppfattas som en repressiv del av maktapparaten istället för ett så kallat
verktyg för att på en fredlig väg ingripa mot brott och lösa samhälleliga konflikter mot
samhällets gemensamma etiska normer. Genom nämndemännens deltagande i domstolarna blir
rättsskipningen ett ansvar av kollektiv karaktär. Därmed får dessa domstolsavgöranden ett
högre värde än andra avgöranden som endast fattas av de juridiska domarna. Dagens nämndemannasystem ger dömandet en särskild legitimitet genom att allmänheten på så sätt blir desto
mer villig att acceptera denna typ av maktutövning som staten utövar. Genom nämndemannarepresentationen så kan domstolsväsendet undgå att bli ett så kallat anonymt förvaltningsmaskineri som enskilda individer upplever en maktlöshet mot. En viktig förutsättning för
att den här legitimitetsverkan ska uppstå är att nämndemän inte ska uppfattas som överhetens
representanter, utan ska istället uppfattas som representanter utifrån folket. Ytterligare en
förutsättning är att nämndemännen ska uppfattas som en instans som bidrar till en verklig nytta
av allmänheten (Diesen, 1996, s. 26–27).
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4.Teoretiskt ramverk - Rolluppfattningar
I det här kapitlet utvecklas studiens teoretiska ramverk som i kapitlets andra del operationaliseras och anpassas för studien. Det innebär att det är ur det här teoretiska perspektivet
som studiens material analyseras och därmed utgör det studiens teoretiska ”glasögon”.
Kapitlet inleds med en beskrivning av Anders Mellbourns klassificeringar av ämbetsmannaroller för att sedan fortsätta med ett avsnitt där Mellbourns ämbetsmannaklassificeringar
modifieras till klassificeringar för nämndemän, vilket görs för att passa studiens syfte.

4.1. Mellbourns ämbetsmannaklassificeringar
År 1979 skrev statsvetaren Anders Mellbourn en avhandling som handlar om rolluppfattningar
hos svenska högre tjänstemän för att kartlägga den politiska kulturen hos byråkrater och
politiker. Mellbourn definierar rolluppfattningar och roller som ett svar på de krav och förväntningar som finns avseende beteende och attityd som omgivningen har på aktören (Mellbourn,
1979, s. 16). Det är även möjligt att betrakta rolluppfattningar som en återspegling av de ramar
som kommer av materiella villkor och normer som sätter upp gränser för hur individen inom
förvaltningen kan agera (Ibid, s. 33).

4.1.1. Den klassiska ämbetsmannen
Den klassiska ämbetsmannens främsta uppgift är att, på ett objektivt och rättvist sätt, upprätthålla relevanta lagar och förordningar. De grundläggande dragen för den klassiska ämbetsmannens självuppfattning är inom denna typ av rolluppfattning självständighet och lagtrohet.
Självständigheten karaktäriseras av att ämbetsmannen ska ha en oberoende ställning i förvaltningen där myndighetsutövningen inte ska få påverkas av personliga åsikter och önskemål och
de ska inte ta hänsyn till organiserade intressen eller särskilda enskilda individer. Det är även
viktigt att den klassiska ämbetsmannen inte präglas av ett så kallat lojalitetsförhållande till
särskilda politiska partier eller politiker. När det gäller lagtroheten så hänger det ihop med
självständigheten på så sätt att ämbetsmannen måste se till att varje enskild medborgare ska
behandlas lika inför lagen, dvs. att den klassiska ämbetsmannen ska vara neutral och ska
upprätthålla lagen och skydda det allmänna bästa. Den klassiska ämbetsmannen vägrar att se
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något politiskt samband i sitt arbete och tror på den opartiska oomstridda visheten (Mellbourn,
1979, s. 43–57).

Inom denna typ av rolluppfattning så har den politiska utvecklingen haft en väsentlig betydelse
när det gäller tolkningen av den klassiska ämbetsmannen och mer specifikt när det gäller dess
neutralitet och självständighet. Det spelar ingen roll om den klassiska ämbetsmannen anser sig
stå ovan eller under politiken då det här kan innebära demokratiska problem oavsett hur den
klassiska ämbetsmannen ser på sig själv. En ämbetsman som agerar självständigt kan på ett
enkelt sätt utveckla ett förakt mot politiken då personen kan upphöja sin politiska tolkning av
lagen till en sanning som är objektiv. Det handlar i det här fallet om en fara för elitism. Den
tjänsteman som är neutral och underställer sig de politiska makthavarna kan även dem utgöra
ett demokratiskt problem. Denna person kan istället gå för långt när det gäller lojaliteten till ett
parti eller en specifik politiker vilket leder till att ansvaret glöms bort gällande rättsordningen
(Ibid, s. 51). Den klassiska tjänstemannen betonar kvaliteter såsom neutralitet samt lojalitet.
Denna typ av tjänsteman kan även ha valt tjänsten utifrån intresset att tjäna staten och det
allmänna bästa. Karaktäristiska drag som kan anses vara problematiska är risken att den
klassiska tjänstemannen gör bedömningar där majoriteten har en ickerättslig karaktär i
handläggningen (Ibid, s. 61).

4.1.2. Tjänstemannen som politiker
Med utgångspunkt att samhällsfrågor har blivit mer komplexa så har det lett till att fler
bedömningar och avgöranden har lämnats till förvaltningsorgan och enskilda tjänstemän.
Lagstiftningen har blivit mindre exakt i bedömningen och preciserade förordningar har ersatts
av ramlagar som anger de allmänna målsättningar för hur förvaltningsorgan ska fungera (Mellbourn, 1979, s. 98–101). Dessa ramlagar reglerar inte domstolars handlande och människors
beteende såsom många andra lagar gör. Om inte alla samhällsproblemen under dessa förutsättningar ska förvandlas till administrativa frågor, så krävs det ett större politiskt intresse och
engagemang. Ett sätt för att möta dessa krav är att Sverige infört idén med lekmannastyrelser
(Ibid, s. 55–56).

Tjänstemannen som politiker karaktäriseras av att denna person ska vara intresserad av att aktivt
verka för politiska målsättningar i sitt arbete. Egenskaper som anses vara viktiga inom denna
typ av rolluppfattning är delaktighet, partiskhet men också att dessa personer har ett
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engagemang för politiken och dess olika program. Den politiska tjänstemannarollen har en
föreställning om vad som är det allmänna bästa, erkänner den legitima planering och
beslutsfattande i den politiska styrningen samt inser vilka politiska villkor som gäller. Den politiska tjänstemannen är även mer intresserad av resultat som är desto mer sakpolitiska än resultat
som istället handlar om att upprätthålla och följa förordningar och regler. Till sist har tjänstemannen som politiker ett engagemang för politiska mål, ett erkännande som handlar om att en
person som tjänsteman ska ta del av alla led inom det politiska beslutsfattandet och planeringen
men också ha villigheten att se konflikter som kan skapas i samband med lösningar av olika
samhällsproblem (Ibid, s.56–57). Tjänstemannen som politiker betonar vikten av att kunna
arbeta med politiken i sin tjänst och att det är det politiska arbetet som är mest tilltalande med
befattningen. Det är även utmärkande att den politiska tjänstemannen nämner det politiska
engagemanget som en viktig egenskap hos en tjänsteman (Ibid, s. 62).

4.1.3. Tjänstemannen som expert
Den tredje och sista typen av rolluppfattning som Mellbourn utvecklat är tjänstemannen som
expert. Denna typ av rolluppfattning karaktäriseras av makt och auktoritet. Experter har fått en
specialiserad utbildning med en inriktning på ett särskilt område och har fått en större plats
inom förvaltningen på grund av att den offentliga sektorn har tagit sig an områden som det
krävs speciella kunskaper för att kunna klara av. Det hävdas att tjänstemannen som expert
saknar den klassiska tjänstemannens lojalitet mot organisationen som de arbetar för. Dessa
experter bryr sig inte om de allmänna bästa eller staten, istället är dessa tjänstemän lojala mot
sin yrkesgrupps kollegor samt normer. Den så kallade professionella experten har till uppgift
att ta tillvara på vetenskapens tankeskapelser och tillämpa dessa för att vidare kunna hjälpa till
att lösa människors praktiska och konkreta problem. Experten har en större rätt att göra anspråk
om att vara opolitisk och neutral. Dock anses expertens lojalitet mot den så kallade vetenskapliga sanningen vara ännu viktigare än den klassiska ämbetsmannens lojalitet mot lagen och
staten (Mellbourn, 1979, s. 54). Tjänstemannen som expert betonar de tekniska arbetsuppgifterna i tjänsten samt att dessa personer anser att det tekniska kunnandet är nödvändigt inom
tjänsten. Det som anses vara problematiskt inom denna typ av rolluppfattning är att så kallade
tekniska överväganden får stå tillbaka under handläggningen (Ibid s. 61).
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4.2. Nämndemannaklassificeringar
Anders Mellbourns klassificeringar av ämbetsmannaroller skapades för studier av ämbetsmän,
inte nämndemän. I detta avsnitt modifieras Mellbourns klassificeringar och tre snarlika
kategorier skapas för att passa studiens syfte bättre.

De kategorier som studien utgår från är: Den klassiska nämndemannen, nämndemannen som
politiker och nämndemannen som expert. Det har gjorts för att på ett enkelt sätt få klarhet i hur
nämndemän uppfattar sig själva i sin roll. Nedan återfinns det kodningsschema som kommer
ligga till grund vid kategoriseringen av de nämndemän vid Halmstads tingsrätt som studeras i
denna studie (se tabell 1). Det är detta kodningsschema som kommer avgöra i vad mån de olika
nämndemännen kan anses kategoriseras utifrån en specifik rolluppfattning. Kodningsschemat
innefattar de karaktäristiska drag som framtagits utifrån Anders Mellbourns teori gällande vad
som kännetecknar de rolluppfattningar som finns bland tjänstemän där denna studie har valt ut
de karaktäristiska drag som kan anses vara väsentliga när det gäller just nämndemän.

Tabell 1. De karaktäristiska dragen för de olika rolltyperna: ett kodningsschema för empirisk analys

Rolltyper

Karaktäristiska drag

Den klassiska
nämndemannen

Självständighet och lagtrohet. Ska ha en oberoende
ställning och ska inte påverkas av personliga åsikter och
önskemål. Ska inte ta hänsyn till särskilda intressen och
inte präglas av lojalitet till politiska partier eller politiker.
Ska ha ett intresse att tjäna staten och det allmänna bästa.
Ska behandla alla lika inför lagen, vara opartisk och ha ett
intresse att vilja ta beslut.
Vara intresserad av politiken. Delaktighet och partiskhet.
Ska ha engagemang för politiken. Ska vara del av politiskt
beslutsfattande och kan se konflikter.
Makt och auktoritet. Saknar lojalitet mot organisationen
och bryr sig inte om staten eller det allmänna bästa. Är lojal
mot sina arbetskollegor samt normer. Ska vara neutral,
opartisk.

Nämndemannen som
politiker
Nämndemannen som expert

Utifrån kodningsschemat och utifrån förhållandet till allmänheten så kan det förstås som om
den klassiska nämndemannarollen ska vara riktad mer mot allmänheten i den mening att de ska
vara samhällets ansikte och röst i rätten. Inom rolluppfattningen nämndemannen som politiker
är det istället inte allmänheten som är i fokus, utan den politiska världen. Inom den sista
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rolluppfattningen som modifierats i studien, vilket är nämndemannen som expert så kan det
förstås som att förhållandet till allmänheten inte är av lika stor vikt som inom den klassiska
nämndemannens rolluppfattning, men det finns ändå tendenser av detta på så sätt att nämndemannen ska vara opartisk och neutral. Dock kan inte rolluppfattningen nämndemannen som
expert och förhållandet till allmänheten anses vara problematisk då de saknar lojalitet till det
allmänna bästa, dvs. allmänheten, och istället riktas fokus mot kollegorna och normerna.

Det är sedan detta kodningsschema som presenterar de tre modifierade rolluppfattningarna
tillsammans med de karaktäristiska drag som återfinns bland de olika rolluppfattningarna
gällande nämndemän. Det har gjorts för att kunna se hur väl dessa uppfylls genom de svar som
genereras genom intervjuerna med nämndemän vid Halmstads tingsrätt. Det är även av
väsentlig vikt att påpeka analysverktygets begränsningar i denna studie då det i framtiden till
exempel kan komma att utvecklas fler olika perspektiv inom forskning av rolluppfattningar som
idag inte finns inräknade inom de olika rolluppfattningar som presenterats i det här avsnittet.
Exempel på förändringar utifrån olika perspektiv skulle exempelvis kunna vara det etniska
perspektivet gällande nämndemännens representation genom att det bör finnas nämndemän
med olika etniska bakgrunder. Ett annat perspektiv som skulle kunna tillkomma är det
perspektivet som innefattar genus då det inte är något som ingår i de rolluppfattningar som
utvecklats av Mellbourn i dagsläget. Den modell som Anders Mellbourn skapat har använts och
konsulterats av andra forskare vid studier av rolluppfattningar där modellen har mottagits väl
(Krus, 2011, s. 22; De Fine Licht, 2007, s. 8). Men hans modell har även fått en viss kritik då
det kan ifrågasättas hur bra kvalitén bland de högre ämbetsmän som han har studerat är, i
avseenden hur sanningsenliga de är i sina intervjuer (Holmgren, 1979, 304–305). Utifrån den
kritik som Mellbourns modell har fått så har detta tagits i beaktande i denna studie då det har
funnits i åtanke hur sanningsenliga nämndemännen är i sina svar i intervjuerna men också att
resultaten inte går att generalisera gällande alla nämndemän, utan det är endast de studerade
nämndemännen vid Halmstads tingsrätt som kategoriseras i denna studie gällande hur de
uttrycker sig själva i sin roll som studeras, och inte gällande deras agerande i arbetet.
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5. Metod och material
Det här kapitlet presenteras studiens metod och material. Mer specifikt presenteras studiens
design, val av data och materialets externa validitet. Vidare presenteras även hur forskningsetiken har varit av stor vikt vid intervjuerna, och intervjuernas bearbetning och lagring.
Det här beskrivs för att läsaren ska få en djupare förståelse för valet av metod och design men
även vilka utmaningar samt brister som studien kan vara behäftad av.

5.1. Design
Kvalitativa studier fokuserar på förståelsen för individers uppfattning av verkligheten. Dessa
typer av studier bygger på en typ av forskningsstrategi som är induktiv, tolkande och
konstruktivistisk i sin art. Den induktiva synen handlar om förhållandet mellan praktik och
teori, dvs. att teorin generas på grund av de praktiska forskningsresultaten (Bryman, 2011, s.
340–341). Denna studie är därmed av kvalitativ karaktär för att ta reda på hur nämndemännen
vid Halmstads tingsrätt uppfattar sig själva utifrån en kategorisering av rolluppfattningar.
Den design som studien har använt sig av är en typ av fallstudie1, vilket betyder att det
genomförs en detaljerad undersökning av ett enskilt fall för att vidare kunna göra en teoretisk
analys som har sin grund i empirin (Bryman, 2011, s. 37ff). Studien är mer specifikt en
förklarande fallstudie, även kallat Interpretative case studies (Lijphart, 1971, s. 692). Det kan
även förklaras som en teorikonsumerande studie då det endast är ett enskilt fall som står i
centrum, i det här fallet nämndemännen vid Halmstads tingsrätts uppfattningar om sig själva
utifrån rolluppfattningar. Målet med dessa typer av studier är att med hjälp av existerande
teorier förklara hur situationen ser ut i det specifika fallet (Lijphart, 1971, s. 692; Esaiasson et
al, 2017, s. 42). Det kan appliceras på denna studie där målet är att förklara i vad mån
nämndemännen uttrycker sig gällande att tillhöra en viss typ av rolluppfattning, samt förstå
vilka rolluppfattningar som nämndemännen vid Halmstads tingsrätt kan kategoriseras som.
Termen ”fallstudie” har även använts av Robert Yin som har fått spridning inom forskningsvärlden. Yin menar
att fallstudier kan bygga på en blandning mellan kvantitativ och kvalitativ information och det behöver inte
betyda att kvalitativa studier har ett tydligt samband med just fallstudier. Yin menar att en fallstudie är en
empirisk undersökning som studerar samtida fenomen inom sitt verkliga sammanhang. Det görs särskilt när det
finns otydliga gränser mellan fenomenet och sammanhanget (Yin, 2003, s. 13; Yin, 2007, s. 32).
1
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Denna typ av fallstudie liknar icketeoretiska fallstudier i ett avseende, de är utvalda för att
analyseras på grund av ett intresse för fallet snarare än en allmän formulering av teorin. Dock
skiljer de sig i den bemärkelsen att en tolkande fallstudie är utvald för att analysera med hjälp
av etablerade teoretiska framställningar. Meningen med dessa typer av fallstudier är att
generalisera ett specifikt fall som har syftet att lyfta fram fallet snarare än att förbättra
generaliseringen på något speciellt sätt (Lijphart, 1971, s. 692). Denna studie fokuserar på
nämndemän vid Halmstads tingsrätt där meningen är att generalisera det specifika fallet och
inte generalisera resultatet till alla nämndemän vid alla Sveriges tingsrätter. Likt Allison (1971)
tolkas resultaten utifrån olika konstruktioner för att skapa möjligheter till olika ingångar till det
material som används i studien, vilket görs för att få olika perspektiv på det fall som studeras.
I denna studie uttrycks det genom att det finns tre olika typer av rolluppfattningar som används
för att kategorisera nämndemännen utifrån hur de uppfattar sig själva i sin roll.

5.2. Val av data och materialets externa validitet
För att kunna genomföra denna studie så måste valet av data samt materialets externa validitet
tas i beaktande. För insamling av data till studien användes semistrukturerade intervjuer. Valet
av semistrukturerade intervjuer gjordes för att få data som genererade ett större djup och
förståelse. Inom denna typ av intervjumetod innebär det att det finns en lista över olika teman
som ska beröras, dock har intervjupersonerna en stor frihet när det gäller att utforma svaren hur
de själva vill. Frågorna som ställs har inte något krav att de behöver komma i någon sorts
ordning och det finns även en möjlighet att ställa frågor som från början inte ingick i intervjun,
till exempel om intervjupersonen säger något intressant som intervjuaren kan knyta an till.
Utgångspunkten för semistrukturerade intervjuer är dock att frågorna ska ställas utifrån den
ursprungliga ordningen (Bryman, 2011, s. 415), dvs. att frågorna ska ställas i den ordning som
står i intervjuguiden (se bilaga 2). Studiens undersökning har utgått från samtalsintervjuer med
nämndemän verksamma vid Halmstads tingsrätt för att få vetskap och förståelse om hur de
uppfattar sig själva utifrån rolluppfattningar. Den motivering som ligger till grund för varför
samtalsintervjuer används som en metod för denna undersökning är på samma sätt som
Esaiasson menar, att genom att få veta vad intervjupersonerna tänker och tycker men även för
att finna mönster och att förklara hur olika respondenter skiljer sig utifrån deras svar på de
frågor som ställs (Esaiasson et al, 2017, s. 236). Vid samtalsintervjuer arbetas det med
problemformuleringar som handlar om synliggörande, dvs. hur ett fenomen gestaltas. Denna
typ av intervju kan användas inom området när vi vill veta hur människor uppfattar sin egen
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värld (Ibid, s. 261–262). Genom den kvalitativa data som de semistrukturerade intervjuerna har
genererat ska en kvalitativ analys genomföras, vilket görs utifrån den tabell som presenterades
tidigare i studien (se tabell 1) som innefattar karaktäristiska drag för de olika typerna av
rolluppfattningar som modifierats i denna studie. Utifrån detta ska de studerade nämndemännen
vid Halmstads tingsrätt kategoriseras utifrån olika rolluppfattningar.

Faktum är att Anders Mellbourn, vars teori studien utgår ifrån, använde sig av en snarlik metod
vid insamlingen av material till sin undersökning om rolluppfattningar bland statstjänstemän.
Han använde sig dels av samtalsintervjuer samt även ett formulär som intervjupersonerna fick
fylla i efter intervjun med ett antal påståenden. Mellbourn påpekade att intervjufrågor som är
strikta och strukturerade istället skulle ha en negativ effekt på studien då tjänstemän som
vanligtvis är vana att svara på frågor och resonera i dessa situationer inte skulle få friheten att
själva utforma sina svar (Mellbourn, 1979, s. 25). Det kändes i och med det som ett naturligt
val att använda semistrukturerade intervjuer eftersom denna studie är en teorikonsumerande
studie. Jag är även medveten om att ifall det hade utförts ytterligare en intervjumetod, i form
av till exempel en enkätundersökning, eller som Mellbourn, även använde ett formulär för
nämndemännen att svara på i en kombination med samtalsintervjuer så hade studien ytterligare
gått in på djupet. Dock fanns inte tiden till det och därför riktades fokus mot att endast
genomföra semistrukturerade samtalsintervjuer då det ansågs ge mig som författare bäst
förutsättningar då det är en typ av metod som bidrar till ett djup i intervjusvaren vilket sedan
även bidrar till att hitta samband och jämförelser. Intervjufrågorna har utvecklats med hjälp av
Mellbourns tidigare undersökningar av rolluppfattningar. Denna studie har sedan utvecklat
frågor som vinklats så att de passar till nämndemän. Fördelen med att låta intervjuerna vara
inspirerade av tidigare forskning är att frågorna redan är granskade i forskarsamhället, men
även att resultatet av intervjuerna bättre kan jämföras med den tidigare forskningen (Esaiasson
et al, 2017, s. 241). Intervjufrågor som utvecklats för att besvara hur nämndemän verksamma
vid Halmstads tingsrätt uppfattar sig själva utifrån olika rolluppfattningar kan återfinnas i den
intervjuguide som användes vid intervjuerna (Se bilaga 2).

Studien utgår från ett strategiskt urval där det är viktigt att diskutera materialets externa
validitet. Extern validitet innebär i vilken utsträckning resultaten från undersökningen stämmer
överens med andra nämndemän vid andra tingsrätter i Sverige som inte har ingått i denna studie,
men också när det gäller till exempel andra aktörer än nämndemän. (Esaiasson et al, 2017, s.
154).
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Den externa validiteten är problematisk att uppfylla då studien är en fallstudie med ett begränsat
urval. En nackdel med fallstudier är att resultaten inte anses kan gå att generalisera och även att
dessa anses brista när det gäller den externa validiteten (Bryman, 2011, s. 76). Det är därmed
svårt att avgöra graden av reliabilitet och validitet i denna studie. För att ha detta i åtanke har
frågorna utformats på ett sätt så att intervjupersonerna inte ska kunna missuppfatta dem. Det
har även använts en så kallad intervjuguide som presenterades ovan, vilket beskriver vilka
frågor som har ställt i intervjuerna. Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att ge en så
rättvis bild av intervjupersonerna som möjligt. I och med att studien är en fallstudie så finns det
inte en lika stor möjlighet att dra generaliserade slutsatser om övriga nämndemän samt andra
domstolar. Men jag anser ändå att denna studie bidrar till att se hur nämndemän ser på sig själva
och det finns en möjlighet att detta även gäller andra domstolar i Sverige fastän denna studies
resultat endast berör de studerade nämndemännen vid Halmstads tingsrätt. En typ av empirisk
pilotstudie, dvs. en förstudie i miniformat som skulle kunna användas och underlätta för
framtida fullskalestudier inom området. En empirisk fallstudie används som en mindre variant
för att testa om forskningsfrågan är relevant och hur den fullständiga undersökningen kan
komma att utvecklas om problematiken och metoden i sig har några brister (Esaiasson et al,
2017, s. 34–36).

Inom den kvalitativa forskningen kan reliabiliteten vara svår att upprätthålla på grund av att
sociala miljöer är i ständig förändring, men också att människors olika erfarenheter kan påverka
resultaten. En hög reliabilitet i undersökningen betyder en frånvaro av osystematiska och
slumpmässiga fel (Bryman, 2011, s. 49 & Esaiasson et al, 2017, s. 61). Dessa två, replikering
samt reliabilitet är även något som påverkar varandra. Genom att reliabiliteten är stark så leder
det till att replikeringen blir naturlig då det innebär att möjligheten för andra forskare att utföra
samma studie ökar. För att uppnå en högre grad av replikerbarhet och reliabilitet i denna studie
görs en utförlig beskrivning och motivering av metodvalet för att mottagaren ska få en tydlig
bild av helheten av motiveringen gällande avgränsning samt urvalet. Utifrån reliabilitet och
replikerbarhet kommer det i relation till studiens metod, vilket är en empirisk pilotstudie att bli
en utmaning att upprätthålla kriterierna då själva tolkningen av material och teori utförs av
forskaren. Det betyder att resultaten kan bli annorlunda beroende på vilken forskningsperson
det är som utför studien.
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Det strategiska urvalet består av att ett mindre antal intervjupersoner som valts utifrån principen
att spegla nämndemannakåren vid Halmstads tingsrätt på ett så korrekt sätt som möjligt. I denna
studie är det sju nämndemän som har valts ut av totalt 60 stycken nämndemän som tjänstgör
vid Halmstads tingsrätt under denna mandatperiod. Målet är att dessa sju nämndemän ska
spegla det totala antalet nämndemän, vilket har gjorts genom att lägga väsentlig vikt vid såväl
politisk tillhörighet, kön samt ålder för att få en varians bland nämndemännen och för att spegla
dessa på ett så rättvist sätt som möjligt. Det skickades ut en förfrågan via mail till totalt 25
nämndemän vid Halmstads tingsrätt där sedan sju nämndemän återkopplade att de ville delta i
studien, vilket kan betraktas som en slump i den bemärkelsen att jag inte hade någon aning om
vilka som skulle svara. Av dessa 25 nämndemän var fördelningen av kön 11 kvinnor och 14
män vilket kan anses motsvara den fördelning av män och kvinnor som innehar nämndemannarollen på ett bra sätt då det är fler män än kvinnor som är nämndemän i dagsläget. De
nämndemän som deltagit i studien är nämndemän som inte har en och samma politisk
tillhörighet, vilket har gjorts för att få en bredare spridning av nämndemän och att det inte endast
skulle vara nämndemän från ett och samma parti som studerats. Gällande kön och ålder så har
både manliga och kvinnliga nämndemän vid Halmstads tingsrätt studerats, där respondenterna
är i åldern 50–75. Motiveringen till den geografiska platsen Halmstad grundar sig i att
nämndemän som är verksamma vid Halmstads tingsrätt för några år sedan ville genomföra en
undersökning för att öka rättssäkerheten vid Halmstads tingsrätt (Adler, 2016, 7 december).
Därav är det naturligt att det genomförs en studie som är riktad mer specifikt mot nämndemän
vid just Halmstads tingsrätt.

5.3. Forskningsetik
Vetenskapsrådet (2002) har genom ett dokument med Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tagit fram de etiska principer som forskningen ska
följa samt fyra huvudkrav gällande individens skydd. De fyra huvudkrav som är aktuella är
informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och även nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). I denna studie har det ställts forskningsetiska dilemman då frågorna kan
anses vara känsliga men också att de personer som har deltagit i många fall är offentliga då
personerna är politiskt aktiva. De frågor som kan anses vara känsliga och som har ställts till
intervjudeltagarna är de frågor som berör vilka de största problemen är, vad som är minst
tilltalande med nämndemannarollen men också vad som fick personen att välja just nämndemannarollen då det är personliga frågor när känsliga svar kan uppkomma (Se bilaga 2). Därav
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läggs stor vikt vid de forskningsetiska principerna då dessa anses vara viktiga när det gäller
studier där människor utsätts för olika behandlingar som innebär forskningsetiska
överväganden (Esaiasson et al, 2017, s. 354). I studie uppfylls samtliga forskningsetiska krav
som ställs på den här typen av forskning som bedrivs. Nedan presenteras en mer ingående av
vad kraven innebär och hur dessa uppfylls i studien.

5.3.1. Informationskravet
Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera intervjudeltagarna i
studien om deras roll samt på vilka villkor de deltar. Villkoren är bland annat att deltagandet är
frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande om det så önskas. Det ska även i denna
information framgå samtliga inslag som kan tänkas påverka intervjudeltagarens villighet att
medverka i studien, men också vad syftet är med studien i sin helhet (Vetenskapsrådet, 2002,
s. 7).

I denna studie uppfylls informationskravet då det har skickats ut ett informationsmail, ett så
kallat ”samtyckesbrev” till samtliga intervjudeltagare där det har informerats om samt även fått
ett samtycke att delta i studien. Det framgick även i samtyckesbrevet som skickade ut att
deltagarens medverkan när som helst kunde avbrytas och att eventuellt insamlat material i så
fall inte skulle användas (Se bilaga 1). En ytterligare punkt som samtyckesbrevet innefattade
var hur länge intervjusvaren lagras och används av forskaren, samt att intervjudeltagaren även
har rätt att välja i vilken utsträckning materialet ska användas (Esaiasson et al, 2017, s. 354).

5.3.2. Konfidentialitetskravet
Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns om intervjudeltagarna i studien ska
behandlas med högsta graden av konfidentialitet men också att personuppgifterna ska förvaras
på ett säkert sätt. Det innebär att de som hanterar känslig information om personer ska ha
tystnadsplikt samt ta hänsyn till dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12–13).

I studien uppfylls konfidentialitetskravet genom att den data som insamlats har begränsats i sin
spridning i och med att intervjudeltagarna lovades att vara anonyma då många av dem är
politiskt aktiva och offentliga. Intervjupersonerna i denna studie är anonyma även i den mening
att möjligheten att kunna få ärligare svar på frågorna skulle bli enklare men också först och
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främst för att visa respekt mot de personer som intervjuats då de svar som genererats kan
innefatta känslig information. I studien benämns därför inte nämndemännens egentliga namn
utan det är fiktiva namn som nämns när intervjusvaren presenteras. Intervjudeltagarnas uppgifter som ingår i undersökningen ska behandlas konfidentiellt, vilket betyder att obehöriga inte
ska komma åt intervjupersonernas personuppgifter (Esaiasson et al, 2017, s. 267; Bryman,
2011, s.133–137). Intervjudeltagarna har också fått veta, innan inspelningen startat, att
inspelningarna förvaras säkert av forskaren och att de endast ska hanteras av forskaren själv.
Vidare framgick även att materialet kommer att användas i en tvåmånadersperiod för att sedan
arkiveras och inte sparas.

5.3.3. Samtyckeskravet
Samtyckeskravet innebär att intervjudeltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan
i studien. Mer ingående betyder det att forskaren ska få intervjudeltagaranas samtycke till
exempelvis intervjun och denna regel gäller när individer ska delta aktivt i studien.
Intervjudeltagarna har rätt till att bestämma i vilken omfattning men också i vilken utsträckning
som de kommer att delta i studien men också att de när som helst kan avbryta deltagandet utan
några negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–10).

I studien uppfylls samtyckeskravet då intervjudeltagarna själva bestämmer över sin medverkan,
till exempel genom att själva säga hur mycket tid de kan ge studien men också att de har rätt
till att avbryta sitt deltagande om de känner obehag. Samtycket inhämtades muntligt innan
inspelningen av intervjuerna genomfördes.

5.3.4. Nyttjandekravet
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som intervjudeltagarna har lämnat endast får användas
i forskningsändamål. Det innebär att det insamlade materialet inte får användas för några ickevetenskapliga ändamål såsom till exempel kommersiellt bruk. Intervjudeltagaren har även rätt
att begära ut de insamlade materialet som berör personen själv om det åberopas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14)

Nyttjandekravet uppfylls i denna studie genom att materialet endast har varit till för
vetenskapligt ändamål. Det skrivs i informationsbrevet att intervjudeltagaren har rätt till att få
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det transkriberade materialet som berör personen, vilket har framställts utifrån de inspelningar
av intervjuer som har gjorts med varje intervjudeltagare.
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6. Resultat och analys
I detta kapitel kommer studiens data, de semistrukturerade intervjuerna, analyseras utifrån de
tre typer av rolluppfattningar som presenterades i avsnitt 4.2. Innehållet i intervjusvaren analyseras med hjälp av kodningsschemat (se tabell 1), vilket ligger till grund för den analys av
nämndemännens rolluppfattningar som kommer genomföras i detta kapitel. Intervjurespondenterna benämns med fiktiva namn, för att deras egentliga förnamn inte är nödvändiga
samt att det önskades anonymitet av vissa nämndemän.

6.1. Den klassiska nämndemannen
Som det tidigare presenterats karaktäriseras ”den klassiska nämndemannen” av lagtrohet samt
att nämndemannen ska vara oberoende i förhållande till olika intressen. Vederbörande ska inte
ta hänsyn till några särskilda intressen och inte påverkas av personliga åsikter och önskemål.
”Den klassiska nämndemannen” ska dessutom inte präglas av en lojalitet till varken sitt
politiska parti eller politiker. Det ska även finnas ett intresse gällande att tjäna det allmänna
bästa men också staten. ”Den klassiska nämndemannen” ska behandla alla lika inför lagen och
vara opartisk men också ha ett intresse av att ta beslut (Mellbourn, 1979, s. 43ff).

Det första karaktäristiska draget, lagtrohet, kan kopplas samman med flera av de karaktäristiska
dragen som utmärker rolluppfattningen ”den klassiska nämndemannen”. De karaktäristiska
drag som kan kopplas samman är mer specifikt de som innebär att de ska ha ett intresse att tjäna
det allmänna bästa och staten men också att intresset för att vilja vara med och ta beslut ska
finnas där. Dessa karaktäristiska drag återfanns bland två av de studerade nämndemännen vid
Halmstads tingsrätt. Nämndemannen Olle uttryckte att det fanns ett intresse av att vara en del
av samhället när han fick frågan om vad som ansågs vara mest tilltalande med befattningen som
nämndeman och vad han skulle sakna om han var tvungen att lämna rollen som nämndeman
idag (se bilaga 2). Nämndemannen Lena uttryckte att intresset för att vara nämndeman
utvecklades genom att hon ville vara med och ta beslut, vilket kan kopplas samman med detta
karaktäristiska drag. I de följande citaten anser jag att det blir tydligt att dessa två nämndemän
kan anses vara desto mer klassiska nämndemän utifrån hur de uttrycker sig. Av dessa
nämndemän uttrycks det på ett tydligt sätt att de präglas av lagtrohet, ett intresse att tjäna det
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allmänna bästa och staten men också att intresset av att vara med och ta beslut har funnits där.
Detta betyder därmed att dessa nämndemän har tendenser av rolluppfattningen ”den klassiska
nämndemannen”.
Jag funderade väldigt ofta på hur är det att vara nämndeman för de måste ju ta ett
beslut, därav blev jag väldigt intresserad. (Lena, 17 april 2019)
… jag har några dagar i månaden eller i veckan som jag då har en sysselsättning,
jag har någonting att gå till och är fortfarande med i samhället. (Olle, 24 april 2019)

Uppfattningarna som Olle och Lena uttrycker skulle kunna tolkas som om det finns ett
intresse att tjäna staten och det allmänna bästa, men också att det finns ett intresse att vilja
vara med och ta beslut, vilket karaktäriserar ”den klassiska nämndemannen”. Det blir
extra tydligt eftersom Lena konkret uttrycker att intresset för att bli nämndeman fanns
eftersom de måste ta beslut när hon fick frågan varför hon ville bli nämndeman (Se bilaga
2). Nämndemannen Olle som påpekade att han ville vara en del av samhället genom att
han hade sysselsättningen som nämndeman och därmed hade något att gå till kan anses
vara att nämndemannen vill tjäna staten, det allmänna bästa men också samhället på något
vis. Det uttrycker även Olle vid ytterligare ett tillfälle när det är på tal om vilka personliga
egenskaper som en nämndeman ska ha. Där påpekar han att det är bra för en nämndeman
att ha ett samhällsengagemang genom att till exempel vara en föreningsmänniska på något
sätt, vilket uttrycks i citatet nedan.
…bra att ha med sig att man har ett visst samhällsengagemang tror jag man ska ha,
att man är en föreningsmänniska eller något sådant här det är nog en bra egenskap
tror jag. (Olle, 24 april 2019)

Nämndemannen Lena som i denna studie kan kategoriseras som ”den klassiska nämndemannen” uttrycker även en sorts lojalitet till samhället men också att tjäna det allmänna
bästa genom att vara ”samhällets ansikte” och behandla alla lika inför lagen när det gäller
vad en nämndemans uppgift är. Det kan därmed anses att denna nämndeman är en så
kallad klassisk nämndeman eftersom denna rolluppfattning karaktäriseras av att
nämndemannen ska ha en oberoende ställning och att nämndemannen varken ska präglas
av en lojalitet till sitt parti eller någon politiker. Lojaliteten ska istället riktas mot
samhället och staten, vilket Lena kan anses göra på så sätt att hon är lojal mot samhället
genom att agera som ”samhällets ansikte” och anamma samhällets röst i rätten. I följande
citat uttrycks detta tydligt av nämndemannen.
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Det är egentligen att vara samhällets ansikte tycker jag. Vi är ju då meddomare
men vi har ju lika mycket rösträtt som dem andra. Men vi kan tillföra för att om du
bara har domare så är ju de bara inne på juridiska saker. Vi kan se andra grejer, så
samhällets ansikte skulle jag vilja säga. (Lena, 17 april 2019).

Ytterligare ett grundläggande drag som karaktäriserar ”den klassiska nämndemannen” är
självständighet, vilket kan förstås som att nämndemännen ska utgå från att vara i en
oberoende ställning och agera opartiskt. Vid intervjun med Olle framgick det att han
ansåg att en nämndeman ska göra egna bedömningar utifrån det som sägs på rättegången
och att därefter ha en åsikt. Detta anser jag kan kopplas samman med det karaktäristiska
draget självständighet då nämndemannen Olle tydligt uttrycker att han menar att nämndemän ska göra egna bedömningar i rätten, vilket uttrycks av Olle i citatet nedan.
… göra egna bedömningar utifrån det som sägs på rättegången för det är ju det
som sägs på rättegången som man hanterar då man ska enas om vilken roll man
ska ta. (Olle, 24 april 2019)

Ytterligare ett karaktäristiskt drag som utmärker ”den klassiska nämndemannen”, och
som även kan kopplas samman med ett flertal andra drag inom denna rolluppfattning, är
opartiskhet, dvs. att de ska ha en oberoende ställning och inte ta hänsyn till några
intressen. Detta karaktäristiska drag innefattar även att dessa personer inte ska präglas av
en så kallad lojalitet till något politiskt parti eller någon politiker men också att de ska
behandla alla lika inför lagen genom att vara opartiska. Detta karaktäristiska drag
återfanns hos en nämndeman, vilket var nämndemannen Pål som även han kan anses vara
”den klassiska nämndemannen”. Det uttrycks av Pål att han var folkets representant och
att det var därför som han var invald som nämndeman. I det nedan presenterade citatet
uttrycks Påls egna ord gällande detta, vilket kan anses innebära att Pål som nämndeman
vill agera neutralt och opartiskt men också att han är lojal mot samhället. Det uttrycks
genom att han anser att han använder sitt så kallade ”bondförnuft” för att förstå de
människor som ställs inför rätta men också de offer som berättar sin historia men också
att denna nämndeman följer lagen eftersom han är en representant för folket.
Dels är jag ju representant för folket, det är ju därför jag är invald. Jag ska ju
försöka med mitt vanliga bondförnuft liksom förstå den här människan som har
begått brottet och den som är offret då.” (Pål, 29 april 2019).

Utifrån denna analys kan det därmed sägas att denna rolluppfattning, den så kallade
klassiska nämndemannen kan anses identifieras bland tre av de intervjuade nämndemännen vilket är Lena, Olle samt Pål (se tabell 2). Detta då dessa nämndemän poängterar
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vikten av att vara opartisk och inte ta hänsyn till sina egna intressen, att ha en oberoende
ställning men också att vara lojal till samhället och staten och ha ett intresse av att vilja
vara med och ta beslut. De utgår även från en typ av lagtrohet men också självständighet
genom att vara opartiska i sin roll och behandla alla lika inför lagen men också att de inte
uttrycker några tendenser av att präglas av något politiskt parti eller politiker.

Tabell 2. Kategorisering av nämndemän vid Halmstads tingsrätt

ROLLUPPFATTNINGAR BLAND
NÄMNDEMÄN VID HALMSTADS
TINGSRÄTT
Rolluppfattningar bland nämndemän vid Halmstads tingsrätt
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Den klassiska nämndemannen

Nämndemannen som politiker

Nämndemannen som expert

6.2. Nämndemannen som politiker
”Nämndemannen som politiker” karaktäriseras av att nämndemännen ska ha ett intresse och
engagemang för politiken där delaktighet och partiskhet är två karaktäristiska drag hos denna
typ av rolluppfattning som även de anses vara av väsentlig vikt. ”Nämndemannen som
politiker” ska vara en del av det politiska beslutsfattandet och ska även kunna se konflikter eller
så kallade problem (Mellbourn, 1979, s. 55ff). Dessa karaktäristiska drag återfinns i det
kodningsschema som används för att kategorisera nämndemännen utifrån olika rolluppfattningar (se tabell 1). I intervjusvaren återfinns rolluppfattningen ”nämndemannen som
politiker”, vilket presenteras i detta avsnitt.

Bland de intervjuade nämndemän vid Halmstads tingsrätt ser vi att det finns ett engagemang
och intresse för politiken. Bland dessa nämndemän som kan kategoriseras som denna rolluppfattning har det tydligt uttryckts att politiken är, och har varit viktig för dessa personer under en
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väldigt lång tid och är fortfarande än idag. Genom de intervjuer som har genomförts med de
studerade nämndemännen vid Halmstads tingsrätt kan det därmed sägas att de personer som
har kategoriserats som denna typ av rolluppfattning är de personer som innehaft befattningen
som nämndeman under längst period. Men det är också de som varit insatta i politiken under
längst period. I följande citat blir denna bild tydlig då uppfattningen är att nämndemännen visat
att de har och har haft ett engagemang för politiken under en lång period, vilket har lett till att
de har blivit tillfrågade att bli eller har blivit nominerande av sina politiska partier till att bli
nämndeman.
Jag har hållit på med politiken i över (XX) år, jag kom in genom SSU egentligen. Jag kan
säga det att jag egentligen började som ung facklig då som skyddsombud egentligen…
vi tycker du ska gå med i SSU för du har rätt bra åsikter. (Bengt, 23 april 2019)
Jag blev tillfrågad av en S-förening om jag ville bli nämndeman och då visste jag
knappt vad det var för någonting och då fick jag det förklarat att det är som
bedömare i domstolen och tackade ja till det. (Karl, 24 april 2019)

Nämndemännen Bengt och Karl kan kategoriseras som rolluppfattningen ”nämndemannen som
politiker” genom att de uttrycker ett politiskt engagemang men också att de har värderingar som
kan anses vara politiska. Dessa värderingar kan anses prägla hur de som nämndemän kan
komma att tycka och tänka när de sitter i rätten i tingsrätten. Nämndemännen själva menar dock
att det inte behöver betyda att det är något politiskt utan att det är möjligt för dem att ha samma
värderingar utan att de ska behöva vara aktiva i ett politiskt parti. Det är något som dock kan
ifrågasättas då dessa nämndemän ändå på ett eller annat sätt kan anses vara politiska då de har
värderingar som ändå har gjort att de anser sig tillhöra ett specifikt parti. Detta kan därför
kopplas samman med de karaktäristiska dragen delaktighet samt partiskhet men också att de är
en del av det politiska beslutsfattandet då det av såväl Bengt och Karl uttrycks att de som
nämndemän inte kan anses vara så att de är helt neutrala i sin roll. I följande citat uttrycker
nämndemännen Bengt och Karl detta.
Men vi har ju, jag har en värdering… och vill att så många som möjligt, alla ska
ha det bra liksom. Jag har den åskådliggörningen… det speglar hur jag tänker och
tycker när jag dömer då. Men det är ju inget politiskt utan det är ju min värdering
och det kan man ha utan, man behöver inte vara med i ett parti man kan ha samma
värdering ändå. (Karl, 24 april 2019)
… det hänger ihop med hela mitt övriga politiska jobb eller arbete eller hur man
ska säga. Det är ju att på något sätt försöka hjälpa till… Och därför hänger det ihop
egentligen med hela mitt gamla liv egentligen, på ett bra sätt. (Bengt, 23 april 2019)
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Det var även ytterligare en nämndeman vid namn Åsa som uttryckte att hon är en representant
för sitt parti och det kan anses kopplas samman med de karaktäristiska dragen delaktighet och
partiskhet på så sätt att hon inte kan anses agera opartiskt i sin helhet. Denna nämndeman
menade att hon är utvald pga. de värderingar som delas av partiet som hon är nominerad av.
Nämndemannen påpekade att när hon sitter i rätten så har hon dessa värderingar, vilket i denna
studie gör att hon kan ifrågasättas angående det neutrala agerandet i sin roll. Detta eftersom det
framkom att hon tar sina värderingar i beaktande, vilket kan förstås som att Åsa inte agerar
opartiskt helt och hållet. I citatet nedan uttrycks detta, vilket jag anser gör det tydligt att förstå
att nämndemannen Åsa kan anses vara partisk och vara en del av sitt parti genom att vara en
representant.
… jag sitter ju som en representant samtidigt för mitt parti. Jag är ju vald i mitt
parti av en anledning, jag har ju samma värderingar som mitt parti har och det är
ju en del av den jag är. Och när jag sitter där så kommer jag ju ha de värderingarna.
(Åsa, 29 april, 2019)

Det sista karaktäristiska draget som utmärker rolluppfattningen ”nämndemannen som
politiker” är att se de konflikter och problem som kan uppkomma i rollen som nämndeman. Gällande detta var det samtliga de tre nämndemän, vilket är Bengt, Karl och Åsa,
som har kunnat kategoriseras som ”nämndemannen som politiker” som påpekade att det
finns problem inom rollen som nämndeman. Nämndemannen Åsa menade att det finns
problem rent praktiskt där Halmstads tingsrätt har en tendens att ta nämndemännen för
givet, vilket uttrycks tydligt i citatet nedan.
Det är nog egentligen rent praktiskt alltså att jag tycker att domstolen, tingsrätten
har en väldigt stor tendens att bara förutsätta att nämndemännen ska finnas där och
ställa upp. (Åsa, 29 april 2019)

De två andra nämndemännen, Bengt och Karl, påpekade att åldern bland nämndemännen
kan anses vara problematisk på så sätt att många av dem är för gamla och att de har en
föråldrad syn vilket dessa nämndemän anser kunde vara en farhåga. Ersättningen för att
sitta som nämndeman i tingsrätten ansågs även av en av dessa nämndemän vara något
som ansågs vara problematiskt då den ansågs vara låg. Detta uttrycks nedan i följande
citat där det blir tydligt att de anser att det finns en problematik gällande de problem som
uppmärksammats.
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Vi är för gamla, vi ska egentligen vara ett genomsnitt av befolkningen och det är
vi egentligen inte… För en halv dag (tre timmar) får du 250kr, för en hel dag får
du 500kr, man blir inte rik på att vara nämndeman. (Bengt, 23 april 2019)
Vissa har en föråldrad syn… Det är ju mindre tilltalande, det är ju en farhåga i
varje fall. Det är ju att det ska innehålla fler nämndemän än vad som finns där. Vi
är för få och i och med att målen tar längre tid så är jag helt övertygad om att vi är
för få. (Karl, 24 april 2019)

Utifrån den analys som genomförts utifrån intervjuer med de studerade nämndemännen
så kan tre av de intervjuade nämndemännen, vilket är Bengt, Karl och Åsa, anses
kategoriseras som ”nämndemannen som politiker” (se tabell 2). Det grundar sig i att de
uttrycker att de har ett engagemang och intresse för politiken men också att de kan anses
vara delaktiga och partiska i en viss mening då de anser sig representera sitt parti. Dessa
nämndemän var även de kunde anses vara en del av det politiskt beslutsfattande och
kunde se problematiken inom rollen som nämndeman.

6.3. Nämndemannen som expert
Inom den tredje typen av rolluppfattning, som valts att kallas ”nämndemannen som expert”
finns det karaktäristiska drag som är makt och auktoritet, vilket kan förstås som att visa tecken
på att sakna lojalitet mot organisationen utan vara lojal mot normer samt arbetskollegor istället.
Dessa personer ska inte bry sig om det allmänna bästa eller staten och ska vara opartisk och
neutral (Mellbourn, 1979, s. 54ff). Tendenser av denna rolluppfattning har kunnat hittats bland
ett fåtal av de nämndemän vid Halmstads tingsrätt som har deltagit i denna studie. En av dessa
nämndemän kategoriseras dock i större utsträckning som en annan typ av rolluppfattning men
det går även att finna en sorts likhet med rolluppfattningen ”nämndemannen som expert” som
tas upp nedan gällande lojaliteten till sina kollegor.

De grundläggande karaktäristiska dragen inom denna rolluppfattning är att dessa personer som
kategoriseras som nämndemannen som expert ska utgå från makt och auktoritet. Av de
studerade nämndemännen vid Halmstads tingsrätt som intervjuades så är det en av dessa som
kan anses kategoriseras helt och hållet som denna rolluppfattning. Denna nämndeman, vid
namn Karin, kan anses uttrycka tendenser av makt och auktoritet men också opartiskhet och
neutralitet. Det utmärks av att Karin påpekade vikten av att sätta emot lagmannen, dvs. den
juridiskt utbildade domaren, och få nämndemännens röst hörd. Det anser jag innebär att
nämndemannen utgår från att ha en viss makt, vilket uttrycks i citatet nedan.
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… samtidigt då kunna ha så mycket i sin ryggrad och våga sätta emot för det är ju det
som det handlar om att, och jag tycker bara det speglar bra om man sätter emot… Men
jag tror nog det är viktigt att stå på sig och säga vad man tycker och tänker, för jag vet ju
många som kanske mjäkar med lite… (Karin, 23 april 2019)

Andra karaktäristiska drag som ingår i denna rolluppfattning och som har återfunnits bland de
intervjuade nämndemännen vid Halmstads tingsrätt är att lojaliteten till kollegorna är starkare
än lojaliteten till organisationen och det allmänna bästa, men också att de ska vara opartiska
och neutrala. Detta har uttryckts av två nämndemän, först och främst av Karin men också av en
nämndeman vilket är nämndemannen Pål som egentligen kategoriseras som ”den klassiska
nämndemannen” men han kan också anses ha tendenser av rolluppfattningen nämndemannen
som expert då denna nämndeman har uttryckt lojalitet mot sina kollegor, dvs. andra
nämndemän, men också att nämndemannen agerar neutralt i rätten. I följande citat så anser jag
att det kommer till uttryck.
Det är en bra nämndemannagrupp och jag trivs med de nämndemännen som
finns… men just den här känslan av att vara med och att man ska stå på bådas sida
så att säga… Man måste vara nollställd i ansiktet och det är inte lätt alla gånger.
Ibland får man ju höra saker som man blir ledsen av att höra och så. (Pål, 29 april
2019)

Här anses det vara tydligt att nämndemannen Pål uttrycker en sorts lojalitet till sina
kollegor, i detta fall sina nämndemannakollegor. Men också att Pål påpekar att neutralitet
och opartiskhet är viktigt men att det inte alltid är enkelt. Nämndemannen Karin som kan
kategoriseras som rolluppfattningen ”nämndemannen som expert” i störst utsträckning
påpekade även att lojaliteten till kollegorna är av väsentlig vikt, vilket uttrycks nedan i
det följande citatet.
… eller nu har jag lärt känna många också så kanske lite gemenskapen och
utbildningar och resor som Nämndemannaföreningen anlitar. (Karin, 23 april
2019)

Utifrån detta kan det anses att en av de intervjuade nämndemän vid Halmstads tingsrätt
kan kategoriseras som rolluppfattningen ”nämndemannen som expert” i störst
utsträckning, vilket var nämndemannen Karin (se tabell 4). Karin utmärkte sig som
”nämndemannen som expert” genom att uttryckta tendenser av att utgå från makt och
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auktoritet men också att lojaliteten är riktad mot kollegorna snarare än mot själva
organisationen. Nämndemannen Karin ansågs även vara neutral och opartisk i sin roll,
vilket gör att hon kan anses tillhöra rolluppfattningen ”nämndemannen som expert”. Det
fanns även en nämndeman, vilket var Pål, som kategoriserades som ”den klassiska
nämndemannen” men han hade även tendenser av de karaktäristiska drag som utmärker
rolluppfattningen ”nämndemannen som expert”.
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7. Diskussion och slutsats

7.1. Avslutning
I denna studie har tre olika rolluppfattningar avseende nämndemän modifierats utifrån de
rolluppfattningar som Anders Mellbourn skapat bland svenska högre statstjänstemän (Mellbourn, 1979, s. 16). Dessa rolluppfattningar kallas; ”den klassiska nämndemannen”, ”nämndemannen som politiker ”och ”nämndemannen som expert”. Rolluppfattningarna skiljer sig åt,
men det finns vissa drag som kan återfinnas bland flera rolluppfattningar, till exempel att ”den
klassiska nämndemannen” och ”nämndemannen som expert” karaktäriseras av opartiskhet och
neutralitet. Dessa tre rolluppfattningar utesluter inte heller varandra då en av de studerade
nämndemännen vid Halmstads tingsrätt kunde kategoriseras som ”den klassiska
nämndemannen” men att han hade tendenser av rolluppfattningen, ”nämndemannen som
expert”, också. Syftet med studien har varit att utifrån de rolluppfattningar som Anders
Mellbourn skapat kategorisera nämndemän vid Halmstads tingsrätt och bidra kunskap om hur
nämndemän uppfattar sig själva i sin roll. Vidare i diskussionen kommer en sammanställning
av resultatets analys relaterat till tidigare forskning och det teoretiska ramverk som studien har
utgått från att presenteras.

Utifrån den kategorisering av de studerande nämndemännen vid Halmstads tingsrätt som varit
i fokus i studien visades det att det var ”den klassiska nämndemannen” samt ”nämndemannen
som politiker” som var de rolluppfattningar som var mest förekommande bland de studerade
nämndemännen vid Halmstads tingsrätt. Inom rolluppfattningen ”den klassiska nämndemannen” kunde tre nämndemän kategoriseras och ”inom nämndemannen som politiker”
kunde även där tre nämndemän kategoriseras som denna rolluppfattning i störst utsträckning.
Inom rolluppfattningen ”nämndemannen som expert” kunde en nämndeman kategoriseras men
det som var intressant var att ytterligare en nämndeman hade tendenser av denna
rolluppfattning, vilket kategoriserades till största delen som ”den klassiska nämndemannen”.
Eftersom urvalet i denna studie är så pass begränsat så säger egentligen inte antalet så mycket
då studien har varit en empirisk fallstudie och ambitionen har inte varit att göra statistiska
beräkningar. Det som är intressant utifrån det resultat som studien har kommit fram till är att
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samtliga rolluppfattningar har förekommit bland nämndemännen och det som kan anses vara
extra intressant är att ”nämndemannen som politiker” som innebär att nämndemannen är partisk
och politiskt engagerad var en av de mest förekommande rolluppfattningarna, kan anses vara
problematiskt då en nämndeman egentligen ska vara opartisk och inte ta hänsyn till sina
politiska värderingar.

Resultatet i denna studie kan i förhållande till den tidigare presenterade forskningen diskuteras
utifrån det som berör att nämndemän utnyttjar sina egna erfarenheter, vilket till exempel görs
genom att nämndemän som har någon typ av specialkunskaper inom ett specifikt område ger
det allt för stor betydelse i bedömningen (Diesen, 1996, s. 182). Utifrån denna studie kan det
därför förstås som att de studerade nämndemännen vid Halmstads tingsrätt som kategoriseras
som ”nämndemannen som politiker” faktiskt utnyttjar sina erfarenheter på så sätt att de tar in
den erfarenhet som de fått från politiken i sin roll som nämndeman genom att de är
representanter för sitt parti men också att de en av de studerade nämndemännen anser att
nämndemannens uppgift hänger ihop med det övriga politiska arbetet som hon genomför. Det
går även att se att den tidigare forskning som menar att det genom nämndemännen måste finnas
en folkrepresentation i domstolen för att den ska anses vara legitim på så sätt att allmänheten
ska anse att domstolarnas dömande hade varit rättvist och folkets röst hade blivit hörd (Ibid, s.
27). Detta kan därmed kopplas samman med denna studiens resultat då vissa nämndemän
menade på att de är folkets representant och att de ska föra samhällets röst i rätten. Utifrån den
teori som varit i fokus i studien så kan resultatet i denna studie visa på att det finns liknande
rolluppfattningar bland nämndemännen vid Halmstads tingsrätt som bland högre ämbetsmän
som Mellbourn har studerat, och att de rolluppfattningar som är mest förekommande är ”den
klassiska nämndemannen” samt ”nämndemannen som politiker”. Den tredje rolluppfattningen
”nämndemannen som expert” förekom inte bland dessa studerade nämndemän i så stor
utsträckning vilket var det förväntade resultatet av denna studie. Det förväntade resultatet av
studien var att majoriteten av nämndemännen skulle agera som ”den klassiska nämndemannen
men att det fanns någon enstaka nämndeman som skulle kunna kategoriseras som
nämndemannen som politiker, vilket visade sig vara tvärtom då det var lika många som kunde
kategoriseras som nämndemannen som politiker som den klassiska nämndemannen.

Denna studie kan även visa på att det finns ett problem inom det svenska nämndemannasystemet då nämndemän ska agera opartiskt och bidra till en ökad rättssäkerhet, vilket
presenterades i studiens inledning. Utifrån studiens resultat kan det därför påstås vara så att
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samtliga nämndemän inte agerar opartiskt i den utsträckning de ska, utan vissa av dem tar sina
politiska värderingar i beaktande vilket i detta avseende är fel och bidrar till att rättssäkerheten
inom domstolsväsendet minskar. Det som tåls att tänka på utifrån detta är att det faktiskt var tre
av nämndemännen som kunde kategoriseras som ”nämndemannen som politiker”, vilket gör att
jag höjer en varningens finger för att en förändring borde ske för att rättssäkerheten i framtiden
ska kunna fortsätta att vara hög inom det svenska domstolsväsendet och framförallt inom det
svenska nämndemannasystemet. Utifrån de uppmärksammade händelserna som presenterades
i inledningen av studien men också under den tidigare forskningen så kan det anses vara så att
folkrepresentationen i rätten, vilket yttrar sig genom nämndemännen, kan anses vara ifrågasatt
även av denna studie. Detta på så sätt att det kan ifrågasättas om nämndemän ska vara
nominerade av de politiska partierna eftersom nämndemän fullt ut inte kan avstå från att ta in
sina politiska värderingar i rätten. Det kanske är så att det egentligen ska vara någon annan
instans som ska utse vilka personer i samhället som ska inneha rollen som nämndemän, till
exempel olika föreningar som inte är politiskt insatta.

Studien har även vissa svagheter som är väsentliga att ta upp, där det material som använts i
studien kan diskuteras i relation till det resultat som genererats av de intervjuer som har
genomförts med de studerade nämndemännen. Det bör tas i beaktande att det endast är
nämndemän vid Halmstads tingsrätt som har studerats vilket kan anses påverka det resultat som
studien har presenterat. Resultatet är inte generaliserat vilket kan innebära en viss försvagning
då resultatet kan påverkas från år till år men också beroende på vilken stad samt vilka
nämndemän som studeras. Det finns även en påverkan när det gäller att nämndemannens
politiska tillhörighet samt erfarenhet kan ha en påverkan på resultatet på så sätt att det eventuellt
kan vara så att fler nämndemän då kan kategoriseras som nämndemannen som politiker. Studien
hade även kunnat se annorlunda ut ifall en annan typ av metod hade valts. Om en
enkätundersökning även hade genomförts så hade resultatet kunnat bli annorlunda. Likaså
gällande ifall en annan teori hade använts men också en annan data, till exempel data som
innefattar hur nämndemän verkar och arbetar istället för hur de uppfattar sig själva utifrån sina
egna uttryck.

7.2. Slutsatser
Studiens slutsats utifrån det resultat som presenterats kan besvara samtliga tre frågeställningar
som presenterades i studiens början. För att besvara studiens frågeställningar så kan det sägas
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att samtliga modifierade rolluppfattningar som skapats utifrån Anders Mellbourns teori
förkommer bland de studerade nämndemännen vid Halmstads tingsrätt, vissa dock mer frekvent
än andra. Som det presenterades i studiens inledning så ansågs det finnas problem gällande att
det anses att olika typer av rolluppfattningar har olika effekter och att det genom
rolluppfattningar följer olika beteenden och attityder. Detta kan nu förankras, dels i den teori
som använts i studien där Anders Mellbourn menar att det finns olika rolluppfattningar bland
statstjänstemän och att de utmärks av speciella karaktäristiska drag. Men detta kan även
förankras i studiens resultat vilket görs utifrån de intervjuer som genomförts med nämndemän
vid Halmstads tingsrätt. Genom intervjuerna har det varit möjligt att utifrån ett kodningsschema
kategorisera de studerade nämndemännen inom olika rolltyper som modifierats utifrån den teori
som Anders Mellbourn skapat om rolluppfattningar. Som slutsats kan det även anses vara så att
nämndemännen vid Halmstads tingsrätt är desto mer klassiska i sin rolluppfattning men också
att de är desto mer politiska, vilket kan anses vara problematiskt eftersom nämndemän ska vara
opartiska och neutrala vilket inte är någonting som utmärker rolluppfattningen ”nämndemannen
som politiker”.

7.3. Vidare forskning
Denna studie uppmanar till vidare forskning inom vilka typer av rolluppfattningar som finns
bland nämndemän vid andra tingsrätter runt om i Sverige. Finns det till exempel andra typer av
rolluppfattningar som inte har studerats i denna studie? Och kan genusperspektivet och etniska
perspektivet spela in på något sätt? Denna studie har fokuserat på nämndemän vid Halmstads
tingsrätt och är en pilotstudie vilket gör att det är svårt att hävda den externa validiteten eftersom
resultatet inte är generaliserat då det inte är ett resultat som gäller Sverige i stort utan endast det
studerade området, vilket är Halmstads tingsrätt. Det hade i framtida studier varit intressant att
använda samma analysverktyg men att eventuellt använda alternativa metoder i form av en sorts
enkätundersökning för att få en desto djupare förståelse för vilka rolluppfattningar som yttrar
sig bland nämndemän runt om i Sverige. Det hade även varit intressant att i vidare forskning
inom detta område utgå från ett större urval av tingsrätter men även kanske fokusera på
tingsrätter som ligger bland invandrartäta områden men också höginkomstområden för att se
om det finns skillnader när det gäller nämndemännens rolluppfattningar bland dessa tingsrätter.
Det hade även varit intressant att studera nämndemän och rolluppfattningar utifrån en desto mer
ickekonstruktivistisk syn.
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Bilagor
Bilaga 1. Samtyckesbrev till intervjudeltagare
Hej (Namn),
Jag heter Kerstin Hammarberg och är student vid Högskolan i Halmstad. Jag studerar mitt
sista år på programmet Samhällsanalys och kommunikation inriktning statsvetenskap och just
nu håller jag på att skriva mitt examensarbete om nämndemän verksamma vid Halmstads
tingsrätt
I denna uppsats är jag intresserad av nämndemännens uppfattningar om sig själva i sin roll
som nämndemän, och hur dessa nämndemän passar in under Anders Mellbourns teori om
rolluppfattningar. Min önskan är att få intervjua nämndemän som tjänstgör vid Halmstads
tingsrätt för att få en bra bild av hur dessa nämndemän uppfattar sig själva i en
tjänstemannaroll.
Intresset för just nämndemän fick jag under hösten 2018 då jag under min studietid hade
praktik vid Halmstads tingsrätt där jag kom att finna nämndemannauppdraget mycket
intressant eftersom ni är politiskt nominerade men å andra sidan har ett opolitiskt uppdrag
som nämndeman.
Om du vill veta mer om mitt examensarbete, vänligen kontakta mig så berättar jag mer.
Intervjun är planerad att ske mellan mitten av april och början av maj och jag skulle
gärna vilja intervjua dig. Är du intresserad så återkoppla gärna i detta mail!
Denna intervju, såväl som behandlingen av den data som samlas in via intervjun baseras på
ditt samtycke. Uppgifterna som hämtas vid intervjun kommer att anonymiseras och kommer
att hållas privata. Om du önskar så skickar jag gärna utdraget av intervjun när det har
transkriberats. Ditt samtycke ger du i början av intervjun.
Intervjun kommer att vara individuell och inspelad. Det är bara du och jag som kommer vara
närvarande under sessionen, om du inte vill ta med dig en andra intervjuad. Intervjun kommer
ta ca 15–30 minuter, men det är upp till dig hur mycket tid du kan ge mig.
Du kan avsluta intervjun när som helst utan att ange några skäl. Du behöver inte svara på alla
frågor, du kan helt enkelt be mig att gå vidare till nästa fråga. Du kan även dra tillbaka ditt
samtycke och uppgifterna får inte behållas eller behandlas utan några andra rättsliga skäl.
Uppgifterna kommer att behandlas under en tvåmånadersperiod, varefter informationen
kommer att arkiveras.
Slutligen, och viktigast av allt, kommer jag börja intervjun med att fråga dig om du ger ditt
tillstånd för information som samlas in i denna intervju för att lagras och bearbetas i
forskningssyfte till mitt examensarbete.
Jag ser fram att emot och hoppas att vi ses!
Med vänliga hälsningar, Kerstin Hammarberg
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Bilaga 2. Intervjuguide
Informera om:
• Intervjudeltagarens anonymitet (det är ingenting som ska kopplas till
intervjudeltagaren till exempel arbetsplats, ort etc.).
•

Att intervjudeltagaren har rätt att begära ut transkriberingen samt få tillgång till
studien när den är bedömd och klar.

•

Ifall det är okej att spela in intervjun.

•

Intervjudeltagaren kan när som helst under intervjun hoppa över en fråga eller avsluta
intervjun om personen så önskar.

Intervjufrågor:
•

Kan du säga vad som fick dig att välja nämndemannarollen?

•

Vad anser du vara mest tilltalande med din nuvarande befattning som nämndeman? Och
vad skulle du mest sakna om du tvingades lämna den idag?

•

Omvänt, vad anser du vara minst tilltalande med befattningen som nämndeman?

•

Vilket anser du är det viktigaste/största problemet inom nämndemannauppdraget? Vad
anser du kan göras för att lösa det?

•

Hur skulle du mer allmänt vilja beskriva en nämndemans uppgifter?

•

Vika personliga egenskaper anser du är nödvändigt för en nämndeman att ha?

•

Jag har genom samhällsdebatter och tidigare forskning förstått att nämndemän
ifrågasätts gällande att de anses involvera sina politiska sympatier och känslor under
rättegångar. Anser du att dessa politiska sympatier ska tas i beaktning om man bortser
från hur nämndemannauppdraget ser ut idag gällande att det är ett opolitiskt uppdrag?
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